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EWA CYBULSKA-BOHUSZEWICZ  
(Instytut Badań Literackich PAN, Toruń)

PERWERSYJNY RDZEŃ „ROZMYŚLAŃ DOMINIKAŃSKICH” 1

1

Zważcie wszyscy rozumni! Najszybszym zwierzęciem, 
jakie was może donieść do tej doskonałości, jest cierpienie, 
najpełniej bowiem zaznają wiekuistej słodyczy ci, którzy razem 
z Chrystusem pogrążają się w największej goryczy 2.

Rozmyślania dominikańskie to – zdawałoby się – jeden z wielu tekstów po-
święconych tematyce pasyjnej, jakie powstawały na gruncie literatury europejskiej, 
charakterystycznych dla pełnego średniowiecza. Znajduje się w nim wszakże coś 
uderzającego: stanowiąca o jego istocie ekstremalność w obrazowaniu fizycznego 
cierpienia Chrystusa. Nie jest to tylko zwykły utwór medytacyjny, którego zadanie 
polega na poruszeniu czytelnika i skłonieniu go do współodczuwania 3. Wpisany 
w ramy stereotypowej, pasyjnej fabuły chaos makabrycznej zawartości wręcz 

1 Nawiązuję do tytułu pracy S. ž i ž k a  Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa 
(przeł. M. K r o p i w n i c k i. Bydgoszcz–Warszawa–Wrocław 2006), który wprawdzie opisuje 
zupełnie inne zjawiska, ale cechujące się, tak jak Rozmyślania dominikańskie, pewną dwuwarstwo-
wą strukturą. Za pomocą metafory kukły – atrakcyjnej wizualnie, ale pustej wewnątrz i niezdolnej 
do wykonywania jakichkolwiek poruszeń – i ukrywającego się w niej karła: odrażającego, lecz bę-
dącego faktycznym jej motorem, žižek przedstawia ambiwalencję pewnych sytuacji, np. Judasza, 
który musiał zdradzić Jezusa, aby mogło się dokonać zbawienie ludzkości. Z jednej strony był więc 
zdrajcą, z drugiej – bohaterem, który świadomie zdecydował się na wieczne potępienie, by wypełnić 
plan Boga. Ambiwalentna jest także postawa Chrystusa skazującego Judasza na wieczne potępienie, 
pomimo wiedzy, że bez niego zbawienie nie byłoby możliwe. Ta sama ambiwalencja kryje się w Roz-
myślaniach. Z jednej strony, jest to tekst mający ukazywać okrucieństwo męki Jezusa, nakłaniać do 
współczucia, z drugiej – owo współczucie jest niczym žižkowa kukła: piękna z zewnątrz, ale martwa 
i pusta w środku. Kryje się w niej kierujący nią szpetny karzeł. Owym karłem, ukrywającym się 
w kukle współczucia, a jednocześnie poruszającym nią, jest w Rozmyślaniach perwersja. Zasłonięta 
„kukłą” współczucia stanowi o istocie tego tekstu. 

2  M i s t r z  E c k h a r t, Traktaty. Przeł., oprac. W. S z y m o n a. Poznań 1987, s. 166.
3 Rozważanie męki w najdrobniejszych jej szczegółach (meditatio) zmierza do wewnętrznego 

poruszenia człowieka (movere), wywołując w nim zdolność do współodczuwania (compassio), by 
go następnie skłonić do naśladowania (imitatio). Zob. J. J. K o p e ć, Nurt pasyjny w religijności 
polskiej. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć. Lublin 1981, s. 47.
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poraża, a jednocześnie fascynuje i rodzi pytanie o źródła owej „chorej”, perwer-
syjnej imaginacji. 

Tę perwersyjność rozumiem tutaj jako szczególne upodobanie umysłu do tego, 
co powinno budzić w nim odrazę. W Rozmyślaniach dominikańskich manifestuje 
się ono poprzez kreowanie ekstremalnych obrazów, cechujących się – mówiąc 
najogólniej – skłonnością do hiperbolizacji. Perwersyjność omawianego dzieła 
przekracza jednak nawet spodziewane ramy tego zjawiska. Mamy tu wręcz do 
czynienia z czymś, co można by nazwać makabryczną „hiper-hiperbolizacją”, 
która organizuje świat przedstawiony tego dzieła na praktycznie wszystkich jego 
poziomach. To ze względu na ów makabryczno-hiperboliczny charakter świata 
przedstawionego, powstałego w wyniku fascynacji cierpieniem i śmiercią, mówię 
o perwersyjnej wyobraźni twórcy (twórców) Rozmyślań dominikańskich, zgodnie 
zresztą z etymologią słowa „perwersja”, rozumianego jako ‛zepsucie, przekręcenie, 
odwrócenie w niewłaściwym kierunku’ 4. Obrazy tam zaprezentowane są bowiem 
niewątpliwie „odwrócone”, „wypaczone”, ukazują zmasakrowane, zrównane 
z błotem, porażające w swej odrazie ciało samego Boga. „Ciało-śmieć” 5 czy też 
„skrwawione mięso ciała” 6, zupełnie pozbawione godności, którą mimo wszystko 
charakteryzują się jeszcze inne przedstawienia pasyjne 7. Oto przykład: 

A ono krew sie spiekła po obliczu i po ciału Jezusowem i widziała [tj. Matka] oblicze jego 
uplwane, oczy krwią zawrzane, usta nasłodsze otworzony i krwie napełniony. [R 79]

Już sam pomysł takiej reprezentacji Jezusa wydaje się dla przeciętnego współ-
czesnego odbiorcy obrazoburstwem: wszak nawet ci ewangeliści, którzy byli 
najbliższymi świadkami męki Chrystusa, nie ośmielili się odmalować jej w swych 
relacjach w tak soczyście werystyczny sposób 8. A jednak obrazy będące wytworem 
tego rodzaju imaginacji lokującej się na skraju bluźnierstwa służyły przez całe 

4 W. K o p a l i ń s k i, Perwersja. Hasło w: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. 
Wyd. 21. Warszawa 1991, s. 391. Istotę zjawiska, jego ambiwalentność, korespondującą z przywo-
ływaną przez žižka metaforą kukły i karła, opisała E. R o u d i n e s c o  (Nasza mroczna strona.  
Z dziejów perwersji. Przeł. B. B a r a n. Warszawa 2009, s. 8–9): „Inaczej mówiąc, perwersja istnie-
je tylko jako oderwanie bytu od naturalnego porządku. [...] zatem jedynie imituje naturę, od której 
się odcięła, by lepiej ją parodiować. Dlatego perwersyjny dyskurs opiera się zawsze na manicheizmie 
z pozoru wykluczającym mroczną stronę, której jednak zawdzięcza swoje istnienie”.

5 Terminem tym, także w odniesieniu do ciał osób świętych, posłużyła się R o u d i n e s c o 
(op. cit., s. 9, 17–18 n.) w przywołanej już książce. O upodleniu ciała Chrystusa zob. ibidem, s. 21. 

6 Zob. A. C z y ż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997, s. 49. 
Dalej do pozycji tej odsyłam skrótem Cz. Prócz tego stosuję w artykule skrót R = Rozmyślania do-
minikańskie. (Transliteracja i przypisy). T. 1. Wyd., oprac. K. G ó r s k i, W. K u r a s z k i e w i c z. 
Oprac. ikonograf. Z. R o z a n o w. Wstęp komparatyst. T. D o b r z e n i e c k i. Wrocław 1965. BPP, 
A 3. Liczby po skrótach oznaczają stronice.

7 Chodzi tu o takie przedstawienia pasyjne, jak powstałe mniej więcej w tym samym czasie, 
co Rozmyślania dominikańskie: Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej (1544), Rozmyślanie 
przemyskie (średniowiecze), znane z odpisu pochodzącego z lat trzydziestych w. XVI, B. O p e c a 
Żywot Pana Jezu Krysta (Kraków 1522) czy Pozdrawianie wszystkich członków Pana Jezusowych 
(Kraków 1533). 

8 Tradycja przedstawiania cierpienia Jezusa w sposób naturalistyczny – bądź nawet hiperbo-
licznie wykraczający poza naturalizm – ma źródło w dojrzałym średniowieczu. Wcześniej obrazy 
męki były bardzo wysublimowane. Wydaje się to uzasadnione, gdyż pierwsze gminy chrześcijan 
rozwijały się w świecie pogańskim, w którym kwestionowano Boskość Jezusa, często ze względu 
na charakter Jego śmierci, stąd upodobanie chrześcijan do stosowania unikających dosłowności, 
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7PERWERSYJNY RDZEŃ „ROZMYŚLAŃ DOMINIKAŃSKICH”

wieki jak najbardziej zbożnemu celowi: miały pobudzać nawet najtwardsze serca 
i sumienia do współczucia, uczyć miłości wobec Boga, wreszcie – wprowadzać 
w misterium Jego śmierci, oswajając ją, rodzić nadzieję na Jego zmartwychwstanie, 
a więc i na zmartwychwstanie człowieka. Co ciekawe, dziś podobnie ekstremalne 
próby przedstawienia cierpienia Jezusa, takie jak choćby nakręcona całkiem nie-
dawno Pasja Mela Gibsona, mogąca śmiało uchodzić za wierną adaptację swych 
średniowiecznych, renesansowych i barokowych poprzedników, wzbudzają – mó-
wiąc najoględniej – kontrowersje 9. To interesujące o tyle, że współczesny widz 
jest przecież przyzwyczajony do obrazów okrucieństwa 10. Najwyraźniej jednak 
okrucieństwo względem Boga, ukazywanie Jego ciała w stanie absolutnej degra-
dacji stanowi tabu. 

A zatem powodem tego, że Rozmyślania dominikańskie wydają się współcze-
snemu czytelnikowi tak „mocnym” tekstem, jest fakt, iż nasza kultura odzwycza-
iła się od wizerunku umęczonego Boga, co najlepiej widać na przykładzie reakcji 
na wspomnianą Gibsonowską Pasję. Jej pojawienie się podzieliło środowiska nie 
tylko religijne, ale i świeckie na dwa obozy: zachwyconych i zdecydowanie znie-
smaczonych. Tymczasem wszyscy przecież doskonale wiemy, iż Chrystus umarł, 
iż wiele przedtem wycierpiał, iż droga krzyżowa i sama śmierć na krzyżu musiały 
być czymś związanym z ogromem bólu. Problem w tym, że chociaż może i mamy 
tego świadomość, ale świadomość ta przypomina czystą, nie wypełnioną treścią 
ani obrazem kartę: faktycznie męka ta jest dla współczesnego człowieka czymś, 
w gruncie rzeczy, abstrakcyjnym, niewyobrażonym, nieunaocznionym. Wizerunki 
umęczonego, skatowanego Boga znamy dosyć słabo, jako jeden z elementów 
spuścizny naszych przodków. Sami nie tworzymy tego rodzaju obrazów: męka 
Chrystusa prezentowana obecnie jest najczęściej całkowicie wręcz „sterylna”, 
oczyszczona z fizjologii. Aby się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić współ-
cześnie zbudowane kościoły i obejrzeć przedstawienia poszczególnych stacji 
Drogi Krzyżowej. Chrystus wygląda na nich zadziwiająco dobrze: odziany w czy-
ste szaty, pięknie zbudowany: po ukazywanych w średniowieczu wystających 
żebrach i chorobliwej chudości nie ma ani śladu. Także krople krwi, nieodłącznie 
przecież kojarzące się z pasją, sączące się spod cierniowej korony są albo nielicz-
ne, albo zminiaturyzowane, albo... w ogóle ich brak 11. Ta tendencja do „upiększa-
nia” śmierci, nakładania na nią „makijażu”, obsesyjna wręcz skłonność do tuszo-
wania jej oznak, a mająca za zadanie jej oswojenie (skoro trup może wyglądać 
pięknie, to śmierć nie jest taka straszna), w rzeczywistości obnaża nasz lęk, poka-
zuje, jak bardzo nie radzimy sobie z nią 12. 

„bezpiecznych”, bo nie opartych na estetyce szoku, symboli. Zob. U. E c o, Historia brzydoty. Przeł. 
J. C z a p l i ń s k a  [i in.]. Poznań 2007, s. 49.

  9 Zob. B. S u ł k o w s k i, Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne. Łódź 2006, 
s. 8. 

10 Istnieje nawet osobny gatunek, tzw. kino gore, specjalizujący się w ukazywaniu okrucieństwa. 
11 O sublimowaniu obrazu cierpienia Chrystusa wspomina S u ł k o w s k i  (op. cit., s. 6). Dro-

gi Krzyżowe, na których cierpienie zostało zredukowane, oglądałam przede wszystkim w toruńskich 
kościołach, ale również w świątyniach na Pomorzu (Połczyn-Zdrój) i Dolnym Śląsku (Wrocław). 
Dobrym źródłem informacji jest też Internet, gdzie znajduje się wiele współczesnych przedstawień 
pasji. 

12 Tendencja jest bowiem powszechna. Nie tylko wszak Jezus, ukazywany na obrazach jako 
umarły, nie wygląda na nieboszczyka, ale i coraz częściej, a na Zachodzie nagminnie – zmarli praw-
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8 EWA CYBULSKA-BOHUSZEWICZ

Ciekawe dla różnych typów współczesnych Dróg Krzyżowych (obrazy, rzeź-
by) wydaje się również inne zjawisko, mianowicie minimalizowanie narzędzi 
tortur. W praktyce sprowadza się ów zabieg do tego, że np. korona cierniowa – 
należąca do podstawowych atrybutów męki Pańskiej – jest, mówiąc delikatnie, 
rachityczna: ledwie ją widać, składa się zwykle z pojedynczej gałązki cierniowej, 
dość cienkiej, o stosunkowo małej liczbie kolców (często dodatkowo pomniejszo-
nych). Inne narzędzia męki, jak np. bicze czy halabardy, są zazwyczaj nieduże albo 
w ogóle nie występują, niekiedy, choć rzadko, pojawia się w tle postać rzymskie-
go legionisty, który wszakże nie czyni Jezusowi żadnej krzywdy, stoi jakby lekko 
na uboczu, pilnując, by wszystko odbywało się zgodnie z przewidzianym planem. 
Jedna z oglądanych przeze mnie współczesnych Dróg Krzyżowych przedstawia 
legionistów wprawdzie z narzędziami kaźni (bicz ze sznurka oraz halabardy – wy-
glądające zresztą niezbyt groźnie), ale ich twarze są łagodne, miny wręcz zatro-
skane, a wzrok współczujący. Mało tego: gdy Chrystus upada, żołnierze pomagają 
Mu podnieść się, a nawet podciągają w górę krzyż, żeby nie ciążył zanadto skazań-
cowi! Również agresja tłumów, przygodnych gapiów została zniwelowana. Na 
obrazach widać ich wprawdzie, ale są statyczni: nie przeszkadzają Chrystusowi, nie 
podkładają Mu nóg, nie plują na Niego, nie ciągną Go za szaty. Wręcz przeciwnie: 
często przybierają współczujące pozy, ze złożonymi w geście nabożeństwa rękami 
i zafrasowanymi wyrazami twarzy. Różnicę dostrzega się, kiedy porówna się te 
konceptualizacje męki Pańskiej np. z renesansowymi obrazami Matthiasa Grüne-
walda, gdzie postaci towarzyszące Jezusowi biją Go pięściami lub szarpią Jego 
szaty z kpiną i bestialską wprost wściekłością, która zauważalnie maluje się na ich 
twarzach. Widać na nich, z jednej strony, gniew, z drugiej – poczucie tryumfu, 
władzy nad bezbronnym Jezusem, sadystyczną rozkosz płynącą ze znęcania się 
nad Nim. W taki także sposób wyobrażono to na ilustracjach zamieszczonych 
w Rozmyślaniach dominikańskich. 

Czy zatem cokolwiek we współczesnych prezentacjach męki sygnalizuje, że 
mamy tu do czynienia z ogromem cierpienia, czy też dzisiejsze konceptualizacje 
Drogi Krzyżowej są całkowicie z niego „oczyszczone”? Nie do końca, nawet bo-
wiem w przypadku tych wysublimowanych typów przedstawień silnie oddziału-
jącym elementem pasji jest krzyż. Niezmiennie pozostaje on duży, wyraźny, widać, 
iż przygniata Jezusa: mimo że zachowuje On twarz, jeśli nie pogodną, to przynaj-
mniej enigmatycznie obojętną lub lirycznie smutną, jednak zawsze ugina się pod 
jego ciężarem. 

Zjawiskiem dosyć nowym wydaje się ukazywanie cierpienia Chrystusa w spo-
sób złagodzony 13. Jeszcze w XVII czy XVIII stuleciu sceny Jego kaźni przedsta-

dziwi, nie będący wytworem artystów, są poddawani wielu zabiegom, mającym im zapewnić świe- 
ży wygląd. Zob. np. Z. B a u m a n, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Przeł.  
N. L e ś n i e w s k i. Warszawa 1998, s. 165 n. 

13 Chciałabym jednak zaznaczyć, że ostatnio obok opisywanego nurtu sublimującego pojawia 
się inny, mający na celu ukazanie śmierci Jezusa realistycznie. Wyrasta on bezpośrednio z tradycji 
misteriów i przedstawień męki, jakie od wieków są odgrywane np. w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
a stanowi odpowiedź na potrzebę ludzi, aby zobaczyć mękę Chrystusa w sposób możliwie nama-
calny. Zob. Męka Chrystusa wczoraj i dziś. – V. S z o s t a k, Koledzy, którzy mnie krzyżują (http://
wyborcza.pl/1,76842,7717559,Koledzy–ktorzy–mnie–krzyzuja.html, data dostępu: 26 IX 2011).
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wiano bardzo naturalistycznie, czego najlepszym dowodem mogą być chociażby 
kazania z tego okresu, zawierające pełne ekspresji obrazy 14: 

WYSTAWMY SOBIE NAPRZOD TWARZ P. JEZUSA zeplwaną. Pewnie tam z ust Katow 
onych, z onych hultajskich paszczęk, nie szła plwocina, coby była jako pianka taka cienka [...], 
szły plwociny z ust onych smrodliwych, z płuc i brzucha rozfasowanego, obżartego, i jeszcze 
złość, miała to sobie za grzeczność, że materyja zwrzodowaciała, która do nosa iść miała, od 
nosa do ust zebrane na twarz Pańską rzucała 15.

Makabra i naturalizm dominują w ówczesnej literaturze (utwory poetyckie, 
ale także teksty użytkowe, jak kazania czy tzw. mesjady 16). Z kolei w barokowych 
malarstwie czy rzeźbie pojawia się już skłonność do idealizacji. Często ukazuje 
się Chrystusa wprawdzie na krzyżu, ale Jego ciało nie jest naznaczone cierpieniem, 
zachowuje barokowe, atletyczne piękno (tak malowali cierpiącego Chrystusa np. 
Michael Willmann, El Greco, Peter Paul Rubens, Andrea Mantegna, Michelangelo 
Merisi da Caravaggio czy Diego Velázquez). Wizerunki tego typu odbiegają od 
przedstawień średniowiecznych i renesansowych, na których cierpienie jest eks-
ponowane: ciało Jezusa często pokrywają czerwone cętki, wyobrażające rozliczne 
rany, jakich doznał w czasie męki. Tak prezentuje się Zbawiciel na obrazach 
Grünewalda, takim ukazują Go anonimowe sceny pasyjne malarstwa XVI-wiecz-
nego. Dzieło szczególnie godne uwagi stanowi też np. krucyfiks mistyczny z ko-
ścioła Bożego Ciała we Wrocławiu 17, przedstawiający Chrystusa w sposób bardzo 
realistyczny: jest On straszliwie wyniszczony, pokryty ranami i zakrzepłą krwią. 
Jego wiszące na krzyżu ciało jest ciężkie, okaleczone, cierpiące. Wstrząsająca 
wydaje się sylwetka człowieka w agonii, ze zgiętymi i wysuniętymi do przodu 
kolanami, z nadnaturalnie zarysowanymi ścięgnami stóp i dłoni, rozdętą klatką 
piersiową oraz zapadniętym brzuchem. 

Również zamieszczone w Rozmyślaniach dominikańskich miniatury, przyna-
leżące do sztuki przełomu średniowiecza i renesansu, w sposób pieczołowity 
ukazują wyrafinowane tortury katów i degradację ciała Chrystusa. Ich rolę w od-
biorze Rozmyślań dominikańskich trafnie przedstawił Antoni Czyż:

Ostatecznie zatem tekst mówi plastycznie, „malarsko”, a obrazek obok jeszcze to dookre-
śla, najdosłowniej ilustruje. Średniowiecze znało przecież książki ilustrowane, także święte 
(tym była Biblia pauperum), a Rozmyślania dominikańskie zbliżają się do tej świetnej tradycji, 
jako – powiedzmy anachronicznie, aby jednak dobitniej to określić – „komiks” pasyjny. 

Czujemy osobliwą i skrajną moc dzieła. [...] Oto oprawcy wiążą Jezusowi ręce i nogi na 
krzyż, po czym – skulonemu wbijają drzazgi w paznokcie. [...] Oto są cząstki, próbki tych 
obrazów. Zawsze im towarzyszy ilustracja. Jeśli więc nie dość dobitnie wyobrażam sobie 
wbijanie drzazg w paznokcie, barwny obrazek pokaże mi to konkretnie... [Cz 47–48]

O innym, również niezwykle poruszającym, wizerunku zmarłego Chrystusa, 
namalowanym w XVI w. przez Hansa Holbeina, pisze Julia Kristeva. Na obrazie 

14 Zob. J. K r i s t e v a, Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. M a r k o w s k i, 
E. R y z i ń s k i. Kraków 2007, s. 109 n.

15 T. M ł o d z i a n o w s k i, Kazania i homilie na niedziele doroczne, także święta uroczystsze. 
T. 3. Poznań 1681, s. 206. Więcej przykładów podaje I. S z c z u k o w s k i  („Okrutne widowisko”. 
Chrystus cierpiący w literaturze barokowej. Mps. Bydgoszcz 2010).

16 Zob. np. L. T e u s z, „Bolesna muza nie Parnasu góry, ale Golgoty...” Mesjady polskie XVII 
stulecia. Warszawa 2002. Studium zawiera analizę porównawczą barokowych mesjad.

17 Obecnie krucyfiks znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. 
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owym martwy Jezus został przedstawiony nie tylko naturalistycznie, ale – w prze-
ciwieństwie do np. dzieł Grünewalda – w odosobnieniu, tj. bez osób zwykle Mu 
towarzyszących, opłakujących Go (Maryja, św. Jan, św. Maria Magdalena), a tym 
samym wnoszących w przestrzeń cierpienia element współczucia. Pogłębia to 
dramatyzm sceny, ukazując rzeczywistą samotność Jezusa wobec śmierci. 

Pewną odmianę w przedstawianiu pasji przynosi XIX wiek. Chociaż nie rezy-
gnuje się wówczas jeszcze definitywnie z eksponowania cierpienia Chrystusa, 
coraz częściej wkomponowywane jest ono w oprawę liryczną, mającą na celu 
wzbudzanie nie tylko współczucia wywołanego szokiem oglądania zmasakrowa-
nego ciała, ale również wczucia, polegającego na „wejściu” w stan umysłu Chry-
stusa. Powoli następuje przesunięcie z planu cielesnego na plan psychiczny. To 
właśnie na ten okres przypada zainteresowanie twórczością Anny Kathariny Em-
merich 18, stygmatyczki i wizjonerki, która w swych widzeniach ujrzała m.in. śmierć 
Jezusa i której dzieło posłużyło Gibsonowi, obok Biblii, jako źródło inspiracji 
Pasji. Owszem, relacja ta, znana jako Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa 
Chrystusa i Najświętszej Matki Jego wraz z tajemnicami „Starego Przymierza”, 
spisana przez Clemensa Brentana, jest bardzo naturalistyczna. Do szczególnie 
przepojonych okrucieństwem należą sceny biczowania Jezusa, niesienie krzyża 
oraz samo ukrzyżowanie. Trzeba jednak stwierdzić, iż mimo silnego nasycenia 
wątkami makabrycznymi Żywot [...] w równym, jeśli nie w wyższym nawet, stop-
niu koncentruje się nie tylko na rekonstruowaniu okrucieństwa samej męki, lecz 
też na psychicznych detalach z nią związanych. Wizjonerka w przenikliwy sposób 
odmalowuje odczuwane przez Zbawiciela smutek, lęk, samotność oraz opisuje 
Jego zmagania duchowe z pokusami i marami piekielnymi w Ogrójcu 19. Uwidacz-
nia się tutaj zdolność autorki do empatii, już nie tylko chęć oddania wiernego 
obrazu pasji, ale również pragnienie wczucia się w sytuację cierpiącego Jezusa. 
W Rozmyślaniach dominikańskich wątki te także występują, lecz nie są aż tak 
rozbudowane. Narrator najczęściej ogranicza się do konwencjonalnego „westchnie-
nia”, aktu strzelistego, lub w tonie perswazyjnym przemawia do adresata – duszy 
odbiorcy, ażeby raczyła sobie wystawić całą okrutność męki. Co więcej, w jego 
wypowiedziach kryje się dziwna, acz uchwytna dwuznaczność: z jednej strony, 
współczuje on Jezusowi, z drugiej – jak gdyby odczuwa dreszczyk emocji, wyni-
kający z obcowania ze śmiercią Zbawiciela:

Ciekawa jest też technika narracji, właśnie ów ton zimny, beznamiętny, lodowaty. Co jakiś 
czas narrator przerywa opis okrzykiem retorycznym: wzywa czytelnika, aby współczuł Umę-
czonemu. Dwa są zatem głosy narratora: chłodny i naturalny głos opisu oraz afektowany i jakoś 
„odgrywany” ton współczujący. Ta zimna dykcja obserwatora przeważa. [...] 

Widać to choćby w olśniewająco okrutnym (tekst brzmi dwuznacznie!) opisie korono-
wania cierniem. Oko narratora rejestruje to dokładnie: wkładają na „główkę” Chrystusa 

18 Zob. np. scenę biczowania Jezusa, przytoczoną wiernie za wizjonerką w dziele J. D ą b r o w-
s k i e g o  Narzędzia i miejsca Męki Pańskiej w najwierniejszych obrazkach i opisach przedstawione 
z uwagami o Męce Pańskiej i Mszy św. oraz z dołączeniem stacyj (Detroit 1890, s. 9–10). 

19 Jest to jedna z kluczowych scen dzieła. Zawiera ona niezwykle przejmujący opis psychoma-
chii – siły zła napierają na przerażonego Jezusa. Odsłonięty został osobisty wymiar męki: aby odku-
pić ludzkość, Chrystus musi najpierw zmierzyć się z samym sobą, ze swoim strachem, upostacio-
wionym w fantasmagorycznych wizjach demonów. Ogród Getsemani jest więc miejscem transgresji, 
która wyraża się poprzez akt „wyjścia poza siebie”: swój strach, ale i poza swoją wolę. 
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(zdrobnienie jako znak niby-współczucia) koronę z cierni, wciskają i przybijają młotami do 
głowy [...].

Ten straszny opis przerwany jest owym „innym głosem” narratora. Tu zabrzmi okrzyk: 
„O, dopirio gwałtem szło cirznie w głowkę Jezusową” (ni to współczucie, ni to satysfakcja). 
[...] Albo: „O, jakoż tu bolałą głowka Pana Jezusa...” Zawsze dwuznacznie. Gdyby ów „drugi 
głos” narratora wykreślić z tekstu, pozostałby sam chłodny opis, który ujawni okrucieństwo 
i jednak sadyzm zarówno oprawców, jak i przecież mówiącego. [Cz 48]

W przeciwieństwie do tego stylu narracji stany psychiczne i emocje przedsta-
wione przez Emmerich są jednoznaczne. Co więcej – dba ona o scenerię opisywa-
nych zdarzeń, np. odmalowując posępny pejzaż Ogrodu Getsemani, korespondu-
jący z pejzażem wewnętrznym Chrystusa. Obszerny passus poświęca psychomachii, 
jaka rozgrywa się pomiędzy Jezusem a szatanem. Zacytuję fragment Żywota [...], 
aby zilustrować, w jaki sposób obrazowanie łączy się z upsychologizowaniem 
tekstu:

Niebo zalane było światłem księżycowym, ale tu w dole panował posępny mrok. Jezus 
też smutniał coraz bardziej [...]. Nieopisany smutek napełniał serce Jego; czuł zbliżającą się 
trwogę i pokusy. [...] Rozglądnąwszy się wkoło, ujrzał Jezus zbliżające się ze wszech stron 
strachy i pokusy, jakby kłęby chmur, pełne strasznych mar [...]. Serce Pana napełniało się coraz 
bardziej smutkiem i trwogą. [...] Mnóstwo ich było niezliczone, a wśród tego morza ohydy 
uwijał się potworny szatan z piekielnym szyderstwem, z wzrastającą złością przesuwając przed 
oczami duszy Jego coraz straszniejsze obrazy grzechów i za każdym razem odzywając się do 
człowieczeństwa Jezusa: „Jak to! I to chcesz wziąć na Siebie? I za to chcesz ponieść karę? 
Jakże potrafisz za to wszystko zadośćuczynić?” 20

Taki obraz powoduje pogłębienie wizerunku Chrystusa, oddaje zarówno Jego 
Boskość (wyrażającą się w umiejętności pokonania złowrogich duchów), jak 
i człowieczeństwo (ukazanie strachu, bólu, smutku). Jest On w dziele wizjonerki 
kimś więcej niż tylko niewinną ofiarą-ciałem, cierpiącą w milczeniu, godną litości. 
Dzięki wewnętrznej walce, jaką stacza z siłami ciemności, jawi się jako postać 
aktywna, a nie wyłącznie pokorna, biernie poddająca się oprawcom 21. 

Tego upsychologizowanego ujęcia brak w Rozmyślaniach dominikańskich. 
Tutaj wszystko okazuje się proste, wręcz czarno-białe: Jezus jest żertwą podłych 
katów, znosi tortury w milczeniu lub cichutko płacząc. I chociaż nie można powie-
dzieć, że brakuje w XVI-wiecznym dziele przedstawień emocji, dookreślających 
portrety poszczególnych postaci, to najczęściej są one pozbawione głębi, zepchnię-
te na drugi plan, zdominowane, a nawet przytłoczone przez opis tego, co dzieje się 
z ciałem Zbawiciela. Co więcej: są zawsze jednakowe – skrajne, ich amplituda 
ustawicznie sięga maksimum, nie pozwalając odpocząć ani na chwilę zarówno  
bohaterom dramatu, jak i śledzącemu ich losy czytelnikowi (nic dziwnego: owe 

20 Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego wraz  
z tajemnicami „Starego Przymierza” według widzeń Anny Katarzyny Emmerich. W zapiskach  
K. B r e n t a n o. [Przeł. W. R a k o w s k i]. Częstochowa 1991, s. 145–147. 

21 Psychomachia Chrystusa jako zwycięska walka ukazywana była przez autorów barokowych 
(M. Sęp Szarzyńki, S. Grabowiecki, Z. Morsztyn, W. Potocki), którzy używali do jej opisu sztafażu 
wyrażeń i rekwizytów militarnych. Jezus jawi się w tego typu tekstach jako „obrońca w boju”, „rycerz 
niezwyciężony”, „hetman”, „wojujący Bóg”, wódz tworzący „nowy zaciąg pod chorągiew starą”, by 
wyzwolić niebiańską Jeruzalem. Zob. J. S t r ę c i w i l k, Męka Pańska w polskiej literaturze baro-
kowej. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś, s. 109. 
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emocje to wszak odpowiedź na zdarzenia wyłącznie „ekstatyczne” 22). Naturalną 
konsekwencją takiego ukształtowania tkanki uczuć przeżywanych przez bohaterów 
są stany emocjonalnego wyczerpania, których opisy pojawiają się w utworze: 
omdlenia, zasłabnięcia, płacz, dławienie się łzami, tkliwość lub strach połączone 
z rozpaczą, która odbiera zdolność mówienia:

O tedy Panna płakać rzewno poczęła, iż mowić nie mogła. [...] Dziewica Maria dawszy 
przeżegnanie Synowi, zemdlała i upadła na ziemię. Ale Pan Jezus przytuliwszy ku piersiam 
swem Matkę, pocałował i podał ją Magdalenie i świętej Marcie silno wzdychając i płacząc, 
i stał nad nią wielką chwilę, silno smętno patrząc na jej udręczenie, a ona na śmierć leży omdla-
ła [...]. [R 13]

Uczucia, podobnie jak obrazy, są w utworze hiperbolizowane nie tylko poprzez 
ich natężenie, ale również nagromadzenie – w krótkich fragmentach tekstu – opi-
sów różnych ich typów. Mogą być one względem siebie przeciwstawne, skontra-
stowane 23 (nienawiść tłumów versus miłość Chrystusa względem nich), jak i kom-
plementarne (wzajemna miłość Matki i Syna czy relacje między Jezusem a ucznia-
mi). Obrazowanie utworu zwykle jednak koresponduje z ukazywanymi w danym 
fragmencie emocjami, co widać np. w scenie naigrawania się z Jezusa, kiedy autor 
odmalowuje agresję tłumów, sięgając po środki makabryczno-hiperboliczne, prze-
sadzone ze względu na wyrafinowanie i ilość zadawanych tortur. Tutaj perwersyjność 
dorównuje niemalże perwersyjności zaprezentowanej przez markiza de Sade’a, 
który był mistrzem w opisywaniu cierpienia niezawinionego. Oczywiście, charak-
ter przedstawianych przez markiza katuszy był całkiem inny 24, ale sama mechani-
ka cierpienia – podobna: można tutaj mówić o podobieństwie osoby-ofiary, celu 
oraz bogactwa tortur: zarówno w Rozmyślaniach dominikańskich, jak i w opowie-
ściach de Sade’a cierpi osoba nie tylko niewinna, lecz także nieskończenie piękna, 
dobra i – co najważniejsze – święta. W łańcuchu wyrafinowanych, wydawałoby się, 
końca nie mających cierpień przymioty te zostają zbezczeszczone 25: 

A tedy oni nędznicy jęli barzo gniewliw{i}e kopać nogami i deptać jego Boskie ciało, jego 
głowę tłuc o ziemię. I jego oblicze naśliczniejsze nogami kopali, i pchali przez lutojści, bili 
w głowę i po plecach, i włoczyli Jezusa za szyję po ogrodu. A drudzy, skacząc nań kolany, 
tłoczyli ku ziemi. [R 31]

22 Zob. Gra resztkami. Z J. Baudrillardem rozmawia S. M e l e  i M. T i t m a r s h. Przeł.  
A. S z a h a j. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. War-
szawa 1996, s. 210. 

23 Kontrast był zabiegiem często stosowanym w tekstach z rodzaju rozmyślań. Zob. J. J. K o-
p e ć, Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności polskiej. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś, 
s. 53.

24 Są to, oczywiście, głównie tortury o charakterze seksualnym, mające zapewnić satysfakcję 
katowi. Równocześnie jednak cel ten można osiągnąć tylko poprzez zadanie bólu, maksymalne 
upokorzenie i poniżenie ofiary. Podobnie jest w Rozmyślaniach dominikańskich, gdzie oprawcy 
odczuwają dziką radość z pastwienia się nad bezbronnym Jezusem.

25 Markiz gustował w przedstawianiu scen demoralizowania np. młodych cnotliwych dziewic 
czy bezczeszczenia zakonnic. Jednymi z jego ulubionych bohaterów byli także zdeprawowani księ-
ża czy biskupi, którzy odgrywali rolę katów. Gwałt dokonany przy zachowaniu wszystkich tych 
warunków jest bowiem perwersyjny potrójnie: ze względu na charakter wykonywanych czynności, 
ze względu na to, że osoba konsekrowana to reprezentant sacrum, a więc nie powinna oddawać się 
nierządowi, wreszcie ze względu na ofiarę, której niewinność i/lub świętość zostaje brutalnie zbez-
czeszczona.
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Zdarza się jednak, że makabryczne obrazowanie ewokuje uczucia zupełnie 
odmienne, np. bezgranicznej czci i miłości 26 – jak w scenie pogrzebowej, bardzo 
drastycznej, kiedy to Maryja wraz z Janem zaglądają do środka rozpłatanego 
włócznią boku Zbawiciela: 

O tu Matuchna z płaczem i łkaniem jęła głowę z tysiącem ran pomazować, oglądając 
dziury wielkie od cirznia morzskiego zeptane, potym takież czoło zdziorawione od ostrożyn 
[...]. A takoż Jan święty [...] jął mazać bok rozkrojony oglądając go i z Matką smętną szyrokość 
i głębokość rany bokowej, pozdrowiając serce przebodzone Jezusowe. [R 85]

Makabryczności tej sceny nie są w stanie zneutralizować pozytywne uczucia, 
jakie żywią względem Chrystusa patrzący na Niego bliscy. Wręcz przeciwnie. 
Zderzenie makabry z miłością i uwielbieniem sprawia, że finał Rozmyślań domi-
nikańskich nie przynosi oczekiwanej konsolacji, uwolnienia od niej makabry. 
Autor pozostał konsekwentny do końca i nawet scenę pogrzebu przedstawił per-
wersyjnie. Oto najbliżsi patrzą na zmasakrowane ciało Zbawiciela, zaglądają do 
Jego trzewi. Co z tego, że w akcie tym zawierają się miłość i uwielbienie, skoro 
w oczywisty sposób wychodzi on poza granice tego, co nie powinno być przekra-
czalne, mianowicie – integralność, nienaruszalność ciała po śmierci. W zachowa-
niu Maryi i Jana jest coś na wskroś perwersyjnego: miłość połączona z chęcią 
(fascynacją?) ujrzenia tego, co normalnie powinno pozostawać zakryte. 

Ciekawe w Rozmyślaniach dominikańskich wydaje się również to, że o wiele 
więcej miejsca zajmuje w nich opis przedśmiertnych tortur, związanych z pojma-
niem Jezusa czy z kolejnymi Jego przesłuchaniami, niż deskrypcja tego, do czego 
te tortury zmierzały, mianowicie: ukrzyżowania i śmierci. Fakt ten jest interesują-
cy, ponieważ należałoby się spodziewać, że ukrzyżowanie i śmierć będą stanowi-
ły kulminację utworu. Tymczasem mamy tutaj do czynienia ze swoistym pęknięciem 
kompozycyjnym: od razu po ukrzyżowaniu i krótkim sprawozdaniu z tego, co 
działo się bezpośrednio po nim 27, następuje „przeskok” do wspomnianej już sceny 
pogrzebowej i to ona stanowi właściwy punkt ciężkości – finał Rozmyślań domi-
nikańskich. Zadziwiające, że samo przybicie Jezusa do krzyża jest, w porównaniu 
do obszernych scen poprzedzających, ukazane dość zwięźle, co nie oznacza jednak, 
iż nie spotykamy tu motywów makabrycznych. Autor opisuje np. moment, kiedy 
tępe gwoździe przebijają na wylot ręce Jezusa, wskutek czego Jego żyły wycho-
dzą na wierzch i zostają przypięte do drzewa razem z gwoździami (dosłownie: 
przewleczone na drugą stronę), czy też inny rodzaj tortury, polegający na rozcią-
ganiu wszystkich kończyn, aby potem łatwiej je umocować na krzyżu. Podczas 
tych udręczeń ciało Jezusa sinieje, co również jest w sposób plastyczny unaocz-
nione. 

Okrucieństwo uwidacznia się także w opisie ostatniej fazy męki, kiedy to 
oprawcy opuszczają na ziemię krzyż z wiszącym już na nim Jezusem. Leży On 
przez dłuższą chwilę wraz z uwierającym i szarpiącym Go drzewem w oczekiwa-

26 To szczególne upodobanie do łączenia ze sobą scen skrajnych, tj. makabrycznych i „delikat-
nych”, występujące m.in. w tekstach apokryficznych, dostrzegł K. G ó r s k i  (Od religijności do 
mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Cz. 1: 966–1795. Lublin 1962, s. 58). 

27 Mamy w tej części Rozmyślań dominikańskich m.in. krótki opis zstąpienia Chrystusa do 
otchłani, jeden z nielicznych w utworze momentów, w których autor rezygnuje z obrazowania ma-
kabrycznego. 
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niu, aż będą ukrzyżowani współcierpiący z Nim łotrowie, po czym zostaje unie-
siony w górę, co sprawia, że otwierają się wszystkie Jego rany. Scenę na Golgocie 
wyróżnia ponadto dbałość o detaliczne przedstawienie anatomii i tego, co się 
(przypuszczalnie) może dziać z krzyżowanym ciałem. Autor uwidacznia, jak bar-
dzo jest ono naprężone, brutalnie rozciągnięte do tego stopnia, „aż sie piersi Pana 
Jezusowe wysoko podniosły [...]” (R 75). Poza tym w sposób szczegółowy ukaza-
na została technika krzyżowania, jego kolejne etapy. Z brutalnością całej tej ope-
racji kontrastuje zachowanie Jezusa, który, już wisząc na krzyżu, nuci cichutko 
psalm In te Domine, speravi. W tych okolicznościach owa cicha pieśń wydaje się 
wręcz groteskowa, w pewnym sensie nieludzka, co jednak ostatecznie nie razi, 
jeśli się weźmie pod uwagę Boską stronę dwoistej natury Chrystusa, która czyni 
Go zdolnym do pokornego znoszenia nawet tak wielkiego cierpienia (autor zresz-
tą, jakby usprawiedliwiając to niezwykle spokojne zachowanie bohatera, kilkakroć 
nadmienia, że było ono możliwe tylko dzięki obecności w Nim natury Boskiej) 28. 
Wizerunek ten w sposób oczywisty odsyła do biblijnego motywu vir dolorum 
pauper et patiens, bogato reprezentowanego w literaturze i sztuce począwszy od 
średniowiecza 29. 

Tragizm i dramatyzm ukrzyżowania, łagodzone nieco poprzez pełną pokory 
postawę Zbawiciela, podkreśla natomiast obecność Maryi. Jej zachowanie kore-
sponduje z krwawym spektaklem, nie jest tak nieludzko spokojne, jak zachowanie 
Jej Syna. Matka mdleje, przez bardzo długi czas pozostaje nieprzytomna (jakby 
martwa), a kiedy odzyskuje świadomość, wydaje okrzyki, płacze, krótko mówiąc: 
w widoczny sposób odczuwa cierpienie. Jej boleść, osiągająca kulminację w mo-
mencie śmierci Jezusa na krzyżu, ujawnia się w utworze od samego początku, 
a szczególnie wyraża się m.in. w scenie pożegnania z Synem, kiedy Dziewica 
typowo po ludzku próbuje Go namówić, aby obrał sobie jakiś lżejszy sposób  
zbawienia człowieka (lege: taki, który umożliwiałby pozostanie przy życiu), lub 
w trakcie pogrzebu Zbawiciela, kiedy zwraca się Ona z obrazoburczym, utrzyma-
nym w tonie bolesnej skargi, okrzykiem skierowanym do Archanioła Gabriela, 
sprawcy zwiastowania. Madonna dolorosa wyrzuca Boskiemu Posłańcowi, że jej 
radość z Syna była tylko chwilowa i przemieniła się w bezbrzeżną rozpacz i ból 
nieomal fizyczny, spowodowany koniecznością patrzenia na Jego śmierć. 

Wizerunek Maryi nawiązuje tutaj do często ukazywanego w sztuce motywu 
Stabat Mater dolorosa, a zachowanie przypomina zachowanie Maryi ze średnio-
wiecznego Lamentu Świętokrzyskiego. W wierszu tym zwraca się Ona z ostrą 
wymówką do Gabriela, który zwiastował Jej radość z powodu narodzin Syna 30. 

28 Zupełnie inaczej zostało to przedstawione np. w Rozmyślaniu przemyskim (Rozmyślanie 
o żywocie Pana Jezusa. Z rękopisu kapituły przemyskiej wyd. A. B r ü c k n e r. Kraków 1907, s. 362), 
gdzie Jezus, owszem, jest pokorny, ale w pewnym momencie odzywa się, wypowiada swój ból, 
„skarży się na żydowską niemiłosierność”. 

29 Zob. D. K ü n s t l e r - L a n g n e r, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Toruń 
2002, s. 70 n. Autorka opisuje przede wszystkim barokowe inkarnacje tego motywu, ograniczając 
się zwykle do analizy obrazów cierpienia poetycko wysublimowanego, dość pobieżnie omawia na-
tomiast przedstawienia makabryczne. 

30 Zob. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. K o r o l k o. Wrocław 1980, s. 144. 
W Rozmyślaniach dominikańskich Maryja zwraca się do Gabriela dwukrotnie: raz jeszcze przed 
śmiercią Syna, kiedy anioł nie odpowiada na jej wołanie (R 11) i w opisanej już scenie pogrzebu 
Jezusa. 
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Wątek ten pojawia się także w Rozmyślaniu przemyskim, chronologicznie bliskim 
Rozmyślaniom dominikańskim. W obu utworach autor udziela głosu aniołowi, 
który stara się usprawiedliwić przed Maryją, ale nie jest to przekonujące. W Roz-
myślaniu przemyskim przemawia on tak, jak gdyby chciał odpowiedzialnością za 
cierpienie Matki Bożej obciążyć Trójcę Świętą. Gabriel uniewinnia się, stawiając 
siebie w roli jedynie posłańca, którego funkcja ograniczała się do wypełnienia 
zadania zleconego mu przez Boga 31. W Rozmyślaniach dominikańskich anioł 
zwiastowania sprawia natomiast wrażenie nieczułego, na okrzyk zbolałej Dziewi-
cy odpowiada beznamiętnie, a nawet można sądzić, że udziela Jej reprymendy, 
uznając Jej zachowanie za niestosowne: w końcu Chrystus ma zmartwychwstać, 
więc dlaczego Maryja aż tak rozpacza? Gabriel wygłasza m.in. biblijną sentencję, 
iż „jest czas płaczu i czas radości” i w tej „złotej myśli” zamyka się bodaj wszyst-
ko, co ma Jej do powiedzenia. Maryja pozostaje zatem wobec perspektywy męki 
krzyżowej Jezusa osamotniona i zdaje się wątpić w miłosierdzie Boże 32. Jest to rys 
uwidaczniający jej ludzką naturę, a jednocześnie niezwykle dramatyczny i wy-
mowny w swej dosłowności, gdyż ukazuje, że w obliczu śmierci dziecka nawet 
osoba powszechnie uznawana za wyjątkową i świętą nie jest w stanie zmierzyć się 
z Boską logiką Odkupienia. Dostrzec to możemy w finale utworu, kiedy Matka już 
po dokonanym pochówku Chrystusa pozostaje pogrążona w cierpieniu. Nie było-
by w tym prawdopodobnie nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w trakcie po-
grzebu Bóg Ojciec, dbając o Matkę swego Syna, zesłał Jej chóry aniołów, by po-
mogły zabezpieczyć grób, ale przede wszystkim podniosły Ją na duchu, natchnęły 
nadzieją. Ta pociecha – pochodząca od Boga – trafia jednak w próżnię, albowiem 
„Ona żadnej pociechy nie przyjęła [...]” (R 90) 33. 

Pełnię perwersyjnej fantazji objawił wszakże autor w scenach poprzedzających 
właściwą mękę, tj. ukrzyżowanie, na czele ze wspomnianą już wizją koronowania 
Chrystusa cierniem. Jest to jedna z najbardziej drastycznych części utworu. Przy-
toczę tylko fragment, pozwalający przynajmniej z grubsza zapoznać się ze specy-
fiką makabry i perwersji dzieła z klasztoru Świętej Trójcy: 

I włożyli korunę abo czapkę cirzniową, i wciskali ją na głowę Panu Jezusowi. Ale iż 
cirznie było miąższe, nie mogło ić prędko w głowę [...]. A tedy oni złoczyńcy wzięli dwa drągi 
wielkie i przybijali [...] onymi laskami koronę w głowę. [...] i wbieżały ostrożyny prze kości 
aże do mozgu. A tę własność to cirnie ma, iż bierze w się wszelką wilkość, bo jest wnątrz 
prozne. A gdy przyszło ku mozgu, tedy wpoiło w sie mozg z głowy Jezusowej. I napełniły się 
ostrożyny krwie i mozgu z głowy Jezusowej. [R 59–60]

Scena koronowania: ze wszechwystępującą krwią, tryskającą wraz z mózgiem 
na ziemię, z obiema tymi substancjami zmieszanymi i wypływającymi przez 
wszystkie otwory głowy Jezusa, ze złowrogim, specjalnie sprowadzonym zza 

31 Zob. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, s. 279–280. 
32 Takie zachowanie nie tylko Gabriela, ale w ogóle aniołów, a nawet samego Boga, tak bardzo 

niepokojące Maryję, potęgujące Jej poczucie osamotnienia i zwątpienie, wyeksponowane jest naj-
bardziej w Rozmyślaniu przemyskim (ibidem, s. 295).

33 Aniołowie nawiedzają Maryję wielokrotnie, także przed męką Chrystusa, ale za każdym 
razem wizyty te nie przynoszą spodziewanego efektu, nie przynoszą Jej pociechy, a czasami nawet 
pogłębiają smutek (zob. np. R 16, 26). Wobec tego jakże ludzkiego zachowania Matki, która nie 
potrafi pojąć Boskiego sposobu działania, Jezus pełni funkcję „tłumacza”: wyjaśnia tajemnicę zba-
wienia i to, dlaczego musi się ono dokonać w taki sposób (R 10–11).
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16 EWA CYBULSKA-BOHUSZEWICZ

morza cierniem, który „wypija” z niej krew i mózg – jest po prostu straszliwa. 
Takie stwierdzenie wydaje się, oczywiście, banalne, ale chyba nie zdobędę się na 
jakikolwiek komentarz do tego, co zawarł w niej autor. W tym wypadku tekst 
najlepiej mówi sam za siebie. Dodam tylko, że w żadnym z utworów chronolo-
gicznie bliskich Rozmyślaniom dominikańskim ukoronowanie nie zostało przed-
stawione z takim okrucieństwem 34. 

W podobnej poetyce utrzymany jest jeszcze inny passus, mianowicie torturo-
wanie Jezusa u Kajfasza. W zasadzie dorównuje on poziomem okrucieństwa 
scenie poprzedniej, ale nie tylko narusza tabu związane z krwią, zawiera bowiem 
również opis wzbudzających obrzydzenie tortur z wykorzystaniem wydzielin: 
plwocin, flegmy oraz wymiocin, które oprócz obrzydzenia konotują nieprzyjemne 
doznania zmysłowe (tu: smród). Makabryczny i perwersyjny charakter epizodu 
wzmacnia dodatkowo dynamika akcji, a także nagromadzenie, wręcz stłoczenie 
oprawców, prześcigających się w profanowaniu Syna Bożego. Przez ten zabieg 
czytelnik odnosi wrażenie, że zelżywości nie mają końca: jedna następuje po dru-
giej, jeszcze bardziej okrutna, trudna do zniesienia, także przez jej fizjologiczne 
uwarunkowanie. Tortury z zastosowaniem plwocin i innych wydzielin są bowiem 
stopniowane. Najpierw oprawcy opluwają twarz Jezusa, a w kulminacji „rzygają” 
(wymiotują? 35) w Jego rozwarte siłą usta i „pod nos”, okładając Go stale pięściami, 
rwąc włosy z Jego głowy oraz brody, ciągnąc za uszy i serwując szczutki w nos, 
który jest – jak słusznie zauważył autor – „członkiem subtelnem”. Wszystko to 
odbywa się w istnej powodzi śmierdzącej czosnkiem śliny i flegmy, którymi Żydzi 
„kaszlą” i „charkają” w takiej obfitości, aż spływa nimi „sukienka” (R 40) Jezusa: 

A potem [...] rozdzierali jego błogosławione usta, kaszląc charkali, plując w Jezusowe usta 
nasłodsze, aże plwociny płynęły z ust jego po sukience, aż na ziemię. I uplwali też oczy Jezu-
sowe najaśniejsze, aże ich nie znać było przed plwocinami. [...] I bili potem Jezusa szczygły 
w nos [...]. Potem wyrywali brodę jego, trzęsąc ją, aże zęby szczekotał{y}. I ciągnęli za uszy 
każdy k sobie i rwali usilnie za włosy, i na tę i owę stronę. I bili pięściami w usta Jezusowe [...]. 
[R 40]

Nagromadzenie tortur eksponuje sam autor na dalszych stronicach, kiedy 
opisuje kolejne męki i reakcję na nie Jezusa: „jęczał jako źwirzątko, bociem o d e-
t c h n ą ć  n i e  m ó g ł” (R 42; podkreśl. E. C.-B.). Ilość i rodzaje zadawanych Mu 
tortur wydają się niezliczone. Oto tylko niektóre z nich, nie wymienione wcześniej: 
kopanie leżącego na ziemi Syna Bożego (także deptanie Go i skakanie po Nim), 
zawiązywanie Mu oczu i twarzy śmierdzącą chustą (uprzednio oplutą), wiązanie 
łańcuchami i prowadzanie na łańcuchu, bicie po twarzy żagwiami wyjętymi z ognia 
oraz żelazną rękawicą, uderzanie pięścią między oczy, wbijanie drewienek („trza-
sek”) za paznokcie, biczowanie sznurami, łańcuchami, specjalnymi batogami 

34 Por. wspomniane dzieła: Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej, O p e c a  Żywot Pana 
Jezu Krysta i Rozmyślanie przemyskie. 

35 Stawiam znak zapytania, słowo „rzygać” bowiem miało w w. XVI wiele znaczeń. Wśród 
nich było, oczywiście, ‛wymiotowanie’, ale także zwykłe ‛opluwanie’, ‛plucie’. Nie jestem więc 
pewna, czy w scenie naigrawania się oprawcy rzeczywiście wymiotują na Jezusa, czy „tylko” Go 
opluwają i, jak pisze autor, „charkają” nań, choć robią tak podczas przechowywania Go w lochu, 
kiedy to „blwają” i „wracają” (te akurat słowa są w tym kontekście jednoznaczne) na Niego przez 
okno ciemnicy (R 43). Dodam jeszcze, że w innych tekstach wątek „wracania” i „blwania” na Jezu-
sa nie występuje (zob. np. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, s. 398–399). 
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z metalowymi kolcami, a także „miotłami”, ciąganie po ziemi i „smrodliwym” 
błocie, obrzucanie kamieniami, zrzucanie ze schodów, oblewanie pomyjami. Dla 
jeszcze dokładniejszego wyeksponowania okrucieństwa i wyrafinowania katów 
opisy tych tortur są zestawiane z czynnościami z nimi kontrastującymi, obrazują-
cymi miłość względem Jezusa, np. strącanie Chrystusa ze schodów i związywanie 
Go łańcuchami jest przeciwstawione owijaniu Go w pieluszki przez Matkę oraz 
„wizytacji” Trzech Króli, którzy przybyli ze Wschodu, aby oddać Mu cześć. Teraz 
Pan Świata leży „pod wschodem ukopany i omdlały” 36 (R 50). 

2
Kluczowym pytaniem, jakie nasuwa się po spotkaniu z Rozmyślaniami domi-

nikańskimi, jest: dlaczego męka Chrystusa została opisana w tak okrutny sposób? 
Odpowiedź, która narzuca się niejako od razu, podyktowana znajomością specy-
fiki ówczesnej epoki i jej kultury wydaje się tylko częściowo zadowalająca. Mia-
nowicie uważa się, że dawne teksty pasyjne musiały epatować makabrą i dolory-
zmem, aby, po pierwsze: mogły spełnić swą funkcję zbudowania wiernych (obraz 
cierpienia miał wywoływać w odbiorcy przemianę, ułatwiać nawiązywanie kon-
taktu z Bogiem 37), po drugie, aby w czasach, kiedy obcowanie ze śmiercią i ma-
kabrą publicznych egzekucji było powszechne 38, w przekonujący sposób ukazywać, 
że ofiara Chrystusa to coś zupełnie wyjątkowego. Umarł On, to prawda, śmiercią 
podobną do tej, jaką karano najpospolitszych rzezimieszków. Najlepszy tego dowód 
stanowiło ukrzyżowanie Jezusa ze współtowarzyszami – łotrami. Jednakże w od-
różnieniu od nich był On nie tylko niewinny, ale Jego dobrowolne cierpienie 
i związana z nim misja zbawienia ludzkości pozostawały czymś niepowtarzalnym, 
absolutnie niesprowadzalnym do niczego. Skoro tak było, należało owo cierpienie 
przedstawić w sposób odbiegający od tego, co widywano w czasach, kiedy pisano 
Rozmyślania dominikańskie, na rynku miejskim w trakcie egzekucji. Męka Jezusa 
musiała to przewyższać ze względu na niezwykle ważną rolę tej śmierci. Zbawie-
nie nie mogło przecież dokonać się bez żadnego trudu czy też w sposób zwykły, 
codzienny, co zresztą autor ujawnia w dziele, wkładając w usta Jezusa wyjaśnienie 
fenomenu tej ofiary: jedynie poprzez śmierć straszliwą i porażającą w swym okru-
cieństwie jest On w stanie pomóc ludzkości pogrążonej w ciemności grzechu. 
Cierpienie Chrystusa werystycznie ukazywane w tekstach byłoby zatem uzasad-
nione. Pisze o tym Bogdan Sułkowski, który uważa, że obrazy męki Jezusa mają 
charakter ambiwalentny: z jednej strony, jest to – po prostu – widok zmasakrowa-
nego ciała, z drugiej, „nie ma tu bólu i cierpienia dla nich samych” 39. 

Wyjaśnienia te wydają się wszakże niewystarczające. Czy faktycznie chodzi-
ło li tylko o to, aby „zbudować” tych, którzy po Rozmyślania dominikańskie lub 

36 Autor w sposób konceptystyczny wykorzystał wieloznaczność słowa „wschód”: raz to kraina, 
z której przybyli Trzej Królowie, jest symbolem pozytywnym, w drugim przypadku – schody, pod 
którymi leży umęczony Chrystus, konotuje upokorzenie Pana Stworzenia. 

37 Zob. K ü n s t l e r - L a n g n e r, op. cit., s. 73 n., 96 n. Autorka przypisuje wizjom cierpienia 
Chrystusa funkcję przede wszystkim budującą. Wcześniej mówił o tym także J. T a z b i r  (Okru-
cieństwo w nowożytnej Europie. Warszawa 1999). 

38 T a z b i r, op. cit., s. 62.
39 S u ł k o w s k i, op. cit., s. 6.
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utwory im podobne sięgną? Elisabeth Roudinesco interpretuje użycie motywów 
makabrycznych w tekstach pasyjnych w duchu psychoanalitycznym. Zbezczesz-
czone ciało umieszcza ona w kontekście zreinterpretowanej przez Freuda daw- 
nej symboliki alchemicznej, która była związana z powolnym oczyszczaniem 
(sublimowaniem) materii. Łączy się to z jej doskonaleniem, ma charakter trans-
gresyjny: 

Choć w naszych czasach termin „upodlenie” odsyła w najgorszym wypadku do pornografii, 
[...] to w tradycji judeochrześcijańskiej jest nieoddzielny od swego drugiego aspektu – aspiracji 
do świętości. Między zakotwiczeniem w nieczystości a wznoszeniem się ku temu, co alchemicy 
nazywali kiedyś „ulotnością”, czyli: między substancjami niższego rzędu rodem z podbrzusza 
i z odchodów a substancjami wyższymi – egzaltacją, chwałą, przekraczaniem samego siebie 
– panuje dziwna bliskość złożona z odmowy, rozszczepienia, odpychania, przyciągania 40.

Ciało sprofanowane i sprowadzone przez oprawców do śmiecia byłoby więc 
tutaj zapowiedzią nieodległej przemiany Chrystusa po zmartwychwstaniu. Według 
nauki Kościoła Jego ciało stało się wówczas tzw. ciałem uwielbionym 41. Widocz-
nym tego przejawem była np. zdolność Jezusa do wchodzenia do zamkniętych 
pomieszczeń czy brak konieczności spożywania pokarmu, co opisują Ewangelie. 
Należy jednak zaznaczyć, że mimo tych własności, przypominających bardziej 
zdolności zjaw czy duchów, z natury swej eterycznych, ciało Jezusa jest jak naj-
bardziej namacalne, co poświadcza scena z niewiernym Tomaszem. Chrystus 
zmartwychwstały dokonał transgresji poza naturę ludzką, śmiertelną i uwikłaną 
w niedoskonałe ciało, ku pełni Boskości. W kontekście takiej interpretacji upodle-
nie ciała również byłoby czymś uzasadnionym. 

Pytanie tylko: czy zaprezentowna alchemiczno-psychoanalityczna wykładnia 
ma rację bytu w świetle omawianego tekstu z pierwszej połowy XVI wieku? Wy-
daje się, że jednak nie. Poszłabym raczej tropem wyznaczonym przez inną fran-
cuską badczkę, wspomnianą już Kristevą, która, pisząc w książce Czarne słońce. 
Depresja i melancholia o przedstawieniu ciała Jezusa na obrazie Holbeina, stwier-
dziła, że nie pozostawia on odbiorcy żadnej nadziei na zmartwychwstanie 42. Po-
dobnie dzieje się w Rozmyślaniach dominikańskich: prawie nie mówi się o nim. 
Utwór zwieńcza wprawdzie scena w wieczerniku, gdzie Maryja oczekuje poranka 
niedzielnego, kiedy ma ono nastąpić, ale scenę tę w zasadzie do samego finału 
przepełnia smutek i niepewność: dopiero przy samym końcu w serce Matki wstę-
puje nieśmiała nadzieja na szczęśliwe zakończenie. Passus ten, bardzo zwięzły, 
bynajmniej nie zażegnuje grozy odmalowanej we fragmencie poświęconym po-
grzebowi Jezusa, która nie odwołuje się do chrześcijańskiej nauki o zmartwych-
wstaniu i przemianie udręczonego męczeńską i krzyżową śmiercią ciała w coś 
doskonalszego. Wręcz przeciwnie: oczom czytelników-kontemplatorów ukazuje 
się – podobnie jak w poprzedzających scenach kaźni – ciało maksymalnie zdegra-
dowane, bezwładne, ziejące „raną bokową”, w którą można nawet zajrzeć i zoba-
czyć święte, lecz martwe (!) serce Chrystusa. 

40 R o u d i n e s c o, op. cit., s. 17.
41 Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego. Warszawa 1994, s. 161, 224. – Zmartwychwstanie 

umarłych. Hasło w: Encyklopedia Kościoła. T. 2. Oprac. F. L. C r o s s, E. A. L i v i n g s t o n e. 
Przeł. E. C z e r w i ń s k a  [i in.]. Wyd. 3. Warszawa 2004.

42 K r i s t e v a, op. cit., s. 107–138.
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Są więc Rozmyślania dominikańskie tekstem o cierpieniu i śmierci Syna Bo-
żego, a właściwie o tym, co uczyniły one z Jego ciałem. To „ciało-śmieć” jest 
głównym bohaterem tekstu. Przysłania ono, ze wszystkimi ranami i wyciekający-
mi z nich krwią, a nawet mózgiem, Boskość Jezusa, który jawi się jako ofiara 
perwersyjnych katów: ecce homo. Nawet więcej. W nadmiarze tortur cała osoba 
Chrystusa – nie tylko Boskość, ale i człowieczeństwo – zdaje się znikać, znika 
również sens Jego cierpienia. Pozostaje zatem tylko ciało: ecce corpus. Ciało to 
jednak także milczy, pozbawione wszelkiego znaczenia: 

Także ciało Chrystusa – tak tu dokładnie malowane – przestaje cokolwiek znaczyć, prócz 
tego, że jest (powiem brutalnie) skrwawionym mięsem. Cierpienie jest puste. Ciało nie „mówi” 
o godności ludzkiej. Ciało nic nie „mówi”: broczy krwią i tyle. [Cz 49] 

Zarazem w Rozmyślaniach dominikańskich pojawia się jeszcze jeden, ukryty 
bohater. Jest nim narrator tego utworu, a raczej jego perwersyjna wyobraźnia. Na 
początku niniejszego artykułu „oskarżyłam” współczesną użytkową sztukę ko-
ścielną o nadmierną sublimację cierpienia i uznałam to za przejaw trendu kulturo-
wego, będącego wyrazem nowoczesnego lęku przed śmiercią, który uwidacznia 
się szczególnie w nieumiejętności radzenia sobie z faktami takimi, jak śmiertelność 
i umieranie. Ale, z drugiej strony, należy zapytać: czy epatowanie okrucieństwem 
związanym ze śmiercią było w dawnych tekstach uzasadnione wspomnianymi 
wcześniej funkcjami? Czy pomagało ją oswajać? Stwierdzenie, że „takie wtedy 
były czasy” (lege: wojny, zarazy szerzące śmierć i publiczne egzekucje na porząd-
ku dziennym, znacznie obniżające próg ludzkiej wrażliwości), wydaje się chyba 
zbyt oczywiste. Prawdopodobnie kryje się w tym coś więcej, niż twierdzą Janusz 
Tazbir czy Maciej Włodarski, który w książce Ars moriendi w literaturze polskiej 
XV i XVI w. pisze m.in.: 

Zaraza, głód, wojny niezależnie od woli ówczesnych ludzi oswajały ich z widokiem 
śmierci, nie pozwalały o niej zapomnieć 43. 

Z owym poglądem nie zgadza się jednak Henryk Damian Wojtyska, rozważa-
jący ten fenomen w interesującym nas kontekście śmierci Chrystusa. Mówi on – 
ażeby „nie przeceniać” wojen, klęsk głodu i innych zdarzeń, o których piszą wy-
mienieni już autorzy – jako o głównych przyczynach określonych postaw ludzkich 
w danym czasie. Uważa, że fascynacja śmiercią, ale i nadzieja na jej pokonanie, 
wyrażająca się w oddawaniu czci śmierci Chrystusa, istniały w kulturze europejskiej 
w zasadzie nieprzerwanie 44. 

Czy zatem autorzy tekstów pasyjnych nie pogwałcili pewnego tabu, ukazując 
mękę Jezusa już nawet nie realistycznie, ale hipermakabrycznie, wprowadzając 
odbiorcę w porażającą okrucieństwem hiperrzeczywistość 45 Jego męki? Czy po-
trzeba było aż tak ekstremalnego obrazu, aby poruszyć czytelników, uwrażliwić 
ich na cierpienie Jezusa, przekonać o wyjątkowości tej ofiary? Co więcej: czy 

43 M. W ł o d a r s k i, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków 1987, s. 9.
44 Zob. H. D. Wo j t y s k a, Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI–XVIII w. W zb.: Męka 

Chrystusa wczoraj i dziś, s. 61–62. 
45 M. P. M a r k o w s k i, O symulakrach. W: Anatomia ciekawości. Kraków 1999, s. 59 n. –  

M. K o c u r, Media: pierwsza czy czwarta władza? (http://odra.okis.pl/article.php/133, data dostępu: 
26 IX 2011). 
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faktycznie eskalacja przemocy, wręcz lubowanie się w scenach makabrycznych 46 
rzeczywiście wiąże się z oswojeniem śmierci, jest wyrazem umiejętnego radzenia 
sobie z nią? Badacz zjawisk granicznych Georges Bataille zauważył pewną ogól-
ną, ponadkulturową prawidłowość:

Dla każdego, kogo trup fascynuje, jest on obrazem własnego losu. Świadczy o gwałcie, 
który nie tylko zniszczył danego człowieka, ale zniszczy wszystkich ludzi. Zakaz, jaki odczu-
wają ludzie na widok trupa, wyraża się odruchem cofnięcia; przez to cofnięcie odrzucają oni 
gwałt, oddzielają się od gwałtu 47. 

W podobnym tonie wypowiada się antropolog Philippe Ariès, który nazywa 
śmierć „nieprzyzwoitym spektaklem”, określa ją jako „nieczystą” 48. Zatem natu-
ralnym odruchem jednostki stykającej się ze śmiercią i cierpieniem jest cofanie 
się, a nie zbliżanie się. Dzieło, które traktuje o okrucieństwie śmierci, nie wyraża 
na nią zgody, powinno zatem w jakiś sposób demonstrować ów odruch cofania się 
przed Nieuchronnym i Straszliwym. Ergo: gdyby zadaniem Rozmyślań domini-
kańskich było rzeczywiście wzbudzenie compassio, niewątpliwie zostałby w nie 
wpisany imperatyw nakazujący – jeśli nawet nie cofnąć się przed grozą śmierci, 
to przynajmniej grozę tę zażegnać. Tymczasem dzieje się dokładnie odwrotnie, 
dlatego też każda kolejna scena staje się sceną „nieprzyzwoitego spektaklu”. Nar-
rator nie tylko nie poleca czytelnikowi cofnąć się, ale wręcz oprowadza go po 
makabrycznym theatrum dolorosum, w którym główną rolę odgrywa Chrystus. 

W związku z tym też nie zgodzę się z przytoczoną już wypowiedzią Sułkow-
skiego: „nie ma tu bólu i cierpienia dla nich samych”. Przynajmniej nie w odnie-
sieniu do tekstów w rodzaju Rozmyślań dominikańskich. Do kwestii zastosowania 
makabry w tym dziele jako powszechnej metody oswajania śmierci odnoszę się 
również sceptycznie. Wydaje mi się, że jest dokładnie na odwrót: oswojenie po-
ciągałoby za sobą może nie przesadne, jak ma to miejsce współcześnie, ale jednak 
– łagodzenie obrazu śmierci np. poprzez wpisanie jej w porządek Boskiego planu 
zbawienia, danie nadziei na zmartwychwstanie, co powodowałoby zażegnanie 
traumy związanej ze śmiercią 49. Tymczasem Rozmyślania dominikańskie są dziełem 
niezwykłym, przekraczającym ten tradycyjny, a szczególnie uwidaczniający się 
w chrześcijaństwie, kod mówienia o niej: przedstawiają ją w sposób przerafino-
wany, może nawet jako straszniejszą, niż była w rzeczywistości 50, czyniąc tekst 
istną orgią rozpasanej wyobraźni mortualnej. Narrator w zetknięciu ze śmiercią 

46 Zob. Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Oprac. 
M. A d a m c z y k, W. R. R z e p k a, W. W y d r a. Wstęp M. A d a m c z y k. Wyd. 2. Warszawa 
2008, s. 309. O upodobaniu do makabry, a nawet o „lubowaniu się w okropnościach” pisał G ó r s k i 
(op. cit., s. 55).

47 G. B a t a i l l e, Erotyzm. Przeł. M. O c h a b. Wyd. 2. Gdańsk 2007, s. 47. Zob. też s. 48, 
51–52.

48 Zob. Ph. A r i è s, Śmierć odwrócona. W zb.: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Wybór 
i przekład S. C i c h o w i c z, J. S. G o d z i m i ń s k i. Wstęp S. C i c h o w i c z. Warszawa 1993, 
s. 238–240. Zob. też J. H u i z i n g a, Jesień średniowiecza. Wstęp H. B a r y c z. Posł. S. H e r b s t. 
Wyd. 6, popr. Przeł. T. B r z o z o w s k i. Warszawa 2005, s. 171. 

49 Zob. Wo j t y s k a, op. cit., s. 73. – W ł o d a r s k i, op. cit., s. 10, 15–16, 19, 71–72, 75–76. 
Ph. A r i è s, Człowiek i śmierć. Przeł. E. B ą k o w s k a. [Wyd. 2]. Warszawa 1992, s. 26, 41, 296. 

50 Zob. J.-P. R o u x, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość. Przeł. M. P e r e k. Kraków 1994, 
s. 334–339.
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Chrystusa nie cofa się przed skandalem, jakim było to wydarzenie, wręcz przeciw-
nie 51. Zafascynowany krwawym misterium, snuje makabryczną wizję, co byłoby 
usprawiedliwione i mieściłoby się w ramach ówczesnego światopoglądu, gdyby 
przynajmniej dawał większą, niż ma to miejsce, nadzieję na konsolację. 

A zatem ból i cierpienie istnieją w Rozmyślaniach dominikańskich dla nich 
samych. To utwór będący wyrazem głębokiej nimi fascynacji 52, zakrawającej wręcz 
na perwersję: autor w sposób widoczny lubuje się w scenach kaźni, obrazy tortur 
i poddanego im ciała podporządkowują sobie nawet wymowę tekstu, to one naj-
bardziej przykuwają uwagę czytelnika i jest to efekt w dużej mierze świadomy 53: 
wszak narrator wielokrotnie zachęca do refleksji nad taką bądź inną kaźnią, do 
odtwarzania każdej z nich z osobna przed oczyma duszy. Poza konwencjonalnymi 
„westchnieniami” – ani słowa o współczuciu i „zbudowaniu”, których tekst ten po 
prostu praktycznie nie jest w stanie wzbudzić:

Rozmyślania są tekstem okrutnym i, niemalże, sadystycznym. [...] Prawie jest niemożliwa 
compassio, miłosierne i czułe współcierpienie z Chrystusem. Nie ma woli niesienia Jego Krzy-
ża. Krzyż ów też bodaj przestaje znaczyć: są miejsca w Rozmyślaniach, kiedy narrator komen-
tuje Mękę Jezusa jako wstydliwą i niepojętą, jakby już nie pojmując teologii kenosis i dobrej 
nowiny o Zmartwychwstaniu. [Cz 49]

Makabryczny i mroczny utwór wymyka się intencji autora i zamiast wzbudzać 
litość, staje się perwersyjny: wywołuje w umyśle odbiorcy straszliwe wizje. Kon-
templator-odbiorca staje się tym samym jak gdyby współautorem krwawego 
spektaklu, wyobrażeniowo konkretyzując tekst, w czym pomagają mu nie tylko 
dokładne opisy, ale i zamieszczone w dziele barwne ilustracje. 

Chociaż tego rodzaju stwierdzenie (tj. Rozmyślania dominikańskie jako tekst 
perwersyjny) może wydawać się kontrowersyjne, w istocie ma ono uzasadnienie 
w tzw. naturze człowieka, którą cechuje – nazwijmy rzecz wprost – fascynacja 
śmiercią i okrucieństwem. Przy czym, w przeciwieństwie do Tazbira czy Włodar-
skiego, nie sądzę, że jest to cecha w sposób szczególny występująca w konkretnym 
czasie, zależna od historii czy kultury. Stanowi ona coś nieskończenie subtelnego 
i głębokiego, tkwiącego u podstaw samej istoty człowieka (może nawet jego pod-
świadomości?), a przez to uniwersalnego, występującego w każdym kontekście 
kulturowym, niezależnie od momentu historycznego: nie tylko w epokach szcze-
gólnie trudnych i krwawych, chociaż wtedy niewątpliwie pojawia się więcej 
możliwości jej ukazywania. 

Dowodem na tę swoistą akulturowość i ahistoryczność owej fascynacji może 
być fakt, iż nie tylko dawne cywilizacje, ale i nasza współczesna, mimo że, z jed-

51 Ten proces „lgnięcia” autora do makabry, potraktowania śmierci Jezusa jako sensacji, dobit-
nie i treściwie opisał C z y ż  (Cz 49): „Współczucie dla umęczonego jakoś jest stosowne i projek-
towane, [...] przeważa jednak prosta ciekawość: jak to było? Pokażcie? Czy da się obejrzeć?”

52 O fascynacji śmiercią pisze w swej książce W ł o d a r s k i  (op. cit., s. 9), który idzie o krok 
dalej od autora Okrucieństwa w nowożytnej Europie i mówi wprost, że makabra związana np. z oglą-
daniem publicznych egzekucji nie tylko obniżała próg ludzkiej wrażliwości na cierpienie (co odno-
tował Tazbir), ale przede wszystkim zaspokajała ludzką fascynację śmiercią: „Człowiek tamtych 
czasów chętnie patrzał na śmierć, zwłaszcza jeśli nie groziła ona jemu samemu. Publiczne egzekucje 
gromadziły mnóstwo ludzi żądnych uczestniczenia w tym swoistym misterium”.

53 Zauważyli to redaktorzy, którzy zajmowali się redakcją fragmentów tego tekstu zamieszczo-
nych w antologii Cały świat nie pomieściłby ksiąg (s. 309).
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nej strony, ucieka przed śmiercią (zob. zapropnowane tu już refleksje Baumana, 
Arièsa i Bataille’a), to z drugiej – jest pogrążona w wizjach krwi, cierpienia, 
śmierci i dominacji, czego wyraz stanowią np. brutalne gry komputerowe, horrory 
czy kino gore, a nawet dzisiejsze wielkanocne misteria odtwarzające śmierć Jezu-
sa, których zarówno uczestnicy, jak i widzowie odczuwają potrzebę uczestniczenia 
w tajemnicy śmierci, fizycznie czują dreszcz w momentach pastwienia się nad 
Chrystusem 54. 

Wydaje się zatem, że fascynacja śmiercią jest czymś ponadhistorycznym i po-
nadkulturowym, zmieniają się jedynie formy i przestrzenie jej wyrażania. Obecnie 
można np. obserwować zjawisko wycofywania się przejawów tej fascynacji z prze-
strzeni rzeczywistej do przestrzeni wirtualnej; okrucieństwo i agresja, w tym au-
todestrukcja, stają się także elementem współczesnej sztuki (malarstwo, perfor-
mance). W tzw. realu wszelkie akty agresji są jednakże – przynajmniej w oficjalnym 
obiegu euro-amerykańskiego kręgu kulturowego – zabronione lub dostęp do nich 
jest obłożony cenzurą wiekową. 

Zupełnie inaczej wyglądało to w okresie, kiedy pisano Rozmyślania domini-
kańskie. Przestrzeń, w której fascynacja śmiercią mogła się przejawiać, była 
o wiele szersza i jak najbardziej realna. Obejmowała zarówno sferę profanum, 
o której wspominał Tazbir (wojny, publiczne egzekucje z zastosowaniem wyrafi-
nowanych tortur), jak i, ściśle z nią wówczas powiązaną, sferę sacrum, gdzie za-
istniała szczególnie w ramach nowego nurtu pobożności, tzw. devotio moderna 55. 
Chrześcijaństwo nobilitowało, a nawet gloryfikowało cielesność umęczoną 56 do 
tego stopnia, że w pewnym momencie wymknęło się to spod kontroli: cierpiący 
Chrystus stawał się dla wielu niedościgłym wzorem, a postulat kroczenia za Nim 
pojmowano w sposób jak najbardziej dosłowny 57. Praktyki ascezy i samoudręcze-
nia, stosowane zarówno przez osoby świeckie, jak i duchownych 58, mające pier-
wotnie służyć zbożnym celom, często przekształcały się w swego rodzaju styl 
życia: przejmowały kontrolę nad praktykującymi i przybierały postać swoistej 
obsesji perwersyjnej, której głównym przejawem było wynajdywanie coraz to 
nowych sposobów udręczenia. W efekcie w pewnym momencie najważniejszy był 
już nie cel cierpienia, ale metoda (im bardziej wymyślna, tym lepiej). Podobną 
logikę odnajdujemy w analizowanym tekście: organizuje ona świat przedstawiony 

54 Jedna z uczestniczek misterium, odtwórczyni roli św. Marii Magdaleny, w cytowanym już 
wywiadzie Koledzy, którzy mnie krzyżują, mówi, iż w czasie kiedy odgrywana jest scena biczowania, 
odczuwa „ciarki na plecach”. 

55 Zob. G ó r s k i, op. cit., s. 48. O istnieniu swoistego kultu śmierci we wczesnym chrześci-
jaństwie pisze W ł o d a r s k i  (op. cit., s. 10–11), który łączy tę ideę z filozofią św. Augustyna 
i devotio moderna. Zob. też U. B o r k o w s k a, M. D a n i l u k, Devotio moderna. Hasło w: Ency-
klopedia katolicka. T. 3. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Grylewicz. Lublin 1985. – J. R a j m a n, 
Devotio moderna. Hasło w: Encyklopedia średniowiecza. Kraków 2006, s. 231–232. 

56 Jak zauważył K. K e r é n y i: „Ciało poddane cierpieniu i utworzone z cierpiącego mięsa 
jest tym, co przez chrześcijaństwo weszło w historię religii” (cyt. za: A. W i e c z o r k i e w i c z, 
Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk 2000, s. 361).

57 Pragnienie naśladowania Chrystusa, zupełnego upodobnienia się do Niego przejawiał szcze-
gólnie św. Franciszek z Asyżu – zob. K o p e ć, op. cit., s. 45. Idea ta jest żywa również w kręgach 
dominikańskich (G ó r s k i, op. cit., s. 61). 

58 J. T a z b i r, Święci, grzesznicy, kacerze. Warszawa 1959, s. 153–154. – Dzieje Kościoła 
w Polsce. Red. A. Wiencek. Bielsko Biała 2008, s. 142–143. 
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Rozmyślań dominikańskich. Autor stara się, aby każda kolejna scena tortur była od 
poprzedniej bardziej okrutna, bardziej krwawa, bardziej nasycona cierpieniem. To 
właśnie owo dążenie do eskalacji okrucieństwa sprawia, że tekst staje się perwer-
syjny: traci swoją niewinność, zamiast być jedną z wielu umoralniających, wzbu-
dzających litość i współczucie opowieści o męce Chrystusa, zmienia się w igrzysko 
cierpienia i tryumfu śmierci. Bez nadziei, jak w przypadku Pasji Gibsona, na 
efektowny hollywoodzki happy end. 

A b s t r a c t
EWA CYBULSKA-BOHUSZEWICZ 
(Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Toruń)

PERVERSE CORE OF “DOMINICAN MEDITATIONS”

The article offers an analysis of Dominican Meditations from a perspective being different from 
the traditional. The analysis amounts to, inter alia, locating the text in line with other works composed 
approximately at the same time as Dominican Meditations, as well as with chronologically distinct 
texts. Set in cultural context, the juxtaposition reveals perversity of the text, understood after  
G. Bataille as a disretreat from death’s rape, and exhibits a macabre “hyperreality” of Christ’s torment.
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RENESANSOWE EPITAFIA BISKUPÓW

Nagrobki przygotowane po śmierci osób duchownych stanowią pokaźną 
grupę utworów okresu odrodzenia w Polsce. Pośród nich z kolei najwięcej jest 
epitafiów dla biskupów. Ta proporcja dotyczy zarówno dorobku znanych z imie-
nia poetów, jak i anonimowej na ogół twórczości epigraficznej. Co więcej, w obu 
zakresach zupełnie wyjątkowo pojawiają się dzieła w języku polskim, widoczna 
jest natomiast tendencja do stosowania łaciny. Badania nad literaturą funeralną 
tego rodzaju nie tylko prowadzą do uchwycenia głównych nurtów twórczych, ale 
pozwalają także dowiedzieć się o wyjątkowych postaciach Kościoła katolickie- 
go; mogą w końcu skłaniać do głębszego zastanowienia się nad pojmowaniem 
posługi kapłańskiej dzisiaj. Dzieła pośmiertne pokazują bowiem, jakie dokonania 
duchownych miały być zapamiętywane i jakie postawy zyskiwały sobie szacunek 
na tyle znaczący, że uwieczniano je w specjalnym, wierszowanym utworze. Sytu-
owano go zazwyczaj w miejscu pochówku bądź publikowano. Autorzy posługi-
wali się na ogół utrwalonymi sposobami budowania pochwały, komploracji 
i konsolacji 1. Stosowali również typowe rozwiązania kompozycyjne 2. Ponieważ 
wielu spośród dostojników kościelnych pełniło jednocześnie funkcje państwowe, 
utwory pośmiertne często podejmują treści zbliżone do tych, jakie pojawiają się 
w epitafiach poświęconych mężom stanu i wybitnym osobistościom życia publicz-
nego.

1 Topika funeralna w obrębie twórczości antycznej i średniowiecznej została omówiona w pra-
cach: G. H a r t k e, „Sit tibi terra levis” formulae quae fuerint fata. Bonnae 1901. – B. L i e r, 
Topica Carminum Sepulcralium Latinorum. Tubinguae 1902. – H. K ü h n, Topica epigrammatum 
dedicatorium Graecorum. Vratislaviae 1906. – Ch. F a v e z, La Consolation latine chrétienne. 
Paris 1937. – R. L a t t i m o r e, Themes in Greek and Latin Epitaphs. Urbana, Il., 1942. – L. A r-
b u s o w, Colores rhetorici. Eine Auswahl rhetorischen Figuren und Gemeinplätze. Göttingen 1963. 
– J. E s t e v e - F o r r i o l, Die Trauer und Trostgedichte in der römischen Literatur untersucht nach 
ihrer Topik und ihrem Motivschatz. München 1963. – P. v o n  M o o s, Consolatio. Studien zur 
mittellateinischen Trostliteratur über den Tod und zum Problem der christlichen Trauer. T. 1–4. 
München 1971–1972. – P. C u g u s i, Aspetti letterari dei Carmina Latina Epigraphica. Bologna 
1985. Obszerną prezentację zagadnienia w obrębie literatury renesansu znaleźć można u M. S k w a -
r y  („Miejsca wspólne” polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku. Szczecin 1994) 
i J. N o w a s z c z u k a  (Miejsca wspólne łacińskich epitafiów epoki renesansu. Szczecin 2007).

2 Problem kompozycji nagrobków został przedstawiony w pracy J. N o w a s z c z u k a  Wier-
szowane epitafia łacińskie w Polsce epoki renesansu. Kompozycja. Antologia utworów (Szczecin 
2009).
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Wysiłki na rzecz dobra wspólnego

Poeci chętnie zwracali uwagę na zażyłość, jaka łączyła duchownego z panu-
jącym władcą. Tak jest np. w przypadku nagrobka napisanego przez Wolfganga 
Droschiusa dla biskupa Piotra Tomickiego, który pełnił za czasów Zygmunta 
Starego urząd podkanclerzego koronnego i królewskiego sekretarza. Poeta pod-
kreśla, że biskup realizował wielkie przedsięwzięcia władcy („Sigismundi magna 
negotia regis sustinuit”). Czynił to rozsądnie (prudenter) i przez długi czas („mul-
to tempore”) 3. Następny dystych – choć nie jest to powiedziane wprost – zdaje 
się wskazywać przyczynę, dla której władca odwoływał się do pomocy biskupa:

Consiliis eius pollebat mens celer aptis,
     Et poterat certa cum ratione loqui 4.

[Jego błyskotliwy umysł wiele dokonał dzięki trafionym radom
I umiał prowadzić rozmowę niezwykle rozsądnie.]

Jak widać, zaufanie króla zasadzało się nie na pozycji, lecz na osobistych 
zaletach biskupa. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż z przedstawieniem związków 
z panującymi jako typowym elementem literatury funeralnej mamy do czynienia 
zwykle w nagrobkach królewskich i służy ono wykazaniu czystości rodu, z jakie-
go pochodził władca. W odniesieniu do innych grup społecznych odwołania do 
zażyłości z panującym pojawiają się również w celu pochwały postaci. I w tym 
wypadku wiążą się z tą partią nagrobków, która mówi o pochodzeniu. Zasadniczo, 
jeśli istniały wyjątkowo nobilitujące koneksje rodzinne, zaznaczano to chętnie 
w utworze 5. W przytoczonym nagrobku jest jednak nieco inaczej. Informacje 
o rodzie następują w dalszej części tekstu. Szacunek władcy wobec duchownego 
ma natomiast odmienne źródło. Wypływa z podziwu dla dwóch niepospolitych 
zdolności biskupa, a mianowicie umiejętności udzielania rady i zręczności w uza-
sadnianiu racji. Nieprzeciętność walorów intelektualnych jest podkreślona również 
poprzez zastosowanie środka formalnego, czyli synekdochy. W przytoczonym 
tekście podmiotem w całej wypowiedzi pozostaje bowiem rozum (mens), stanowiąc 
pars pro toto osoby duchownego. Podobne opracowanie pojawia się w nagrobku 
Jana Chojeńskiego, 44 biskupa krakowskiego, zmarłego w r. 1538, a zatem zale-
dwie 3 lata po Piotrze Tomickim. W utworze, w którym wypowiada się sam zmar-
ły, wprowadzono metafory w miejsce, gdzie zwykle wymienia się nazwisko osoby, 
dla której przygotowano epitafium. Rozpoczyna się ono więc od słów „to ja byłem 
rozumem najjaśniejszego króla i filarem senatu” („mens ego regis eram summi, 
columenque senatus”) 6. Pominięcie właściwego imienia postaci, a przydanie imie-

3 V. S i l e s i o  [V. D r o s c h i o  H i r s c h l e r g e n s i  S i l e s i o], Epitaphium [...] Petri 
a Tomice, episcopi Cracoviensis Vigilantissimi. W: S. S t a r o v o l s c i  Vitae antistitum Cracovien-
sium. Cracoviae 1658, s. 213. Dalej do edycji tej odsyła skrót SV. Ponadto w artykule zastosowa- 
no następujące skróty: C = A. C r i c i i  Carmina. Ed. C. M o r a w s k i. Cracoviae 1888. – R =  
P. R o y z i i  M a u r e i  A l c a q u i c e n s i s  Carmina. Cz. 2: Carmina minora. Ed. B. K r u c z-
k i e w i c z. Cracoviae 1900. – SM = S. S t a r o v o l s c i  Monumenta Sarmatarum viam universae 
carnis ingressorum. Cracoviae 1655. Liczby po skrótach oznaczają stronice.

4 S i l e s i o, loc. cit. 
5 Zob. N o w a s z c z u k, Miejsca wspólne [...], s. 29–35.
6 [Epitaphium] Ioannis Choienski, vicecancellarii regni, episcopi Cracoviensis. SM 28;  
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nia przenośnego, jak również postawienie na pierwszym miejscu słowa „rozum” 
(mens) ma bez wątpienia służyć nie czemu innemu, jak uwypukleniu zdolności 
biskupa. Takie zabiegi nie są wcale odosobnione. Można je odnaleźć w innym 
także utworze dla biskupa Piotra Tomickiego i – co ciekawe – też w obrębie pre-
zentacji związków z władcą. 

Haec Petri corpus condit tumba ecce viator,
     Elisiam vallem spiritus ipse subit.
Scire cupis fuerit vivus quo nomine clarus:
     Prudens, magnanimus, pastor et egregius.
Sigismundo regi sacro gratissimus heros,
     Et carus populo, carior atque piis 7.

[Przechodniu! Oto ta mogiła skrywa ciało Piotra,
     Duch podąża ku dolinie Elizjum.
Chcesz wiedzieć, jak o nim mówiono za życia:
     „Rozważny, wspaniałomyślny i wybitny pasterz.
Najdroższy heros dla czcigodnego króla Zygmunta
     I miły dla ludu, a jeszcze bardziej dla ludzi wiary”.] 

Autor przedstawia wprawdzie na wstępie biskupa wprost, wykorzystując w tym 
celu apostrofę skierowaną do przechodnia. Dalszy wywód pozwala mu jednak 
pokazać duchownego w szerszym świetle. Poeta zdaje się nawiązywać fikcyjny 
dialog z czytelnikiem. Zwraca się bowiem do niego z pytaniem, na które sam 
zresztą odpowiada. Wyjaśnienie, jakie podaje, to w całości cytowanie zasłyszanych 
opinii. Informuje zatem, że biskupa nazywano roztropnym, wielkodusznym i wy-
bitnym pasterzem. Zaraz po tym stwierdzeniu pada następne, że był niezwykle 
ceniony przez władcę i innych ludzi. Aby pokazać intensywność zażyłości duchow-
nego z rozmaitymi kategoriami osób, zostają wykorzystane przymiotniki w różnych 
stopniach. Relacja z władcą jest wyrażona przymiotnikiem w stopniu superlativus, 
co bez wątpienia ma podkreślać wyjątkową zażyłość króla i jego sekretarza. 
W stopniu wyższym autor omawia stosunki z wierzącymi, stopniem równym 
przymiotnika posługuje się w zakresie odniesień międzyludzkich w ogólności. 
Podobny zabieg, lecz bardziej celowy, stosuje Andrzej Krzycki, arcybiskup gnieź-
nieński, w epitafium dla biskupa Tomickiego, który zresztą był jego wujem i któ-
remu – jak sam mówi – wiele zawdzięczał 8. Poeta pokazuje powszechną żałobę, 
jaka objęła świat pozbawiony różnorodnych przymiotów zmarłego. Opłakuje go 
więc i miasto Kraków, którego był pasterzem, i państwo korzystające dotychczas 
z jego rady. Żal ogarnia również religię i dwór. W partii początkowej autor antro-
pomorfizuje zatem byty abstrakcyjne uosabiające rozmaite grupy społeczne. Dalej 
mówi:

Ingemat et princeps tam digno orbatus Achate,
     Quo sine succedant quam sua facta videt.
Nam Petro exstincto vigor aulicus ille refrixit
     Consilii, eloquii, ponderis et calami 9.

SV 223; L. Ł ę t o w s k i, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, 
s. 103.

  7 [Epitaphium] Petri Tomicii, episcopi Cracoviensis. SV 214–215.
  8 A. C r i c i i  Petro Tomicio episcopo Cracoviensi, regni Poloniae vicecancellario. C 192.
  9 Ibidem.
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[Wzdycha też władca pozbawiony tak wspaniałego Achatesa.
     Spostrzega, jak podupada bez niego to, co czyni.
Bo wtedy, gdy zgasł Piotr, ostygła na dworze wyjątkowa siła
     Dobrej rady, wymowy, powagi i pióra.]

Przytoczony fragment zdaje się stanowić część główną całego komploracyj-
nego przedstawienia. Poeta zamyka wcześniej prezentację żalu w jednym dysty-
chu. Podobnie w partii następującej wymienia w obrębie dwu wersów dwa jeszcze 
zakresy działalności Tomickiego. Opis żałoby władcy jest bardziej rozbudowany. 
Autor jakby właśnie ten moment stawia w centrum całego epitafium. Pozwoliło 
mu to uwydatnić wyjątkową stratę w środowisku okołokrólewskim, które najwię-
cej korzystało z umiejętności biskupa. Warto podkreślić, że zacytowany fragment 
daje początek ponadto katalogowi postaci realnych, pośród których znajdują się 
uciskani, biedni, uczeni i sprawiedliwi. Na końcu poeta wymienia siebie, co mo-
głoby wskazywać na zamierzoną przez niego gradatio w tym katalogu. Bez 
wątpienia natomiast zależało autorowi na przedstawieniu konkretnych zakresów 
działalności duchownego. Potwierdza to w dalszej partii utworu, mówiąc, że śmierć 
biskupa Tomickiego wpłynęła na państwo, dwór, kościół, króla i lud 10. Zastoso-
wana tu prezentacja żałoby ogarniającej różne kręgi społeczne po śmierci bisku-
pów pojawia się również w innych epitafiach. Był to zabieg chętnie wykorzysty-
wany zwłaszcza przez Piotra Rojzjusza 11. Poprzestaje on jednak na ogół na bardzo 
zwięzłym przedstawieniu. Krzycki natomiast rozwinął ten motyw, idąc – co 
niewykluczone – za wspaniałym przykładem takiego opracowania, jakie, naśla-
dując greckie wzorce, dał Jan Kochanowski w Epitaphium Doralices 12. Autor 
wiersza  uwydatnia również zażyłość biskupa z władcą, porównując duchownego 
do Achatesa. Jak można zauważyć w zacytowanych wcześniej epitafiach, odwo-
łania do elementów kultury i literatury starożytnej stanowiły stały element twór-
czości nagrobkowej. Renesansowego czytelnika nie dziwiły wzmianki o Elizjum 
czy nazywanie duchownego herosem. Również porównanie do bohaterów antycz-
nych było zabiegiem, do którego chętnie sięgano w literaturze funeralnej. Miało 
na ogół za cel afirmowanie cech osobistych biskupa, których uosobieniami są 
postaci z literatury bądź historii 13. Zabieg ten wykorzystywano też w nagrobkach 
dla duchownych. Tak więc zmarły biskup Jan Konarski zostaje przez poetę już 
we wprowadzeniu do nagrobka nazwany Micjuszem i Numą Pompiliuszem. 
W dalszej części utworu autor wyjaśnia zresztą, dlaczego zmarły zasługuje, by 

10 Ibidem, s. 193. 
11 P. R o y z i i: Epitaphium Stanislai Narcusii, episcopi confirmati Samogitiae. R 89; Pauli, 

ducis Olschanensis, episcopi Vilnensis, epitaphium II, III, IIII, VII. R 45–46.
12 I. C o c h a n o v i i  Epitaphium Doralices. W: Carmina Latina. Em. J. P r z y b o r o w s k i. 

Varsoviae 1884.
13 Z opracowaniem tego typu można zetknąć się już na gruncie epigraficznych zabytków lite-

rackich czasów starożytnych. Zob. Carmina Sepulcralia Latina epigraphica. Ed. I. C h o l o d n i a k. 
Petropoli 1904, nr 987i. 1357h. 313. 315. L. M a ł u n o w i c z ó w n a  (Wierszowane epitafia w Cor-
pus inscriptionum Regni Bosporani. „Meander” 1970, nr 4, s. 152) pokazuje żywotność tej metody 
w obrębie najstarszego dorobku języka greckiego. J. R e ć k o  (Literackie epitafium barokowe. 
Geneza i teoria gatunku. Zielona Góra 1992, s. 25) z kolei uznaje ją za powszechną i popularną 
w antyku. Szersze omówienie zjawiska zawiera się w książce N o w a s z c z u k a  Miejsca wspól- 
ne [...] (s. 82–89).
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go tak określać 14. Krzysztof Kobyliński z kolei w epitafium dla biskupa Samuela 
Maciejowskiego odwołuje się aż do sześciu antycznych postaci 15. Wykorzystane 
w przytoczonym tekście zestawienie z Achatesem, wprowadzone dla ukazania 
zażyłości duchownego z królem Zygmuntem Starym, jest dobrze dobrane. Boha-
ter, o którym mowa, to bowiem nieodłączny druh Eneasza, w Eneidzie nazywa 
się go „wiernym towarzyszem” („fidus comes”) 16.

Zawarta w epitafium Krzyckiego charakterystyka postaci biskupa Tomickiego 
odwołuje się do dwóch przymiotów, o których wspomniano już wcześniej. Chodzi 
mianowicie o umiejętność doradzania i zręczność w prowadzeniu rozmów, która 
zostaje przez poetę nazwana wymową (eloquentia). Poza tymi walorami zostają 
wymienione również inne, jak powaga (pondus) i biegłość piśmiennicza czy też 
literacka, która kryje się z kolei za metaforą pióra (calamus). Jak widać zatem, 
szacunek króla w stosunku do duchownego zasadzał się przede wszystkim na wa-
lorach jego umysłu. Mocno zostaje podkreślone, że władca korzystając z nich, 
przymnażał dobra ojczyźnie. Niekiedy poeci wprost mówią o zasługach zmarłych 
dla zapewnienia pomyślności społecznej. Nie zawsze wskazują konkretnie, na czym 
polegały działania, które przyczyniły się do dobra wspólnego. Bywa, że poprzesta-
ją na stwierdzeniu, że duchowny był „tarczą ojczyzny” („patriae clypeus”), jak 
w epitafium Mikołaja Kotwicza przygotowanym dla Zbigniewa Oleśnickiego 17. 
Niekiedy zostaje powiedziane nieco więcej. Rojzjusz mianowicie, nazywając bi-
skupa gnieźnieńskiego, Jana Przerębskiego, „ochroną ojczyzny” („patriae tutela”), 
dodaje przy tym, że sprawy państwa leżały duchownemu na sercu („publica cui res 
cordi fuit”) 18. W epitafium Droschiusa dla Piotra Tomickiego, innym niż dotychczas 
cytowane, autor informuje, że biskup był zwolennikiem przekonania, iż sprawy 
publiczne trzeba stawiać zawsze przed prywatnymi („publica privatis qui antefe-
renda putet”) 19. W nagrobku napisanym przez Jana Kochanowskiego dla Filipa 
Padniewskiego pada z kolei stwierdzenie, że do najwyższych godności doprowa-
dziły duchownego wyjątkowe zasługi dla ojczyzny i niezaprzeczalne zalety 20. 

14 A. C r i c i i  Epitaphium Ioannis Konarski, episcopi Cracoviensis. C 191; SV 194–195.
15 Ch. K o b y l i ń s k i, Epitaphium Samuelis Macieiovii, episcopi Cracoviensis. W: Epigram-

matum libellus. Ed. L. W i n n i c z u k. Varsoviae 1961, s. 34.
16 P. Ve r g. Aen. VI, 158–159.
17 N. K o t w i c z, [Epitaphium] Sbigneo de Olesnica, archiepiscopo primatique Gnesnensi. 

SM 559.
18 P. R o y z i i  Ioannis Prerembii, archiepiscopi Gnesnensis epitaphium. R 82.
19 V. S i l e s i o, Epitaphium Petri Tomici, episcopi Cracoviensis aliud. SV 215.
20 C o c h a n o v i i  Epitaphium Phil. Padnievii. W: Carmina Latina, s. 240. (przeł. J. P r z y-

b o r o w s k i). Zob. ibidem:
Egregia in patriam merita spectataque virtus,
     Padnevii, ad summum te decus extulerat.
[Znakomite zasługi oddane ojczyźnie 
i twa cnota doświadczona, Padniewski,
wyniosły cię do najwyższej godności.]

Jakkolwiek Starowolski podaje nieco inną, epigraficzną wersję tekstu, przesłanie utworu pozo-
staje niezmienione. Zob. [Epitaphium] Philippi Padnievii, episcopi Cracoviensis. SM 44; SV 243:

Egregia in patriam certe atque heroica virtus
     Padnievi, ad summum te decus extulerant.
[Padniewski! Wyjątkowe (starania) dla ojczyzny i heroiczna cnota
Wyniosły cię do najwyższej godności.]
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W utworze dla biskupa Franciszka Krasińskiego zostaje z kolei powiedziane, że 
za jego sprawą ojczyznę ominęły liczne zagrożenia („avertit patriae multa pericla 
suae”) 21. Poeci zwykle nie przedstawiali w szczegółach, na czym polegały zasługi 
dla ojczyzny, gdyż najprawdopodobniej uważali to za zbędne. Biskupi należeli do 
najbardziej znaczących i wpływowych osób w państwie i ich dokonania były po-
wszechnie znane. Autorom zależało natomiast, by dowieść, że osobistości te wy-
korzystały swój urząd dla dobra wspólnego i że w pełnieniu urzędów okazali się 
ludźmi o wysokim stopniu wyrobienia moralnego.

Zasługi wobec potrzebujących

Bezpośrednio albo w bliskim związku z zagadnieniami dotyczącymi funkcji 
państwowych epitafia podejmują problem dobroczynności i zaangażowania du-
chownych na rzecz pomocy biednym i poszkodowanym. Widać to bardzo wyraź-
nie w cytowanym już epitafium Droschiusa dla biskupa Piotra Tomickiego, gdzie 
po stwierdzeniu, że zmarły był niezwykle ceniony przez króla Zygmunta Starego, 
padają słowa: 

Iustus, compatiens miseris, virtutis amator,
     Osor perversi maxime ille fuit 22.

[Sprawiedliwy, miłosierny dla biednych, zakochany w cnocie,
     To on – jak tylko można – był wrogiem występku.]

Podobny porządek przedstawienia postaci znajduje się w nagrobku napisanym 
przez Kobylińskiego dla biskupa Samuela Maciejowskiego, gdzie mówiącym jest 
sam zmarły:

     Qui verus patriae semper amator eram.
Mitis et ingenio miseris et saepe benignus:
     Unde aliquis dicit fors bona verba mihi 23.

     [Zawsze szczerze kochałem ojczyznę.
Byłem łaskawy, zatroskany o biednych i nieopieszały w hojności,
     Dlatego też może ktoś modli się za mnie.]

Jak widać, poeta podejmuje tu ten sam dwuelementowy model argumentacyj-
ny, co w poprzednim wypadku. Najpierw mówi o miłości ojczyzny, a zaraz potem 
wskazuje na stosunek biskupa do ludzi. Nie ma jednak odwołania do zażyłości 
z władcą czy wzmianek o pełnieniu wysokich stanowisk państwowych. Autor 
skupia się na osobistej postawie duchownego. Podkreśla jego zatroskanie o państwo 
i prezentuje go jako miłośnika ojczyzny („patriae [...] amator”). Lidia Winniczuk 
w glosach pod tekstem tego epitafium odsyła czytelnika do Owidiusza, u którego 
dwukrotnie pojawiają się podobne słowa „miłośnik pokoju” („pacis amator”) 24. 
Autorka zdaje się sugerować, że określenie „patriae amator” Kobyliński utworzył 
właśnie opierając się na dorobku wielkiego poprzednika. Przekonanie to sprawia 

21 [Epitaphium] Francisci Krasinski de Krasne. SM 787.
22  Epitaphium Petri Tomici [...], SV 215.
23  K o b y l i ń s k i, Epitaphium Samuelis Macieiovii [...], s. 34.
24 L. W i n n i c z u k, glosa do Ep. 11, 4. W: K o b y l i ń s k i, Epigrammatum libellus, s. 34. 

Zob. też Ov. Her. XV, 246; Amor. II, 6, 26.
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wrażenie uzasadnionego zwłaszcza z tego względu, że w epitafium widać wysiłek 
poety, by dopracować swe dzieło w każdym detalu. Warto zwrócić uwagę, jak 
wiele trudu zadał on sobie, by uniknąć wszelkiej rozwlekłości. Każdy wers zawie-
ra jedną konkretną myśl. Pierwsza dotyczy miłości ojczyzny, druga stosunku do 
biednych, trzecia – o charakterze zwieńczenia czy też tezy wynikowej – wiąże się 
z modlitwą. Zakończenie można nawet uznać za zachętę albo upomnienie skiero-
wane do tych, którzy doświadczyli dobroci biskupa i powinni mu się odwdzięczyć 
w sposób duchowy. Również w tej partii Kobyliński posługuje się zwrotem za-
czerpniętym z twórczości antycznej, tym razem z poezji Tibullusa. Modlitwa bo-
wiem to dla niego „mówienie dobrych słów” („dicere bona verba”) 25. Rozszerze-
nie semantyczne zwrotu, jakie ma tu miejsce na skutek odniesienia do chrześci-
jańskiej wizji wieczności, nie jest bynajmniej odosobnione. Ten sam zabieg 
pojawia się w utworze przygotowanym wprawdzie nie dla biskupa, lecz również 
dla duchownego. Chodzi mianowicie o epigraficzny nagrobek Andrzeja, kanonika 
kościoła św. Floriana w Krakowie. W końcowej części epitafium przemawia sam 
zmarły, zwracając się do czytelnika i życząc mu szczęścia oraz zdrowia. Dalej 
prosi, by ten wyrzekł dobre słowo za wszystkich i za niego 26. 

W przedstawionych dotąd epitafiach widać swoisty sposób rozumowania, 
w którym pochwała zmarłego opiera się na ukazaniu praktycznych następstw jego 
zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Argumentacja przebiega zatem w pew-
nym ustalonym porządku. Autor wychodzi od tego, że duchowny zajmował wy-
sokie stanowisko w państwie albo, po prostu, że miłował ojczyznę. Potwierdzenie 
założenia to prezentacja wysiłków podjętych w stosunku do biednych, a zatem 
najbardziej potrzebujących i zarazem najmniej znaczących członków wspólnoty 
narodowej. Niekiedy poeci nie poprzestają na tym i odwołują się jeszcze do opinii 
publicznej. Zdają się powoływać ją na świadka cnót postaci, dla której przygoto-
wano utwór. Takim właśnie zabiegiem posłużył się Rojzjusz w zakończeniu dru-
giego z nagrobków dla zmarłego w 1555 r. biskupa wileńskiego Pawła Aligimun-
ta, księcia Holszańskiego:

Parcite ploratu, melior pars illius extat:
     Spiritus in caelo, nomen in ore virum 27.

[Zaprzestańcie płaczu, jego lepsza część żyje:
     Duch w niebie, imię na ustach ludzi.]

Jeszcze wyraziściej zostało to oddane w innym epitafium dla tego samego 
zmarłego:

Hic Paulus situs est, antistes duxque. Requiras
     Ex populo, si vis discere, qualis erat 28.

[Tutaj pochowano Pawła, biskupa i księcia. Jeśli chcesz
     Dowiedzieć się, jaki był – zapytaj ludzi.]

W obu wypadkach poeta odwołuje się do świadectwa zewnętrznego, do opinii 
publicznej i robi to w zwieńczeniu utworu. Jest to na ogół ta część epitafium, w któ-

25 Zob. Tibul. El. II, 2, 1.
26 [Epitaphium] Andreae de Cracovia, canonici sancti Floriani. SM 177.
27 P. R o y z i i  Pauli, ducis Olschanensis [...] epitaphium II. R 45.
28 P. R o y z i i  Pauli, ducis Olschanensis [...] epitaphium VI. R 46.
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rej pojawiają się toposy konsolacyjne. Pierwszy z przytoczonych fragmentów 
niewątpliwie został pomyślany jako pocieszenie. Rojzjusz kończąc wywód, chce 
pokazać, że śmierć biskupa nie jest absolutna, że – jak w Horacjańskiej poezji – nie 
umarł on całkowicie 29. Autor stwierdza zatem, że nadal żyje duch, który – może 
pod wpływem platońskiej wizji antropologicznej – zostaje uznany za lepszą część 
bytu („melior pars [...] extat”). Zgodnie z założeniami katolickiej teologii zostaje 
natomiast powiedziane, że żyje w niebie („Spiritus in caelo”). Po zmarłym pozo-
staje też coś na ziemi, a jest to dobra opinia, nazwana tutaj imieniem (nomen). 
Twórca odwołuje się najprawdopodobniej do treści zawartych w Rozmowach tu-
skulańskich Cycerona, gdzie jest mowa właśnie o tym, jak uwiecznić swe istnienie. 
Poeta Enniusz życzy sobie, by go nie opłakiwano ani nie zawodzono podczas 
pogrzebu. Na pytanie: „dlaczego?”, odpowiada, że będzie doznawał sławy na ustach 
żyjących ludzi („volito vivos per ora virum”) 30. Odwołanie do literatury antycznej 
było zapewne wyraźne dla renesansowego czytelnika. Stanowi też bez wątpienia 
walor literacki nagrobka, gdyż realizuje jedną z głównych zasad dawnej twórczo-
ści poetyckiej, jaką była imitacja. Rozwiązanie mogło się podobać również same-
mu poecie, gdyż wykorzystał je także w innych nagrobkach 31. Zastosowany zabieg 
spełnia też funkcję laudacyjną. Porównanie biskupa – choć nie wprost – do wiel-
kiego poety starożytności nobilituje go. Drugie przytoczone epitafium obejmuje 
zaledwie jeden dystych, trudno zatem mówić o jego wewnętrznej strukturze. Roj-
zjusz ogranicza się do dwu zaledwie składników. Pierwszy zawiera bardzo typową 
dla wstępnej partii nagrobków informację o tym, kto spoczywa w grobie. Drugi, 
rozwiązany jako apostrofa do czytelnika, to powołanie się na świadectwa innych 
ludzi. Ich opinia właśnie winna stanowić potwierdzenie zalet i zasług biskupa. 
W obu wypadkach ma miejsce, opierające się na własnej inwencji poety, rozwią-
zanie powszechnie stosowanego w literaturze funeralnej toposu nieprzemijającej 
sławy („fama perennis”) 32. Podobnie jak w wielu nagrobkach dla innych grup 
społecznych pojawia się on również w utworach dla duchownych. Niejednokrotnie 
spotykamy się zatem ze stwierdzeniami, że pomimo śmierci sława biskupa trwać 
będzie nadal 33. Na ogół poeci dla wyrażenia tej myśli korzystają ze zwięzłych 
i utartych w literaturze formuł frazeologicznych. Zupełnie wyjątkowo zyskują one 
swobodniejsze opracowanie, jak w omówionych dotychczas utworach Rojzjusza 

29 Hor. Carm. III, 30, 6.
30 Cic. Tusc. disp. I, XV, 34.
31 W tym wypadku nie chodzi już o utwory dla biskupów. Zob. P. R o y z i i: Ioanni Decio 

epitaphium II. R 187; Iusto Patri epitaphium III. R 185.
32 Zob. S. Z a b ł o c k i, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 

1968, s. 43–44. – I. K a j a n t o, Papal Epigraphy in Renaissance Rome. Helsinki 1982, a. 16–18, 
67, 99. – S k w a r a, op. cit., s. 77–80. – E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i łacińskie średnio-
wiecze. Przeł., oprac. A. B o r o w s k i. Kraków 1997, s. 495–498. – N o w a s z c z u k, Miejsca 
wspólne [...] , s. 201–211.

33 [Epitaphium] Petri Tomicii [...]. SV 214: „Et maneat terris, se nullo et terminet aevo, tam 
clari probique inclita fama viri [...]. Egregiis factis inventa at gloria vivit, vixisse et recte fama pe-
rennis erit [...]”. – A. C r i c i i  Epitaphium Petri Tomicii. C 194: „Haec summa hic tantum, nam non 
moritura, viator, fusius exponet singula fama tibi”. – P. R o y z i i  Epitaphium III Ioannis Domano-
vii, Samogitarum episcopi. R 87: „In terris vitam famamque extendit in omnem Sarmatiam [...]”.  
– [Epitaphium] Thomae Roznowski, canonici Cracoviensis. SM 50: „Cui non consilium deerat, non 
copia rerum, et nisi mens fallit, fama perennis erit”.
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albo w nagrobku tego samego autora dla zmarłego w 1564 r. biskupa żmudzkiego 
Stanisława Narkuskiego. Był on biskupem na tyle krótko, że Józef Maksymilian 
Ossoliński w wykładzie historii literatury przedstawia go w taki sposób:

Narkuski na osierociałej po Domaniewskim 34 stolicy ledwo się mignął, zszedłszy ze 
świata przed objęciem biskupstwa, acz już po potwierdzeniu przez papieża; nie przy katedrze 
też, ale w Tykocinie, gdzie był proboszczem, pogrzebiony został 35.

Biskup zostawił jednak po sobie pamięć człowieka niezwykle wykształconego 
i światłego. Ossoliński pisze dalej, że Narkuski całe życie poświęcił księgom, a gdy 
był kanonikiem, zasłużył się na wiele sposobów w diecezji 36. Rojzjusz osobiście 
znał tego duchownego i współpracował z nim. Przygotował też dla niego rozbu-
dowane epitafium, które zawiera następujące stwierdzenie:

     Cuius fama olim vivet post fata superstes,
In mare dum rapidis properans se Vilia vastum
Praecipitabit aquis, Neptuni et regna manebunt,
Aeoliis agitata notis tumidisque procellis,
Et dum Scylla rapax siculo latrare profundo
Non parcet, saevamque cavebit nauta Charybdin 37.

     [Los się dopełni – a jego sława będzie trwać w przyszłości
Tak długo, póki Wilia zmierzając ku niezmiernemu morzu
Będzie toczyć swe porywcze wody i dopóki trwać będą królestwa Neptuna
Niepokojone od południa wiatrami Eola i obrzmiałymi burzami.
I aż chciwa łupu Scylla nie zaprzestanie podnosić głosu w sycylijskiej głębi,
A żeglarz strzegł się będzie wściekłej Charybdy.]

Przytoczony fragment stanowi efektowne zwieńczenie całego utworu. Poeta 
zadał sobie wiele trudu, by pokazać nieprzemijalność dobrego imienia zmarłego. 
Element, który zwykle zamyka się w epitafiach w krótkiej formule słownej, roz-
budował, poświęcając mu aż trzy dystychy stanowiące przy tym osobną, wyróż-
nioną akapitem część nagrobka. Być może, uczynił to świadomie, by zachować 
proporcję do reszty utworu, który obejmuje aż 54 wersy. Niewykluczone, że takie 
rozwiązanie ma stanowić pewną przeciwwagę dla krótkiego okresu posługiwania 
biskupa Narkuskiego w kościele na Żmudzi. Rojzjusz nieprzemijalność sławy 
porównuje do trwałości żywiołu wody. W poetyckim opracowaniu wykorzystuje 
sztafaż mitologiczny, który pozwala pokazać swoją erudycję. Wcale niewykluczo-
ne, iż podobnie jak w innych wypadkach inspirował się tu dorobkiem Owidiusza 
i naśladował jego stwierdzenia o wiecznie trwałej sławie Homera 38. Warto zwrócić 
uwagę i na to, że autor przedstawia wodę nie statycznie, ale w dynamice jej dzia-
łania. Rzeka jest zatem płynąca, morze poruszane wiatrami, przesmyk w Cieśninie 
Mesyńskiej pełen huku spiętrzonych fal i nieustannie niebezpieczny. Odniesienie 
tych elementów do sławy zmarłego wydaje się bardzo udane, gdyż pokazuje, iż 
będzie to rzeczywistość ciągle żywa i trwała. Włożył autor w utwór dużo pracy 

34 Obecnie biskup jest na ogół znany jako Jan D o m a n o w s k i  (1500–1563).
35 J. M. O s s o l i ń s ki, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej, 

o pisarzach polskich także postronnych, którzy w Polscze albo o Polscze pisali, oraz o ich dziełach. 
T. 2. Kraków 1819, s. 163.

36 Ibidem, s. 163 n. Zob. też s. 208, przypis 16.
37 P. R o y z i i  Epitaphium Stanislai Narcusii, episcopi confirmati Samogitiae. R 90.
38 Ov. Am. I, XV, 9–12. Zob. N o w a s z c z u k, Miejsca wspólne [...], s. 206–207.
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i wykazał biegłość. Stąd też nic dziwnego, że epitafium zostało określone przez 
cytowanego już hrabię Ossolińskiego jako jeden z pięknych nagrobków 39. 

Zalety osobiste
Utwór Rojzjusza dla biskupa Narkuskiego może być przykładem prezentacji 

– i to prezentacji rozbudowanej – zalet osobistych duchownego, zwłaszcza przy-
miotów intelektualnych. Nieprzeciętne właściwości umysłu stanowiły często 
podstawę pochwały zmarłych, jak była już o tym mowa. Odwoływano się do nich 
zwłaszcza wówczas, gdy duchowni swoją radą i umiejętnościami służyli dobru 
państwa. W tym utworze poeta skupia się jednak na osobistym rozwoju i pracy 
naukowej biskupa. Wychodzi od krótkiego stwierdzenia, które stanowić będzie 
kanwę dalszego wywodu, że duchowny przez cały czas oddany był nauce („per 
omnem deditus aetatem studiis”) 40. Przedstawia następnie skutki, jakie wiedza 
wnosi w życie człowieka. To ona właśnie nauczyła biskupa szacunku dla innych, 
szlachetnego sposobu życia i prawości postępowania. W dalszej partii – zwracając 
się już bezpośrednio do czytelnika – autor epitafium stwierdza, iż takie opanowa-
nie nauki jest właściwe. Poeta zdaje się podzielać pogląd, że wszelkie poszukiwa-
nie wiedzy jest bez wartości, jeśli nie służy powszechnemu dobru. Sądzi, że wiedzieć 
znaczy dobrze żyć. Pokazuje, że biskup osiągnął ten zakres mądrości i poszedł 
jeszcze dalej w zgłębianiu tajemnic świata. Znał się bowiem bardzo dobrze na 
astronomii i filozofii starożytnej. Rojzjusz przedstawia obie dziedziny szerzej, 
opisując je w sposób poetycki 41. Kończy podsumowującym stwierdzeniem, że 
biskup Narkuski był człowiekiem wykształconym i znanym („ille vir his studiis 
instructus et inclitus”) 42. Tak rozbudowane opracowanie jest rzadkie na gruncie 
literatury nagrobkowej. Poeci poprzestają na ogół na krótkich stwierdzeniach, 
tworząc swoiste katalogi zalet duchownego. Podzielają jednak przekonanie Roj-
zjusza o istotnej roli wiedzy i mądrości w życiu biskupów. Przedkładają te przy-
mioty nad wszystkie inne. Tak jest np. w epitafium pióra biskupa Andrzeja Krzyc-
kiego dla Piotra Tomickiego. Autor zgodnie ze zwyczajem rozpoczyna utwór od 
przedstawienia biskupa:

Petrus hic et comites artes, prudentia, virtus,
     Maiestas, species, gratia et eloquium 43.

[Tutaj leży Piotr, a z nim i umiejętności: roztropność, cnota,
     Dostojeństwo, uroda, wdzięk i piękna wymowa.]

Prezentując zestaw zalet duchownego poeta je antropomorfizuje i zdaje się 
wskazywać, iż cnoty zostały pochowane wraz z biskupem. Zaraz po umiejętnościach 
na początku katalogu wymienia roztropność. Wcale niewykluczone, że zastosowany 
porządek pojawił się przypadkowo i też był nie tylko kwestią przyjętej konwencji, 
lecz realnie posiadanych przymiotów. W innym cytowanym już nagrobku dla tego 
samego zmarłego zostaje on przede wszystkim nazwany rozważnym (prudens, 

39 O s s o l i ń s k i, op. cit., s. 162.
40 R o y z i i  Epitaphium Stanislai Narcusii [...], R 88.
41 Ibidem, R 88–89.
42 Ibidem.
43 C r i c i i  Epitaphium Petri Tomicii, C 194; SV 207.
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SV 215). Niekiedy, jak w epitafium z kościoła w Bodzentynie dla zmarłego w tym 
mieście w 1577 r. biskupa krakowskiego, Franciszka Krasińskiego, roztropność jest 
wymieniana w dalszej kolejności, a on sam nazwany człowiekiem dobrym („vir 
bonus”) i skromnym („moderati animi”) 44. Kiedy indziej jeszcze, jak w nagrobku 
biskupa Jana Konarskiego, poeta posługuje się zupełnie innym zestawem zalet:

     Virtute in summa claruit omnigena,
Munificus, iustus fastuque alienus ab omni,
     Cum comitate gravis, cum gravitate comis,
Caelesti toto devotus pectore patri,
     Eius sanctorum cultor et assiduus 45.

     [Wyróżnił się niebywale dzięki różnorakim zaletom:
Hojny, sprawiedliwy, daleki od jakiejkolwiek pychy,
     W uprzejmości dostojny, w dostojeństwie uprzejmy. 
Całym sercem oddany Ojcu niebieskiemu 
      I wierny czciciel Jego świętych.]

W przytoczonym fragmencie dostrzec można tendencję do przedstawiania 
praktycznych przejawów wymienianych cnót. Sama wielość zalet potęguje wra-
żenie, ale nie utrwala się w pamięci i nuży czytelnika. Dlatego też poeci starali się 
pokazać, w jakich zachowaniach wyróżniały się wymienione przymioty osobiste. 
Dla większej ekspresji można było wykorzystać również formalne środki opraco-
wania artystycznego, czym poeta posłużył się zresztą w zacytowanym utworze. 
Wychodzi bowiem od twierdzenia o największym stopniu ogólności, że biskup 
posiadał wielorakie cnoty. Po tym twierdzeniu następuje wiersz z katalogiem owych 
cnót, a następnie chiastycznie zbudowana gra słów wskazująca na sposób trakto-
wania innych ludzi. Autor chciał podkreślić zarówno przystępność biskupa, jak 
i pełen godności styl bycia. Można domniemywać, iż poprzez zastosowane roz-
wiązanie chciał też unaocznić, że zmarły realizował za życia humanistyczny ideał 
umiarkowania („aurea mediocritas”). Utwór Krzyckiego dzięki umiejętnemu 
opracowaniu w zakresie formalnym, a także dobrze dobranym sformułowaniom 
zwraca uwagę, daje się łatwo zapamiętać. Nic więc dziwnego, że poeci chętnie 
sięgali po podobne środki i stosowali utrwalone w tradycji metafory 46. Niekiedy 
– co pojawia się nieco rzadziej – stosują porównania do zwierząt 47. 

44 [Epitaphium] Francisci Krasinski de Krasne, olim regni procancellarii [...] episcopi Craco-
viensis. SM 787. Zob. ibidem:

Excipit ille gregem pastore, Crassinius, orbum,
     Et tanto dignum se docet esse loco.
Vir bonus et moderati animi, prudentia cuius
     Avertit patriae multa pericla suae.
[Ów Krasiński przejmuje trzodę pozbawioną pasterza
     I okazuje się godnym objęcia tego zaszczytnego miejsca.
Człowiek dobry i skromny; jego roztropność
     Ustrzegła ojczyznę przed wieloma niebezpieczeństwami.]

45 C r i c i i  Epitaphium Ioannis Konarski [...], C 191; SV 195.
46 Zob. np. [Epitaphium] Friderici principis, cardinalis, episcopi Cracoviensis. SV 188: „gloria 

pontificum”; „lux Galeri”; „religionis honor”. – C r i c i i  Epitaphium Petri Tomicii, C 194; SV 207: 
„templorum columen”; „patriae laus”; „norma senatus”; „iustitiae clipeus”; pontificum decus”.

47 Bardziej rozbudowane porównanie znajduje się w nagrobku proboszcza z Grybowa – zob. 
P. R o y z i i  Kurek, id est Galli, epitaphium I. R 202.
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Poza kunsztownym opracowaniem można dla lepszego unaocznienia zalet 
opisać je szczegółowiej bądź obszerniej. Takim zabiegiem posłużył się również 
Krzycki w zamieszczonym tu cytacie. Ukazując pobożność duchownego, podkreśla 
jego zawierzenie Bogu i kult dla świętych. Poświęca temu już cały dystych, co 
zatrzymuje czytelnika i pozwala lepiej uzmysłowić sobie treść. Za mistrza tego 
rodzaju szerszych przedstawień uznać można Rojzjusza. W nagrobku biskupa 
żmudzkiego Jana Domanowskiego opisuje go ten autor, wymieniając po kolei jego 
zalety:

Nullius ille lucri, quondam dum vita manebat,
Illecebra tractus, sacrosancto praesule quicquam
Indignum sibi permisit; contemnere pulchrum
Duxit opes; solis, quas largiretur egenis 48.
Contentus vixit; luxum et speciosa perosus
Aulai decora et vanos, quos vulgus honores
Miratur, sprevit; vitae et mediocris amavit
Servavitque modum. Non largo indulsit Iaccho
Sobrius, aut toto sitiens se proluit auro 49,
Prandiave instruxit solem visura cadentem.
Munditiam mensae sat erat placuisse refertae,
Posset qua ipse suam vitam et tolerare suorum.
Non illum Venus, haud ulli quae parcere discit,
De recto castae retraxit tramite vitae;
Sponda, libidinibus nullis temerata, supremum
Ad senium laeso non turpificata pudore,
Perstitit et meritum vitae decoravit honorem.
Templa frequentavit non desidiosus et aras.
Nullus persuasit ieiunia solvere morbus
Grande rato patrum placitis non stare Quiritum
Esse nefas ventremque animae praeferre saluti.
Ira illum si quando ulciscendique libido
Accendit, spatiis haud longis concidit omnis,
Anteque, quam terris venit nox atra, quievit 50.

[Jak długo żył, nigdy nie baczył na zysk. Świątobliwy biskup 
Nie pozwolił sobie, by idąc za pożądaniem, dopuścić się 
Jakiejkolwiek niegodziwości. Uważał za piękną pogardę 
Dla bogactwa, które jest tylko po to, by szczodrze wspierać 
Ubogich. Żył spełniony. Znienawidził zbytek i urokliwe powaby
Dworu, a puste zaszczyty, podziwiane przez tłuszczę, odrzucił. 
Pokochał i praktykował skromny styl życia. Zawsze trzeźwy – nie pobłażał
Nieumiarkowanemu Jakchowi, a spragniony nie wychylał do dna pełnego
Kielicha. Nie urządzał też śniadań, które oglądałyby zachodzące słońce.
Zastawiony schludny stół, który karmił jego samego i bliskich –
Wystarczył, by cieszyć. Wenus, która mało kogo umie oszczędzić,
Nie odwiodła go od prostej ścieżki życia w czystości. Łoże pozostało 
Niepogwałcone żądzami; nieoszpecone przez brak wstydu 
Aż do późnej starości i stało się zasłużoną ozdobą przyjętego stanu życia.

48 W tym miejscu, dla większej jasności, zmieniono nieco interpunkcję w stosunku do wersji 
zamieszczonej w cytowanym dotychczas zbiorze poezji Rojzjusza przygotowanym przez B. Krucz-
kiewicza. Korekty dokonano idąc za tekstem przytoczonym na podstawie rękopisu przez O s s o-
l i ń s k i e g o  (op. cit., s. 206).

49 Zob. Verg. Aen. I, 739.
50 R o y z i i  Epitaphium III Ioannis Domanovii […], R 86–87. 
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Nieopieszały – nawiedzał często świątynie i ołtarze. Żadna choroba 
Nie była w stanie przekonać go, by odstąpił od postu, 
Bo bez wątpienia to wielka niegodziwość nie wytrwać 
Przy nakazach ojców Kwirytów i przedkładać brzuch 
Nad zbawienie duszy. Jeśli rozpaliły go niekiedy gniew i pragnienie zemsty,
Po kilku chwilach ustawał całkowicie i – zanim nastała noc – znikał.]

Przytoczony utwór również zawiera rodzaj katalogu zalet biskupa. Poeta nie 
poprzestaje jednak tylko na ich wyliczeniu. Każdą cnotę przedstawia nieco szerzej, 
co sprawia, że charakterystyka postaci jest o wiele barwniejsza i pełniejsza. Jeśli 
się weźmie pod uwagę fakt, iż Rojzjusz znał dobrze biskupa i z nim współpracował, 
opis stanowić może również źródło wiedzy o postaci. Poeta nie zamknął się jedynie 
w granicy konwencji literackiej. Posłużył się nią natomiast w sobie właściwy spo-
sób w tym celu, by zindywidualizować zalety duchownego. Autor jest bardziej 
bezpośredni w prezentowaniu ideałów humanistycznej epoki niż cytowany wcześniej 
Andrzej Krzycki i pisze wprost, że biskup żył nimi, gdyż pokochał i zachowywał 
umiarkowanie („vitae et mediocris amavit servavitque modum”) 51. Całość przed-
stawienia ukazuje duchownego jako człowieka o dojrzałej osobowości. Prezentując 
szczegóły postępowania, Rojzjusz skupia się zasadniczo na trzech sferach. Najpierw 
opisuje stosunek biskupa do dóbr doczesnych i zaszczytów, następnie – zachowanie 
cnoty czystości, i kończy podkreślając szczerą pobożność duchownego, przejawia-
jącą się na różne sposoby. Te zasadnicze zręby prezentacji, oparte może w jakimś 
stopniu na radach ewangelicznych, pozwoliły poecie pokazać wiele szczegółów. 
Mówi on bowiem i o stosunku do biednych, i o zwyczajach związanych z posiłka-
mi, a dalej również o nawiedzaniu kościołów, o poście i gniewie.

Szersze opisy cnót duchownego wydają się cechą charakterystyczną dorobku 
Rojzjusza. To u niego przede wszystkim pojawiają się rozbudowane prezentacje 
zalet i – co ciekawe – dotyczy to zwłaszcza biskupów, i to tych właśnie, których 
poeta znał osobiście. Jest tak nie tylko w cytowanych dotychczas nagrobkach, ale 
również w jednym z utworów dla wspominanego już biskupa gnieźnieńskiego, 
zmarłego nieoczekiwanie w Łowiczu, prymasa Polski, Jana Przerębskiego. Rojzjusz 
skupia się w opisie postaci duchownego zasadniczo na dwóch cechach: na poboż-
ności i praworządności. Obie omawia szeroko i na tyle wyczerpująco, że obejmu-
je to prawie cały utwór, a zatem 37 wersów 52. Przyjęta przez poetę metoda ma też 
swój skutek uboczny, wpływa bowiem na wielkość epitafium. Tak rozbudowany 
nagrobek nie nadaje się raczej na napis epigraficzny. Autorowi zależało jednak 
bezsprzecznie na zindywidualizowaniu zalet duchownego i ekspresji przedstawie-
nia. Prosty katalog pozwala wskazać na wiele elementów, ale nie ma w sobie 
wszakże tej siły wyrazu, co prezentacja zawężona, a poparta szczegółami zaczerp-
niętymi z życia biskupa.

We wszystkich omówionych dotąd utworach dla biskupów czasów renesansu 
zarysowuje się dość istotna tendencja, zbieżna z tzw. greckim sposobem charak-
terystyki postaci: ukazywanie osobistych, indywidualnych zalet postaci, dla których 
przygotowano nagrobki 53. Nawet jeśli w epitafiach zostają zawarte informacje 

51 Ibidem, s. 86. 
52 P. R o y z i i  Ioannis Prerembii archiepiscopi Gnesnensis epitaphium VI. R 84–85.
53 Badacze literatury antycznej spostrzegają, że na gruncie epigrafiki greckiej istnieje upodo-

banie do przedstawiania najpierw wyglądu postaci, a dalej jej cech osobistych. W zabytkach języka 
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dotyczące pochodzenia, zażyłości z panującym władcą, pełnionych godności i ka-
riery, są one konfrontowane – zwykle bezpośrednio – z opisem postaw i zachowań 
zmarłych. Autorzy nagrobków nie ukrywają, że bohaterowie ich wierszy to ludzie 
na wysokich stanowiskach, wpływowi i zasłużeni. Zasadniczą uwagę jednak skie-
rowano na zalety ich osobowości. Osiągnięte zaszczyty to owoc nie znakomite- 
go pochodzenia, koneksji i bogactwa, lecz wyjątkowych zdolności i inteligencji. 
Zażyłość z władcą opiera się nie na strukturach władzy, ale na zaufaniu i umiejęt-
ności doradzania. Co więcej, pozycja w państwie zostaje wykorzystana nie dla 
laudacji zmarłego, lecz zupełnie nieoczekiwanie dla komploracji. Nagrobki pod-
kreślają, że król cierpi wraz z innymi ludźmi po stracie kogoś nie tylko skuteczne-
go w działaniu, ale bliskiego. Żal po śmierci biskupa ogarnia ponadto szerokie 
rzesze ludzi bez względu na stan i pozycję społeczną. Typowy topos literatury 
funeralnej, topos nieprzemijającej sławy („fama perennis”), jest również opraco-
wany w podobnym kluczu. Autorzy wskazują, że to nawet nie dokonania duchow-
nych czy dorobek pisarski zagwarantują im nieprzemijalność, lecz wierni, którym 
służyli i którzy niby żywa księga przekażą potomności pamięć o wielkości swych 
pasterzy. Owa wielkość jest przedstawiona zwłaszcza jako dojrzałość osobowo-
ściowa. Zostaje mocno podkreślone, że biskupi posiadali liczne przymioty. Byli 
pracowici, oddani w służbie narodu i wiernych, zatroskani o biednych, surowi dla 
siebie, szczerzy w postawach i nieprzekupni w postępowaniu. Ostatecznie zatem, 
spośród najrozmaitszych treści, jakie zgodnie ze sztuką poetycką można było 
wykorzystać w epitafiach, twórcy posłużyli się zwłaszcza tymi, które podkreślają, 
jakimi ludźmi byli zmarli. Autorzy na różne sposoby, lecz dość widocznie skłania-
ją się ku takiemu opracowaniu nagrobków, by wysuwać samą osobę biskupa przed 
jego zasługi i osiągnięcia. Może to być uwarunkowane tym, iż znali na ogół ludzi, 
o których pisali; niekiedy byli nawet z nimi spokrewnieni. Nie da się jednak wy-
kluczyć, że była to również zamierzona i utrwalona tendencja w epitafiach dla 
duchownych.

A b s t r a c t
JAROSŁAW NOWASZCZUK 
(University of Szczecin) 

RENAISSANCE BISHOPS EPITAPHS

Sepulchral pieces of writing dedicated to bishops are numerous both in the achievements of 
Renaissance poets known by name and in epigraphic monuments. Research in funeral literature of 
this type lead to capture its main literary tendencies, allow for learning about some of the influential 
figures of their time, and last but not least they induce into a deeper reflection on today’s priestly 
matters. Authors of the texts utilised mainly the fixed methods of praise, comploration and consola-
tion; they also used typical patterns of composition. Presenting the figures, they paid much attention 
to the bishop’s intimacy with the ruler, and stressed that the bishop’s exceptional abilities were first 
and foremost source of the ruler’s respect. In addition, they highlighted the bishops’ good points and 
efforts for the common good. The pieces analysed here reveal a strong tendency – compatible with 

łacińskiego zarysowuje się z kolei wyraźna tendencja do prezentowania pozycji i osiągnięć biskupa. 
Zob. M a ł u n o w i c z ó w n a, op. cit., s. 151. – M. M a u s e, Die Darstellung des Keisers in der 
Lateinischen Panegyrik. Stuttgard 1994, s. 89–90. – N o w a s z c z u k, Miejsca wspólne [...], 
s. 28–29. 
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so-called Greek method of characterizing a person – to describe personal and individual virtues. Even 
if the epitaphs contain different pieces of information, they are usually confronted with the descrip-
tions of the bishops’ attitudes and behaviour. The bishops’ grandeur is seen in particular as personhood 
maturity. It is strogly emphasised that the bishops were figures of multiple virtues: hard-rorking 
persons devoted to the nation and their followers, exercised about the poor, strict with themselves, 
incorruptible and candid. Resorting to various methods, however quite noticeably, the authors tend 
to construct the epitaphs in the way that put the person before his attainments and deeds. The approach 
sketched above might have various reasons; yet it cannot be precluded that the tendency was deliber-
ate and fixed in clergy epitaphs.
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WOBEC TOPIKI LAUDATIO URBIS

W piśmiennictwie dawnym przedstawienie przestrzeni zurbanizowanej wią-
zało się z przywoływaniem konkretnych loci communes. Oznacza to wysoki stopień 
skonwencjonalizowania wypowiedzi poświęconych miastu. Temat ten przywodził 
na pamięć topikę poznawaną podczas szkolnego kursu retoryki i poetyki. W jego 
trakcie teorię ilustrowano celniejszymi przykładami z literatury starożytnej, które 
uczniowie przepisywali, tłumaczyli, naśladowali i przerabiali, utrwalając reguły 
zgłębiane na wykładach.

Wiedzę teoretyczną na temat właściwego dla laudatio urbis zespołu toposów 
przekazał późniejszym wiekom Menander z Laodycei, retor z III w. po Chrystusie 1. 
Autor ten skodyfikował zasady konstruowania deskrypcji miasta, które preceptorzy 
sztuki słowa przekazywali swoim uczniom już od dawna. Stąd też analogiczne 
motywy znaleźć można w opisach, występujących w mowach, dziełach historycz-
nych, kompendiach geograficznych (włączanych dawniej do piśmiennictwa histo-
rycznego) oraz tekstach poetyckich zarówno autorów greckich, jak i rzymskich 2. 
Już wtedy opisy miast – obok innych odmian deksrypcji – należały do krasomów-
czych ćwiczeń wstępnych, o czym świadczy uwzględnienie ich przez Pryscjana 
z Cezarei (V–VI w. n.e.) w jego podręczniku retoryki, przeróbce Progymnasmatów 
Pseudo-Hermogenesa (II–III w. n.e.). Uwagi tych właśnie retorów antycznych 
stanowiły punkt odniesienia dla teoretyków nowożytnych (np. Iulius Caesar Sca-
liger w traktacie z 1561 r. Poetices libri septem powtórzył wybiórczo wskazówki 
Menandra, dopominając się ponadto o spojrzenie na miasto jako na ośrodek nauki 
i sztuki) 3. Z dzieł autorów renesansowych najbardziej znany był wykład zasad 
budowania pochwały miast pióra Gerarda Bucoldianusa (De inventione et ampli-
ficatione oratoria, 1534). Rozdziałami z tej pracy Reinhard Lorich uzupełnił  
swój przekład na łacinę podręcznika retora bizantyjskiego Aftoniosa z Antiochii  

1 Zob. B. B. Aw i a n o w i c z, Urbes laudandi ratio. Antyczna teoria pochwały miast i jej 
recepcja w „De inventione et amplificatione oratoria” Gerarda Bucoldianusa oraz w „Essercitii di 
Aftonio Sofista” Orazia Toscanelli. „Terminus” 2009, z. 1/2, s. 16.

2 Zob. H. S z e l e s t, Stacjuszowy opis Neapolu (Silv. III 5, 81–105). „Meander” 1972, nr 2, 
s. 49–51.

3 Zob. Aw i a n o w i c z, op. cit., s. 31.
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(IV–V w.), co zapewniło rozważaniom Bucoldianusa olbrzymią poczytność (od 
chwili ogłoszenia w r. 1543 do 1718 r. przekład miał ponad 150 wydań) 4.

Opisy miast zaliczano od starożytności do retorycznego rodzaju popisowego, 
należały więc do licznej rodziny panegiryków, których sztukę w znaczący sposób 
rozwinęli sofiści 5. Chwaląc miasto dawny twórca powinien uwzględnić następu-
jące loci: jego położenie, warunki klimatyczne i związane z nimi pożytki oraz 
przyjemności, można było też podać, kto miasto założył i kiedy, ukazać jego hi-
storię oraz zestawić współczesność z przeszłością, scharakteryzować wygląd 
i obyczaje mieszkańców, opisać najważniejsze budowle publiczne (mury, świąty-
nie, fora, teatry itp.), stwierdzić, czy miasto ma porty, zatoki, place 6. Te właśnie 
punkty pozwalały zbudować enkomion, ale także naganę, gdyż ta sama topika 
stosowana była w obydwu sytuacjach. W zależności więc od potrzeb wykazywano, 
że położenie miasta jest bądź wymarzone do życia, bądź przysparza mieszkańcom 
i odwiedzającym ciągłych udręk; częściej wszakże w dawnej literaturze spotykamy 
idealizujące przedstawienia miast. Jeden z wariantów pochwały prowadzić mógł 
do wizji niemalże utopijnych, jak w przypadku słynnej mowy Laudatio urbis Flo-
rentinae (1403–1404) Leonarda Bruniego, który przedstawił renesansową Floren-
cję jako nowe Ateny, jedyną prawdziwą dziedziczkę rzymskich tradycji republi-
kańskich, miasto o doskonałym ustroju i godnej podziwu strukturze urbanistycznej 7.

Pamiętano także o uwadze Kwintyliana, że miasta należy chwalić tak jak ludzi, 
co oznaczało – jak wynika z rozważań retora – przede wszystkim wysunięcie na 
początek pochwały rodowodu, zatem wiadomości na temat założyciela i znakomi-
tych obywateli miasta z przeszłości, po którym powinna nastąpić partia odpowia-
dająca toposowi corpus et anima w laudacjach na cześć osób. Można więc było 
przedstawić wygląd miasta, tj. jego architekturę (gmachy i położenie), a następnie 
zalety (np. wedle schematu cnót kardynalnych) oraz czyny mieszkańców miasta. 
Jak w każdym panegiryku gesta mogły stanowić egzemplifikację cnót lub też 
otrzymać ujęcie chronologiczne, niezależne od wskazania zalet 8. Nierzadko eks-
ponowano w pochwale fakt, że miasto cieszy się pokojem, dzięki czemu miesz-
kańcy żyją w dostatku, poświęcając się kupiectwu, studiom i sztuce. Przy sposob-
ności nieraz formułowano komplementy wobec władcy, którego rządy zapewniły 
tak dobre warunki rozwoju, albo też włodarzy miasta, którym laudator chciał się 
przypodobać ze względów prywatnych. Z sytuacją taką spotykamy się np. w zna-
nej Mowie o ważności i pożytku języków (1589) Jana Rybińskiego, w której opis 

4 Zob. ibidem, s. 20–21. Szerzej na temat podręczników ćwiczeń retorycznych pisze B. B. Aw i a- 
n o w i c z  (Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy  
XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gott- 
scheda. Toruń 2008).

5 Zagadnienie to wszechstronnie omawia J. N i e d ź w i e d ź  w pracy Nieśmiertelne teatra 
sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. (Kraków 2003).

6 Zob. S z e l e s t, op. cit., s. 51–54. – Aw i a n o w i c z, Urbes laudandi ratio, s. 17–19, 23–28. 
– C. Va s o l i, Considerazioni sulla „Laudatio urbis Florentinae” di Leonardo Bruni. W: Studi 
sulla cultura del Rinascimento. Manduria 1968, s. 51–52. – E. K o t a r s k i, Gdańska poezja oko-
licznościowa XVII wieku. Gdańsk 1993, s. 288. – E. B u s z e w i c z, Cracovia in litteris. Obraz 
Krakowa w piśmiennictwie doby odrodzenia. Kraków 1998, s. 13–15, 17.

7 Szerzej na ten temat zob. Va s o l i, op. cit. – R. B u r a n e l l o, The Structure and Strategy 
of Leonardo Bruni’s „Laudatio Florentinae Urbis”. „Quaderni d’Italianistica” 1995, nr 1.

8 Zob. Aw i a n o w i c z, Urbes laudandi ratio, s. 19, 22–23.
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Gdańska służy w zasadzie pochwale „ojców” grodu, stanowiąc wyraz wdzięczno-
ści za posadę nauczyciela w miejscowym gimnazjum. Orację kończą słowa naj-
wyższego uznania, wyrażonego zgodnie z humanistyczną manierą:

O, miasto ogromnie szczęśliwe pod takimi rządami, a ojcowie najgodniejsi tak wspania-
łego miasta! Gdyby tu do życia powrócił sam Platon, ten najbieglejszy badacz ustrojów pań-
stwowych, ogłosiłby tę republikę za szczęśliwą 9.

W czasach chrześcijańskich – trzeba zauważyć – zaczęto z upodobaniem opi-
sywać bądź jedynie wyliczać świątynie i klasztory, a także relikwie świętych, 
którymi słynął jakiś ośrodek. Liczba i okazałość fundacji kościelnych świadczyć 
miała o religijności mieszkańców, poszerzając sumę ich zalet o cnoty chrześcijań-
skie, jak pobożność czy miłosierdzie. Z kolei ruchy reformacyjne – zwłaszcza po 
odnowie zainicjowanej przez sobór trydencki, zwanej ostatnio coraz częściej 
„drugą reformacją” – skłaniały do zwracania uwagi na konfesję mieszkańców. 
Rzecz jasna, inaczej do tych kwestii podchodzili autorzy protestanccy, inaczej 
katolicy. Podróżnicy protestanccy sceptyczniej traktowali wiadomości o cudownych 
właściwościach relikwii świętych, chociaż nie oznacza to, że całkowicie zrezygno-
wali z uwag na ten temat 10. Humaniści natomiast chętniej wymieniali funkcjonują-
ce w mieście instytucje edukacyjne, biblioteki, drukarnie i pracujących w nich 
uczonych mężów oraz rejestrowali różnego typu antiquitates, a także przywodzili 
na pamięć postaci świadczące o starożytności miasta, jego związku z idealizowanym 
światem antyku 11. Do ich wprowadzania zachęcały zresztą już opisy miast z póź-
nostarożytnych itinerariów, w których zaczęto eksponować pamiątki odległej, mi-
tycznej bądź historycznej przeszłości (jak np. w Wędrówce po Helladzie Pauzania-
sza). Z relacji podróżniczych, jak się zdaje, autorzy deskrypcji miast przejęli pre-
dylekcję do wyliczania osobliwości (curiositates, raritates), które w danym 
ośrodku można zobaczyć, a ze średniowiecznych przewodników dla pielgrzymów 
wykazy cudownych relikwii, obrazów itp. (miracula) 12. Pojawiają się one właściwie 
głównie w przedstawieniach miast dokumentujących doświadczenia autorskie bądź 
w przewodnikach, które zresztą chętnie posługiwały się fikcją podróży.

Samodzielne laudacje miast pochodzą dopiero z okresu drugiej sofistyki. Naj-
starsze zachowane mowy zawierające tego rodzaju panegiryki wyszły spod pióra 
Eliusza Arystydesa (II w. n.e.). Na jego pochwale Aten wzorował się bezpośrednio 
wspomniany już Leonardo Bruni, który poniekąd nadał Florencji cechy greckiej 

  9 J. R y b i ń s k i, Mowa o ważności i pożytku języków w ogóle, a języka polskiego w szczegól-
ności, miana w sławnym gimnazjum gdańskim. Przeł. B. N a d o l s k i. W zb.: Mowy staropolskie. 
Wybrał i oprac. B. N a d o l s k i. Wrocław 2005, s. 194. 

10 Zob. A. M ą c z a k, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warsza-
wa 1978, s. 234–249.

11 Zob. E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac.  
A. B o r o w s k i. Kraków 1997, s. 165–166. – B u s z e w i c z, op. cit., s. 20–22. Aczkolwiek zain-
teresowanie pogańską przeszłością można zaobserwować już w słynnej topografii wiecznego miasta, 
służącej głównie pielgrzymom jako przewodnik, Mirabilia urbis Romae z XII wieku. Zob. na  
ten temat S. Z a b ł o c k i, Prerenesans w polskiej literaturze w XV i XVI wieku na tle europejskim. 
W: Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. Warsza-
wa 1976, s. 51.

12 Zjawisko można zapewne łączyć z rozwojem tzw. kultury ciekawości. Zob. K. P o m i a n, 
Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek. Przeł. A. P i e ń k o s. Lublin 2001, 
s. 67–88.
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polis 13. Jego pochwała stolicy Toskanii pełniła funkcje propagandowe (utwór 
został napisany po wiktorii nad władcami Mediolanu i miał sławić wielkość zwy-
cięzców). Cele propagandowe postawił sobie także Stanisław Ciołek w pieśni 
Laus Cracoviae (1426–1427), w której pochwała stołecznego grodu okazała się 
pretekstem do opiewania krakowskiego zamku oraz rodziny królewskiej, służąc 
de facto laudacji dynastii 14. W obu wypadkach opis miasta powiązany został zatem 
z bieżącą polityką. 

Z kolei w jednej z sylw Stacjusza (III 5) pochwała Neapolu miała zachęcić 
żonę, by wróciła do tego miasta, jego obraz odgrywał więc rolę argumentu w utwo-
rze o charakterze perswazyjnym 15. W funkcji argumentu został wykorzystany 
również idealizujący opis Padwy w skierowanej do Pietra Bemba elegii Klemensa 
Janicjusza (Variae elegiae IX), w której poeta tłumaczy się kardynałowi, dlaczego 
dotąd nie złożył mu wizyty. Urok miasta i obyczaje mieszkańców – wyznaje autor 
– oczarowały go tak bardzo, że nie zauważył, jak szybko minął cały rok. Deskryp-
cja miasta Antenora w tym utworze jest – warto zaznaczyć – częścią, widocznej 
w obu Janicjuszowych zbiorach elegii, idealizacji Włoch, ukazywanych jako kra-
ina o cechach arkadyjskich 16. Argument zupełnie innego rodzaju stanowi obszerna 
pochwała Krakowa w mowie Jana Ursyna z okazji uzyskania przez Erazma Kro-
mera bakalaureatu sztuk wyzwolonych. Laudacja stolicy występuje na początku 
rekomendacji młodzieńca – jako element pochwały wywiedziony z kategorii „kraj 
ojczysty” (tu: „miasto rodzinne”), poprzedzając dalsze toposy panegiryczne (ro-
dzice, przebieg edukacji, zalety), i łączy się ponadto z zachętą do dalszych studiów 17. 
Enkomion miasta to w tym wypadku zarówno komponent pochwały człowieka, 
jak i rozbudowany ornament panegiryku. 

Natomiast w utworach narracyjnych opisy miast – podobnie zresztą jak inne 
odmiany deskrypcji – zwykle powiązane były z przebiegiem akcji 18. Różnego 
rodzaju topografie mogły więc służyć ukazaniu miejsca działań głównego bohate-
ra, chociaż nie zapominano również o walorach ornamentacyjnych tego typu 
przedstawień 19. Był to także poręczny sposób inicjowania opowiadania (obok 

13 Zob. Aw i a n o w i c z, Urbes laudandi ratio, s. 16.
14 Zob. R. G a n s i n i e c, Liryka Stanisława Ciołka. „Roczniki Historyczne” 1957, s. 163. –  

J. P e l c, Stanisława Ciołka „Pochwała Krakowa” i jej miejsce wśród średniowiecznych opowieści 
o stołecznym, podwawelskim grodzie. W zb.: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek 
wobec świata znaków i symboli. Red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc. Warszawa 1995, s. 104–108. 

15 Zob. S z e l e s t, op. cit., s. 54. Warto w tym miejscu przypomnieć, że podobny cel spełnia 
pochwała Rzymu w skierowanym do Jana Tęczyńskiego protreptyku (Elegia III 4), w którym  
J. K o c h a n o w s k i  zachęca magnata do odbycia podróży po Italii.

16 Piszę o tym w artykule Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Jani-
cjusza. „Terminus” 2011, z. 2 (w druku).

17 Zob. J. U r s y n, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów. Przeł. i oprac. L. W i n n i-
c z u k. Wrocław 1957, s. 83–88.

18 Zob. J. D a n i e l e w i c z, Technika opisów w „Metamorfozach” Owidiusza. Poznań 1971, 
s. 70. Przestrzegania tej reguły domagał się najwybitniejszy staropolski teoretyk poezji, M. K. S a r- 
b i e w s k i  (O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. Przeł. M. P l e z i a. Oprac. S. S k i m i-
n a. Wrocław 1954, s. 134–136. BPP, B 4). Zob. też ogólniejsze rozważania na temat wymogów 
stawianych opisom przez retorów i teoretyków poezji w pracy T. M i c h a ł o w s k i e j  Kochanow-
skiego poetyka przestrzeni (w: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982, 
s. 292–297).

19 Taką właśnie funkcję, jak się zdaje, spełnia pochwalna deskrypcja Torunia wkomponowana 
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chętnie stosowanej chronografii i rzadziej w przeszłych wiekach używanej w tej 
funkcji charakterystyki postaci) 20. Przykładem wykorzystania opisu miasta w takiej 
właśnie funkcji jest deskrypcja Kartaginy z księgi I Wergiliuszowej Eneidy 21. 
W epice bohaterskiej deskrypcje ceniono za typowość przedstawienia, zgodność 
z „ogólną ideą” ukazywanego obiektu, jak to ujmował Maciej Kazimierz Sarbiew-
ski 22. Inaczej w dziełach historycznych, geograficznych czy pamiętnikarskich, 
których istotą była indywidualizacja prezentowanego miejsca, ujęcie oddające 
rzeczywiste cechy przedstawianej kategorii przestrzennej. 

Przykłady zastosowań omawianej konwencji można by, oczywiście, mnożyć, 
lecz już nawet z poczynionych tu, nader wybiórczych, uwag wynika, że przypi- 
sywano jej rozmaite funkcje: informacyjne, kompozycyjne, ornamentacyjne, per-
swazyjne i ideologiczne. Zaznaczyć należy także fakt, że omawiana topika była 
matrycą, wedle której kształtowano bądź fragment, bądź cały utwór. Wtedy stano- 
wiła ona o strukturze wypowiedzi, określając jej cechy gatunkowe. Z dużym upo- 
dobaniem do schematów tej odmiany wypowiedzi pochwalnej odwoływali się 
pisarze w okresie renesansu, kiedy to miasto było traktowane jako dzieło ludzkiej 
myśli, kolejny dowód na to, iż celem człowieka jest m.in. pomnażanie dóbr cywi-
lizacji, ale również jako czynnik sprzyjający tworzeniu się społeczeństw (także 
zresztą uważanych wówczas w zgodzie z twierdzeniami filozofów starożytnych za 
dobro cywilizacyjne). Przejawem zarówno popularności formy, jak i renesanso-
wego stosunku do miasta jest, jak sądzę, warte przypomnienia kompendium Ni-
kolausa Reusnera De urbibus Germaniae liberis sive imperialibus libri duo [...], 
zawierające prozaiczne opisy miast uzupełnione wierszowanymi elogiami. Anto-
logia niemieckiego autora to wynik założenia opartego na przekonaniu, że o wiel-
kości imperium świadczą także jego miasta 23.

Z ciekawym obrazem miasta mamy do czynienia w Przeważnej legacyi (1633) 
Samuela Twardowskiego, eposie peregrynackim, przedstawiającym misję dyplo-
matyczną Krzysztofa Zbaraskiego, wysłanego do Stambułu w r. 1622 w celu ra-
tyfikacji pokoju, którego preliminaria podpisano rok wcześniej po bitwie pod 
Chocimiem. Szczęśliwym trafem poseł zabrał ze sobą w charakterze sekretarza 
wspinającego się dopiero na Parnas poetę. Postanowił on przebieg prowadzonych 
rokowań oraz wrażenia z podróży ukazać w wierszowanej relacji. Dla swego 
utworu wybrał formę eposu eksponującego jeden wielki czyn głównego bohatera, 
tj. właśnie misję dyplomatyczną księcia, lecz dyspozycję poematu uzależnił od 
reguł biografii pochwalnej 24. Niewykluczone, że w kompozycji poematu Twar-

w relację z żeglugi po Wiśle przedstawioną we Flisie S. F. K l o n o w i c a. Piszę o tym w pracy Od 
hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich (Warszawa 2001, s. 171).

20 Zob. mój artykuł Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki. Na przykładzie ekfraz ko-
ścioła Mądrości Bożej w poezji barokowej („Prace Literackie” t. 36 á1998ñ, s. 27–28, 30–31).

21 Przypomnieć warto, że deskrypcję Kartaginy nowożytni retorzy wskazywali czasem jako 
jedną z wzorcowych realizacji omawianej konwencji. Zob. np. Ch. H e g e n d o r p h i n u s, De 
conscribendis epistolis. W: G. M a c r o p e d i u s, Methodus conscribendi epistolas. Coloniae 1582, 
k. 110.

22 S a r b i e w s k i, op. cit., s. 124.
23 N. R e u s n e r, De urbibus Germaniae liberis sive imperialibus libri duo, in quibus praeter 

earum descriptiones variorum auctorum leguntur elogia. [Frankfurt am Main] 1602. 
24 Zob. S. N o w a k - S t a l m a n n, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. 

Przeł. M. P r z y b y l i k. Oprac. R. K r z y w y. Izabelin 2004 (pierwodruk: 1971), s. 76. – R. S a-
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dowski naśladował Pamiątkę Janowi, hrabie na Tęczynie Jana Kochanowskiego 
– autor barokowy traktował ten utwór jako wzorzec konstrukcyjny, pisząc także 
mniejsze teksty okolicznościowe 25. Aby jednak zasadniczy temat – przedstawie-
nie dramatycznego przebiegu pertraktacji z dążącym do wojny wezyrem – nie 
znużył czytelnika albo też by zachęcić do lektury niezainteresowanych materią 
sprawozdawczą, twórca postanowił okrasić relację „uciesznymi dygresyjami”, 
dotykającymi – jak czytamy na karcie tytułowej dzieła – „rządów, ceremonij 
i zwyczajów pogańskich” 26. Z deklaracji tej wynika intencja poszerzenia warstwy 
inwencyjnej utworu o dodatkowy komponent. Pisarz zamierzał zaintrygować 
czytelników zapowiedzią wiadomości na temat pogańskiego Orientu, a zarazem 
dostarczyć im rozrywki. Pomysł okazał się trafiony, gdyż zaledwie po sześciu 
latach od pierwodruku ukazało się drugie wydanie (1639), a w czasach saskich 
kolejne (1706). Dzieło zostało także przerobione przez Samuela Kuszewicza na 
łacińską relację prozaiczną (Narratio legationis Zbaravianae et rerum apud Ot-
tomanos anno 1622 gestarum, 1645), tłumaczoną z kolei pod koniec w. XVII na 
polski przez Wojciecha Wolskiego, a ponadto zainspirowało Franciszka Gościec-
kiego do ukazania w formie poematu epickiego (Poselstwo wielkie, 1732) prze-
biegu legacji Stanisława Chomętowskiego do Wielkiej Porty z lat 1712–1714. 
Utwór, nader udany artystycznie, wyraźnie imituje koncepcję eposu Twardow-
skiego.

Deskrypcja Stambułu w Przeważnej legacyi odwołuje się do większości punk-
tów inwencyjnych uwzględnianych przez retorów w rozważaniach na temat topiki 
opisu miasta. Autor stosował je najczęściej jako dygresje, wynikające z naturalne-
go porządku zdarzeń. Relacjonując zbliżanie się orszaku do miasta, opisał jego 
okolice, deskrypcje zabytków wprowadzał przedstawiając drogę wielkiego posła 
z przydzielonej mu kwatery do pałacu sułtana, a ekskursy obyczajowo-religijne 
starał się konstruować jakby sprowokowany obserwacją związaną z ukazaniem 
sytuacji, która rzeczywiście miała miejsce. Raz tylko włączył do narracji dłuższą 
partię opisową, zapowiedzianą notą marginesową jako „Deskrypcyja miejsc i po-
łożenie wszytkiego Konstantynopola” (IV 1329), zawierającą relację z jednodnio-
wej wycieczki po tureckiej stolicy i jej okolicach. Autor czuł najwyraźniej, że jest 
to passus poniekąd dodatkowy, podważający w jawny sposób nadrzędność domi-
nującej w utworze strategii historyczno-sprawozdawczej, dlatego też tłumaczył 
się, że chciałby uniknąć porównania z „owymi rzymskimi peregrynami” (IV 1332), 
którzy byli w Rzymie i papieża nie widzieli – jak możemy sobie dopowiedzieć. 
W konsekwencji takiego rozwiązania opis miasta nie tworzy wydzielonej całości 
deskryptywnej, lecz pojawia się w różnych miejscach opowiadania historycznego 
bądź mimochodem, przy okazji zdawania sprawy z czynności poselskich Zbara-

d ł o - R y b a, Poetyka eposu biograficznego w realizacjach twórczych Samuela Twardowskiego. 
„Barok” 1995, z. 2. – K r z y w y, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego, s. 205–206.

25 Zob. R. K r z y w y, Czy „Pamiątka Janowi na Tęczynie” Jana Kochanowskiego była wzo-
rem kompozycyjnym „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego? W zb.: Rzeczy minionych 
pamięć. Studia dedykowane Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin. Red. A. Borowski,  
J. Niedźwiedź. Kraków 2007.

26 S. T w a r d o w s k i, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołta-
na Mustafy. Wyd. R. K r z y w y. Warszawa 2000, s. 25. Do tej edycji odsyłają oznaczenia ksiąg 
i wersów.
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skiego, bądź też twórca przedstawia czas upływający między nimi, co do pewnego 
stopnia prowadzi do efektu retardacji 27.

Przystępując do opisu poeta stanął przed swego rodzaju wyzwaniem. Po pierw-
sze, musiał pokazać miasto o rozmiarach metropolii, jakiego nigdy wcześniej ani 
też nigdy później nie ujrzał. Należy bowiem pamiętać, że większość europejskich 
miast aż do końca XVIII w. to ośrodki niewielkie, w których rynek znajdował się 
w odległości pieszego spaceru od przedmieść. Tylko kilka stolic na kontynencie 
stanowiło wyjątek od tej reguły 28. Wielkość ówczesnego Stambułu mogła więc 
wielkopolskiemu szlachcicowi zwyczajnie zawrócić w głowie. Po drugie, stolica 
imperium osmańskiego była przestrzenią specyficzną, w której ślady przeszłości 
bizantyjskiej, żywa pamięć o niej, współistniały z islamską teraźniejszością. Twar-
dowski jako katolik wychowany w kulturze, w której aktualna była idea chrześci-
jańskiego przedmurza 29, nie mógł podziwiać owej przestrzeni bez zaangażowania 
ideologicznego. Stąd w jego opisie krzyżuje się pochwała przeszłości oraz infor-
macje neutralne, z negatywną oceną kultury muzułmańskiej, a nawet inwekty-
wami w stosunku do mieszkańców miasta.

W funkcji pochwalnej wykorzystał Twardowski przede wszystkim dwa topo-
sy: opis położenia miasta i przedstawienie budowli publicznych. Przyjrzyjmy się 
konkretnym deskrypcjom.

Już zbliżając się do miasta, zwrócił peregrynant uwagę na piękny widok roz-
ciągający się nad brzegiem morza Marmara. Tracki krajobraz ukazał odwołując 
się do szablonu locus amoenus 30, którego umowność pozwalała na swoiste wyra-
żenie kwestii znanych z autopsji:

[...] [tu] pyszna Pomona
ściera już z Florą harce – ta li w słodsze grona
i chłodniejsze cytryny, owa li w przemiany
w pinole i dojźrzalsze pierwsza pomagrany.

27 O heterogenicznej konstrukcji opowiadania w Przeważnej legacyi zob. szerzej w pracy  
M. K a c z m a r k a  Epicka rekonstrukcja relacji poselskiej w poemacie Samuela Twardowskiego 
(„Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”. Historia literatury VI, 1969).

28 Zob. A. Wa l l i s, Koncepcja i kryzys miasta. W zb.: Problemy wiedzy o kulturze. Prace 
dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz. Wrocław 1986, 
s. 154.

29 Opisując wizytę księcia Zbaraskiego u posła angielskiego, uczynił poeta tematem rozmowy 
chciwość chrześcijan, którzy żeglują do Indii i Chin oraz prowadzą wojny w Afryce zamiast skupić 
się na odzyskaniu ziem zagarniętych przez Turków. Konwersację puentują słowa, w których brzmi 
idea posłannictwa Polaków: 

Jeśli jednak któremu kiedy Bóg narodu
do pysznego ułacnił przystęp Carogrodu,
tedy pewnie Polakom, gdzie bez wieści snadnie
tysiąc czołnów kozackich, kiedy chce, podpadnie.
I nadzieja, że kiedyż odiszczem z tej strony
Carogród i w Zofijej pokłon uniżony
Chrystusowi oddamy, gdzie droga się poda,
a przyszłemu wodzowi Bóg sam serca doda. [IV 821–828]

Całą scenę poddała analizie N o w a k - S t a l m a n n  (op. cit., s. 74–76).
30 Na temat owej konwencji zob. C u r t i u s, op. cit., s. 191–209. – J. K o t a r s k a, Miejsca 

rozkoszne i miejsca straszne w tradycjach mitologiczno-religijnych, filozoficznych i literacko-reto-
rycznych. W zb.: Muzy i Hestia. Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej. Red. M. Cieński, 
J. Sokolski. Wrocław 1999.
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Tu przy wdzięcznych dolinach i potokach żywych
pomarańcze z gałęzi wieszają się krzywych, 
tu i drew kasztanowych w ukochanej cieni,
sarn i stada smukownych pasą się jeleni,
tu i zimie po polach cażyje, cyprysy,
zielenią się i bobki, i wonne narcysy;
capy chodzą samopas, wiecznym się przymierzem
zjednoczywszy z satyry i z drapieżnym źwierzem. [II 821–833]

Topografia ma charakter alegorii, kondensującej elementy rzeczywiste (kwia-
ty, krzewy, drzewa owocowe, zwierzęta) i mitologiczne (personifikacje i satyry). 
Nie realizm był jej celem, lecz oddanie wrażenia, jakie natura wywarła na poecie, 
sugestia, że charakter opisywanej przestrzeni naturalnej zgadza się z klasycznymi 
wyobrażeniami o pięknie przyrody. W podobnej poetyce utrzymana jest obszer-
niejsza deskrypcja ogrodów na brzegach Bosforu, które twórca podziwiał podczas 
wycieczki statkiem (IV 1459–1472) czy również wzmianka o harcujących najadach 
w przedstawieniu przeprawy przez Złoty Róg (IV 734–736). Widoczny jest tu 
wpływ wzorów antycznych, które chętnie imitowano w poezji i sztuce renesansu 
oraz baroku, dążących do ukazywania świata natury w sposób syntetyczny i skon-
wencjonalizowany 31.

Marek Prejs, a za nim inni badacze, twierdzą, że posłużenie się przez Twar-
dowskiego konwencją to, po pierwsze, „przykład próby asymilacji w zetknięciu 
ze zjawiskiem sobie nie znanym” 32, a po wtóre – wynik jego wiary, że odnalazł 
miejsce idealne o cechach arkadyjskich: 

Odkryta przez poetę arkadia jawiła mu się nie tylko jako domena wiecznej wiosny, kra-
ina dostatku w sposób baśniowy wypełniona „zagęszczoną” egzotyczną florą i fauną. Nade 
wszystko była dlań krainą łagodności, co obrazy pokoju pomiędzy kozłami i drapieżnikami 
czy też stad jeleni i sarn ufnie pasących się w cieniu kasztanowców – najbardziej chyba uświa-
damiają 33.

Nie do końca można się z tymi sugestiami zgodzić. Jak sądzę, Twardowski 
odwołał się do toposu locus amoenus nie po to, by przedstawić okolice Stambułu 
jako przestrzeń o cechach arkadii, gdzie żyje się szczęśliwie (byłoby to sprzeczne 
z wydźwiękiem całego utworu), lecz jedynie w celu określenia natury konkretnych 
fragmentów pejzażu. Posłużył się więc obrazami wysoce umownymi i schematycz-
nymi, które nie miały też nic wspólnego z próbą oswojenia nieznanej przestrzeni, 
lecz przede wszystkim z tym, czego twórca nauczył się na lekcjach poetyki.

31 S. T w a r d o w s k i  korzystał z tej konwencji także w innych utworach. Przykładowo przed-
stawiając w Pałacu Leszczyńskim (wyd. R. K r z y w y. Warszawa 2002, s. 19) spacerujących nad 
brzegami Warty poznaniaków stwierdza:

[...] w oczu im najady z rączymi trytony
stroją gwoli ucieszne igrzyska i gony,
to srebrnymi po wierzchu piersiami błyskając,
to smukłymi dłoniami w oczy się pryskając –
owo dziwna wesołość i żyzność tej wody.

32 M. P r e j s, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. Warszawa 1999, s. 86.
33 Ibidem, s. 92. – Zob. też H. D z i e c h c i ń s k a, Świat i człowiek w pamiętnikach trzech 

stuleci: XVI – XVII – XVIII. Warszawa 2003, s. 70–71. – J. M. D ą b r o w s k a, Wschód widziany 
oczyma Sarmaty. (Samuel Twardowski, „Przeważna legacyja”). „Zeszyty Naukowe WSHE [we 
Włocławku]” 17 (2005), s. 18.
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Zacytowany fragment poematu skontrastowany jest z oceną wykorzystania 
urodzajności okolic Konstantynopola. Twórca spogląda na nie najwyraźniej okiem 
gospodarzącego szlachcica:

Cóż, gdy na brzeg i samo spuściwszy się morze,
tak żyznych ziem poganin nikczemny nie orze,
które, ryżu przed laty pełne i oliwy,
lada dziś żółwiom rodzą chwasty i pokrzywy. [II 833–836]

Jest to pierwsza w relacji Twardowskiego uwaga krytyczna, która stwierdza 
niższość cywilizacyjną Turków. Łatwo dostrzec, że opiera się ona na przeciwsta-
wieniu niegdysiejszej gospodarności, kiedy panami tych ziem byli chrześcijanie, 
obecnemu zaniedbaniu. Pojawienie się w ostatnim wersie chwastów i pokrzyw 
obnaża zresztą umowność wcześniejszego opisu, jakby autor zapomniał o rozta-
czanej przed chwilą wizji pięknego krajobrazu. Element pochwały miasta prze-
kształca się tym samym w naganę obcej nacji.

Kolejna cecha Stambułu, która wywołała podziw u peregrynanta z Rzeczypo-
spolitej, to miejska architektura. Nie architektura jako taka, gdyż Twardowski 
krytykował zabudowę mieszkalną, ciasne ulice oraz mrok panujący w mieście za 
sprawą gęsto sadzonych cyprysów (zob. IV 1341–1342), lecz gmachy monumen-
talne tudzież różnego rodzaju antiquitates. Już zbliżając się do metropolii zauwa-
żył:

da się widzieć z daleka Konstantynopole –
patrzą pyszno ku niebu bramy i pałace,
i mury niegdy twojej, Konstantynie, prace. [II 846–848]

Opisując dwa muzułmańskie meczety oraz pałac Topkapi, odwołał się Twar-
dowski do techniki ekfrazy, tzn. nie tylko je zarejestrował, lecz próbował odzwier-
ciedlić w dłuższym passusie ich wygląd, aby dać czytelnikowi wyobrażenie bu-
dowli – zgodnie z zasadą nakazującą konstruować unaoczniające opisy prezento-
wanych obiektów. Jeśli porównać ekfrazy dwóch świątyń, którym poeta poświęcił 
więcej uwagi: meczetu Sulejmanije oraz słynnego kościoła Mądrości Bożej 
(przystosowanego po zdobyciu Konstantynopola do użytku wyznawców Maho-
meta), dostrzec można cechy wspólne. W obu poeta na wstępie, dając opis widoku 
zewnętrznego, wykorzystał te same motywy: ogólnie ocenił gmachy (określając 
je jako „pyszne” – taka waloryzacja uzasadniała wprowadzenie obszerniejszej 
deskrypcji), podał przy każdym z nich materiał, z którego wzniesiono świątynię, 
oszacował jej szerokość i wysokość, zauważył, czym pokryty jest dach. Były to 
stałe składniki ekfraz budowli, układanych od starożytności w ramach ćwiczeń 
retorycznych 34. Następnie przedstawił Twardowski wnętrza świątyń. W przypadku 
Sulejmanije podał niewiele szczegółów plastycznych. Dostrzegł niebieską barwę 
ścian („niebu podobna”), dużą liczbę lamp, kobierzec na posadzce, a opis ozdobił 
porównaniem do wspaniałości egipskiego Memfis oraz latarni w Faros. Cała de-
skrypcja wnętrza mieści się w ośmiu wersach (III 1581–1588), z których trzy 
zajmuje erudycyjna komparacja. O wiele bardziej uwagę poety przykuł widok 
modlących się muzułmanów, co uznać należy za wyraz jego skłonności do przed-

34 Zob. K r z y w y, Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki, s. 32–36. 
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stawiania scen zbiorowych 35, oraz znajdujący się obok świątyni grobowiec Sulej-
mana Wspaniałego:

Białego pełno gminu czołga się po ziemi,
a coś chodzie dziwnego mruczą między niemi,
jaka gdy na Strymonie łabędzi więc zgraja
abo i po ostrowach szarga się Dunaja.
Tamże leży Soliman w alabastrze ryty,
w głowach tulip i czaple kosztowne dwie kity,
znak cesarzów tureckich, lampa gore w nogach
i po czterech woskowe piramidy rogach. [III 1589–1596]

Takie rozwiązanie każe się zastanawiać, czy w ogóle Twardowski był w środ-
ku świątyni, czy tylko opisywał to, co zobaczył przez otwarte drzwi. Poeta twier-
dzi, że Zbaraski uzyskał zgodę, by wejść do środka, ale zważywszy na fakt, iż taką 
zgodę wyrażano w przypadku giaurów sporadycznie, oraz mając w pamięci, iż 
wielki wezyr był bardzo nieprzychylny polskiemu posłowi, można powątpiewać, 
czy to prawda. A jeśli nawet uczyniono dla niego wyjątek, to wysoce prawdopo-
dobne, że asysta wielkiego posła oczekiwała przy drzwiach właśnie 36. 

Utwierdza w takim przekonaniu także opis wnętrza Hagii Sophi, której ekfraza 
wyróżnia się starannością opracowania 37. Także i sławę tej budowli, zaznaczając jej 
starożytność, zestawia poeta w nocie marginesowej ze słynnymi świątyniami po-
gańskimi, podkreślając wielkość i wspaniałość dawnego kościoła za pomocą starej 
formuły acheiropoiétos („nieuczyniony rękoma [ludzkimi]”), za której pomocą już 
w antyku stwierdzano wyjątkowość artefaktu (zob. IV 257–258). Zamiast opisu 
wnętrza wprowadził autor sekwencję obrazów, które, jak pisze, umiejscowiono na 
kopule, ukazujących sceny ewangeliczne, jedną apokryficzną oraz wizerunki czte-
rech doktorów Kościoła. Jak ustalono w badaniach, ani kanon bizantyjski nie do-
puszczał malowideł o takiej treści, ani też muzułmanie nie tolerowaliby ich w me-
czecie, gdyż nie mogliby się w takim miejscu modlić 38. Należy wątpić w empirycz-
ny charakter tej deskrypcji i złożyć ją raczej na karb konwencji ekfrastycznej, 
nakazującej łączyć opisy budowli z przedstawieniem znajdujących się lub mogących 
się w niej znajdować obrazów. Zachował się Twardowski w tym wypadku jak ra-
sowy epik, który przypomina Wergiliusza każącego Eneaszowi w księdze I Eneidy 
podziwiać malowidła ukazujące bitwę trojańską w kartagińskiej świątyni Junony 39. 

35 Zob. R. F i s c h e r ó w n a, Samuel Twardowski jako poeta barokowy. Kraków 1931, 
s. 79–88. – P r e j s, op. cit., s. 151–153.

36 P r e j s  (op. cit., s. 106), a za nim D ą b r o w s k a  (op. cit., 26–27) twierdzą natomiast, że 
muzułmańskie elementy wystroju meczetów (mihrab, minibar, maksura) okazały się dla staropolskich 
podróżników tak dalece obce, że pozostawali wobec nich całkowicie bezradni, zakrywając swą 
niewiedzę milczeniem. 

37 Na temat tej ekfrazy zob. K r z y w y, Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki, s. 41–43.
38 Zob. P r e j s, op. cit., s. 115–118.
39 Zob. We r g i l i u s z, Eneida. Przeł. i wstęp I. W i e n i e w s k i. Objaśnienia S. S t a b r y-

ł a. Kraków 1978, s. 39–40. Dodać należy, że ekfrazą malowideł S. T w a r d o w s k i  ozdobił pałac 
Wenery w innym ze swoich utworów (Nadobna Paskwalina z hiszpańskiego świeżo w polski prze-
mieniona ubiór. Oprac. J. Ś l a s k i. Warszawa 1983, s. 9–10). Podobnie przedstawił ganek mauzo-
leum Sławy w Pałacu Leszczyńskim (w. 87–144). Przykłady zastosowania tej konwencji przez 
twórców staropolskich można by mnożyć. Zob. B. P f e i f f e r, Galerie i pałace. Kategoria „ek- 
phrasis” w utworach staropolskich. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2.

I-3.indd   50 2011-12-07   11:42:14



51DESKRYPCJA STAMBUŁU W „PRZEWAŻNEJ LEGACYI”

Nic więc dziwnego, że odkryte w XIX stuleciu w świątyni pod warstwą gipsu ory-
ginalne malowidła bizantyjskie różnią się od tych, które rzekomo widział poeta.

Także tę deskrypcję dopełnia informacja o znajdującym się obok gmachu 
grobowcu Konstantyna Wielkiego. Tym razem zamiast opisu mauzoleum wpro-
wadził autor wypowiedź lamentacyjną, skierowaną do zmarłego:

Tamże przy ścienie jednej o nieznaczánñym grobie
sława Konstantynowym. Tak-liś posłał sobie,
przemężny bohatyrze, że szlachetne kości
u pohańca grubego w takiej dziś lekkości?
Twojej to ręki dziło na cześć Najwyższemu
dziś obrócił poganin w mojżę zwodźcy swemu;
gdzie świętych sakramentów straszliwe przybytki,
baśni tam Hederlowe i Alkoran brzydki.
Co przy trzechset ołtarzów stawało kapłanów,
tyle dziś swoje bredzi gusła talizmanów,
gdzie szumnych patryjarchów katedry siedziały,
nogi, ach, bisurmańskie wszytko to zdeptały.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Czemu się przypatrzywszy z żalem i ze łzami,
weźmiem się ku gospodom [...]. [IV 281–298]

Poeta potrąca w tych słowach nutę religijną, charakterystyczną dla ekscytarzy 
antytureckich. Adaptacja kościoła na meczet godzi w ład Boży, który, choć to 
stwierdzenie nie pada bezpośrednio, trzeba przywrócić. Islam – przekonuje Twar-
dowski w dłuższym ustępie – to profanacja prawdziwej wiary, to jedynie sekta, 
a zawarte w Koranie nauki Mahometa to baśnie, kompilacja Pisma Świętego 
i orientalnych legend (zob. IV 861–888, 965–976) 40. Z minorową tonacją tego 
lamentu współbrzmią inne fragmenty poematu, kojarzone najwyraźniej z biblijny-
mi jeremiadami. Oto wymowna refleksja, która towarzyszy opisowi „intrady” do 
miasta orszaku poselskiego:

W pierwszym Brama Jedrneńska podawa się progu,
zginieniem sławna twoim, o Paleologu!
Po twych piersiach poganin cesarskim, ach, ciele! –
pierwszy zawył: „Hałłaif!” w Zofijej kościele.
Przyjdzie li czas i ze krwie twojej snadź powstanie
Nemezis, że w wielmożnej wzajem Solimanie
kiedy wódz chrześcijański Chrystusa pochwali
i pierwszy tryumfalną pochodnią zapali? [III 77–84]

Z kolei opis sułtańskiego kompleksu pałacowego podsumowuje uwaga, która 
podziw dla miejsca łączy z lamentacją i inwektywą o charakterze ksenofobicznym:

[...] Lubo gmachy one
kształtu mieć i pozoru z wierzchu się nie zdadzą,
że i niskie, i ciemne kupresy im wadzą,
jednak ich starożytność zaleca i dziło
Konstantyna Wielkiego. I komu niemiło
wspomnieć na to, kto zatym w oczu łez dotrzyma,

40 Zob. na ten temat: N o w a k - S t a l m a n n, op. cit., s. 73. – J. N o s o w s k i, Polska litera-
tura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII wieku. T. 1. Warszawa 1974, s. 429–432. – 
P r e j s, op. cit., s. 149–151. – D ą b r o w s k a, op. cit., s. 22–25.
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że się w nich bisurmanin szerzy i odyma?
Miejsce samo, jeśli gdzie porównane jemu,
zda się światu panować jakoby wszytkiemu,
przez liche kaukazyjskie zdeptane tułacze,
przeszłej dziś kondycyjej i ozdoby płacze. [IV 86–96] 41

Łatwo spostrzec, że owe emocjonalne epiphonema pojawiają się wtedy, gdy 
opisywane miejsce przywodzi na pamięć chrześcijańską przeszłość metropolii.

Pozbawiony utyskiwań jest natomiast wspomniany już passus, zapowiedziany 
na marginesie jako „Deskrypcyja miejsc i położenie wszytkiego Konstantynopola”. 
Ekskurs nie jest w tym wypadku dygresją wprowadzoną przy okazji relacjonowa-
nia czynności dyplomatycznych księcia Zbaraskiego, lecz stanowi podstawowy 
temat obszerniejszego fragmentu (IV 1333–1516). Poeta skomponował go wedle 
określonego planu, łączącego rejestrację obiektów z opisem wycieczki, która tylko 
do pewnego stopnia uzasadnia kolejne punkty. 

Ustęp składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy atrakcji, jakie było można 
obejrzeć w obrębie granic osmańskiej stolicy. Konstytuują ją następujące loci:

– mury miejskie i strzegące ich fortece (Jedykuła, zamek cesarzy bizantyjskich, 
pałac sułtana);

– ogólna ocena zabudowy miasta (liche budynki z drewna, ciemne mieszkania, 
ciasne ulice, kilka tylko wyróżniających się pałaców);

– katalog świeckich obiektów publicznych (łaźnie, gospody, szkoły, koszary, 
godne podziwu targowisko);

– położenie miasta (na 7 wzgórzach „jako i Rzym”) oraz spis znaczniejszych 
meczetów (również 7), opatrzony uwagą, że w całym mieście ma ich znajdować 
się około 3000;

– katalog pamiątek starożytności (hipodrom, obeliski, akwedukt);
– zwierzyniec cesarski (z niedużym wyliczeniem egzotycznych zwierząt).
Łatwo zauważyć, że konstruując opis stolicy imperium osmańskiego twórca 

rozwinął wybrane toposy przewidziane przez teorię retoryczną. Rozpoczyna moty-
wem murów miejskich. Hanna Dziechcińska, powołując się na ustalenia mediewi-
stów, skłonna była przyjąć, iż powtarzające się w staropolskich relacjach z podróży 
informacje na temat tego, czy miasto jest (lub nie jest) obwiedzione przez mury, 
wynikały ze świadomości dawnych autorów, dla których obwarowania wyznacza-
ły granicę między przestrzenią wiejską a miejską, stanowiąc „»znak« zaliczający 
dany zespół architektoniczny do klasy miasta” 42. Nie jestem przekonany, czy to 
rzeczywiście wynik świadomości peregrynantów, którym zapewne wystarczała 
opinio communis, by uznać daną miejscowość za miasto. Większy wpływ na fre-
kwencję tego motywu przypisywałbym raczej analizowanej topice. Wiedzę na jej 
temat wynosił przecież każdy ówczesny uczeń z ćwiczeń retorycznych. 

Dalsze składniki deskrypcji to wynik rejestracji, która ma postać katalogu 
obiektów „godnych dziwu” (IV 1346). Wyliczenie zostało uporządkowane wedle 
punktów: 1) mury i fortyfikacje, 2) siedziba dawnej i obecnej władzy, 3) budowle 

41 W nocie marginesowej do tego fragmentu autor dodaje: „Nad miejsce, gdzie Konstantynopol 
leży, weselszego, według pisarzów, na świecie nie masz, któremu by i ziemia, i morze, i niebo samo 
dogodzić miało”.

42 H. D z i e c h c i ń s k a, O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa 1991, s. 44. Zob. 
też B u s z e w i c z, op. cit., s. 15–17. – D ą b r o w s k a, op. cit., s. 16. 
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użyteczności publicznej, 4) znakomitsze meczety, 5) antiquitates, 6) curiositates 
(egzotyczne zwierzęta) 43. Poszerzył je poeta o wiadomości natury ogólnej, do 
których należy informacja o kształcie miasta opasanego murami 44, usytuowaniu 
między akwenami 45, a także uwaga o siedmiu wzgórzach nasuwająca autorowi 
skojarzenie z Rzymem 46. Twardowski kilkakrotnie używa formuł potwierdzających 
autoptyczność przedstawienia, lecz jednocześnie też informuje swoich czytelników, 
co warto zobaczyć w Stambule. Omawiana topika wyraźnie zatem porządkuje 
w tym fragmencie tzw. mirabilia i – jak to określano w dobie staropolskiej – „nie-
pospolitości”, obiekty godne obejrzenia ze względu na rangę, starożytność, egzo-
tykę bądź osobliwość.

Druga część „Deskrypcyi” przedstawia wycieczkę Bosforem w kierunku Mo-
rza Czarnego, stanowiąc rozwinięcie jednego z toposów laudationes urbium, 
który przewidywał uwzględnienie w opisie miasta również jego okolic. Poeta za-
uważa wznoszący się masyw górski po azjatyckiej stronie cieśniny, wylicza dziel-
nice leżące na wschodnim brzegu Złotego Rogu, gdzie znajdował się arsenał 
i warsztaty wojskowe. Dalsze elementy opisu są konsekwencją żeglugi Bosforem. 
Twardowski wspomina wybudowaną na wyspie Wieżę Panieńską (Kiz Kulesi), 
obszernie opowiadając związaną z nią legendę, podziwia z daleka ogrody i wille 
na brzegach cieśniny, następnie wymienia dwie twierdze oraz ruiny mostu, który 
błędnie łączy z wyprawą Cyrusa, aż wreszcie wycieczkowicze dopływają do Mo-
rza Czarnego, widząc w oddali majaczące Symplegady. Kilka informacji na temat 
akwenu (znaczenie nazwy, obfitość ryb, straże przy wlocie do cieśniny) buduje 
zwięzłą charakterystykę. Na deskrypcję składa się zatem rejestracja wybranych 
obiektów oraz obrazy natury. Skwapliwie oznacza też autor polonica. Wskazuje 
miejsce, gdzie powieszono na hakach Dymitra Wiśniowskiego, „męstwa wzór 
Sarmatom” (IV 1487), a także twierdzę, w której Turcy udusili Samuela Koreckie-
go tuż przed przybyciem księcia Zbaraskiego do Wielkiej Porty. Z widoczną dumą 
podkreśla również, iż warta na brzegu morza strzeże Bosforu przed Kozakami, 
którzy kilkakrotnie podpływali w początkowych dekadach XVII w. aż pod Stambuł 
(zob. też IV 775–784).

Podobny charakter ma ustęp przedstawiający przeprawę na Galatę, dzielnicę 
położoną na lewym brzegu Złotego Rogu. Twardowski wykorzystał tę sposobność, 
by opisać porty tureckiej stolicy, co również nakazywały retoryki. Wymienił trzy 
obiekty: dwa porty handlowe oraz wojenny, połączony z arsenałem. O ile jednak 
port wojenny skwitował ogólnikami, to widok portowych targowisk wyraźnie 
oczarował go wielonarodowością kupców i bogactwem towarów: 

[...] pod bezestanem
tureckie kieremsały, gdzie z złotem odlanem
stawa Maur, gdzie ryżu i innej żywności
miastu Egipt dodawa w wielkiej obfitości,

43 Do ostatniej kategorii należą również pojawiające się w utworze wzmianki o stambulskich 
zapaśnikach i kuglarzach. Zob. na ten temat P r e j s, op. cit., s. 146–147.

44 Nota marginesowa do IV 1333 brzmi: „Grecy swoim Δ Konstantynopola wyrażają figurę”.
45 Nota marginesowa do IV 1337: „Morze ze trzech stron, od nas tylko ląd”.
46 Porównania miast do innych to częsty komponent przedstawień ośrodków miejskich. Można 

się więc zastanawiać, czy w tym akurat wypadku „analogia [...] oswaja nieznaną przestrzeń, czyni 
ją bliższą siedemnastowiecznemu szlachcicowi, niemal rodzimą” (D ą b r o w s k a, op. cit., s. 17).
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Tyrus konchy i szkarłat, perfumy Nubija,
balsamy Antyliban drogie tu rozbija,
Damaszek składa jedwab, Angura czamlety,
perły Aden, złotogłów Arach i telety,
muszkateły Kandyja, świeże Korf cytryny,
Stalimene naczynia z wulkanowej gliny,
czołdary Karmanija i haftyrskie bryże,
Dyjarbeka bułaty i piękne paiże –
i nic słońce nie rodzi, i nic ludzkie dziło
nie dokaże takiego, na czym by schodziło
do uciechy i oczu, i sytości żądze,
jedno tu skok i Rodus – z sobą mieć pieniądze. [IV 741–756]

Nie ma wątpliwości, że na wielkopolskim Maronie widok orientalnego targo-
wiska wywarł ogromne wrażenie: przywołane wyliczenie stanowi wyraz podziwu 
i zachwytu prowincjusza, który jeden jedyny raz w życiu znalazł się w prawdziwej 
aglomeracji.

Jeśli porównać wymienione dotąd składniki opisu Konstantynopola z pochwa-
łami miast z innych utworów Twardowskiego: deskrypcją Poznania w Pałacu 
Leszczyńskim (w. 9–55) czy Lizbony w Nadobnej Paskwalinie (I 19–56) 47, zauwa-
żyć można szereg zbieżności, które uzmysławiają, że autor doskonale znał zasady 
komponowania tego rodzaju wypowiedzi i potrafił dostosowywać je do różnych 
założeń artystycznych (panegiryku, romansu). W obu tych utworach enkomion 
urbis rozpoczyna narrację i ma budowę nader zwartą. Pozwala to stwierdzić, jakie 
komponenty pisarz najchętniej brał pod uwagę. Sposobność do laudacji w obydwu 
wypadkach stwarzali m.in. mieszkańcy miasta. W Przeważnej legacyi warstwa 
ideologiczna nie pozwalała na pochwalne przedstawienie poddanych sułtana. 
Turcy en bloc traktowani byli przez poetę jako wrogowie, stąd w utworze przypi-
suje się im cały szereg cech negatywnych, które zwykle łączono z wizerunkiem 
wroga Rzeczypospolitej, niezależnie od nacji (niższość cywilizacyjna, prostactwo, 
skłonność do oszustw i zdrady, nieuctwo, wątpliwa wartość przekonań religijnych, 
itp.) 48. Stereotypowe ujęcie wyraźnie zdominowało prezentację mieszkańców 
Stambułu zawartą w eposie Twardowskiego.

Jak już nadmieniono, autor nie miał zrozumienia dla doktryny islamu. Nie 
opuszczał też okazji, by drwić z muzułmańskiej ortopraksji, do czego powody 
znajdował w obserwacji zwyczajów religijnych stambułczan. Gdy obok jednego 
z meczetów zauważył, że Turcy dokarmiają bezpańskie psy i koty (co czyniono 
w nawiązaniu do sympatii Mahometa do tych zwierząt), dodał informację o zwy-
czaju wypuszczania ptaków z klatek (co faktycznie praktykowano w niektóre 
święta). Obie czynności połączył autor z wotywami za dusze zmarłych oraz muzuł-
mańskim odpowiednikiem obowiązującego chrześcijan miłosierdzia i nakazu jał-
mużny. Rozważania reasumuje wers: „a brańcy gdzieś po turmach gniją niebożęta”, 

47 W zawierającym obszerny epizod peregrynacki Władysławie IV (1649) S. T w a r d o w-
s k i e g o, przedstawiającym podróż królewicza po Europie, pochwały miast są natomiast lapidarne. 
Wyróżnia się na ich tle jedynie opis Wenecji czy wyliczenie rzymskich zabytków.

48 Zob. A. N i e w i a r a, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX 
wieku. Katowice 2000, s. 32–36. Zagadnienie wiąże się ze staropolskim stereotypem Turka (zob. też 
na ten temat uwagi na s. 183–196). O kwestii ideologicznego zabarwienia wizerunku mieszkańców 
Stambułu w Przeważnej legacyi pisze także N o w a k - S t a l m a n n  (op. cit., s. 71).
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jak też nieco ironiczna uwaga marginesowa: „Mają tę racyję, że te insze animantia 
rozumu nie mają, za czym ope humana indigent. Ludzie zaś, rozum mając, na imię 
święte otomańskie porywają się, tedy słusznie kaźń tę odnoszą” (III 312).

Drwi sobie również Twardowski z tureckiego poszanowania dla papieru. Wy-
jaśnia, że jest to wynik spisania na papierze Koranu, po czym opowiada, jak pew-
nego dnia jeden z członków poselstwa, poirytowany niepowodzeniem hazardowym, 
wyrzucił przez okno potargane karty do gry. Przechodzący Turcy zaczęli je całować 
i umieszczać w szczelinach murów, by nie były deptane. Za ten uczynek – twierdzi 
poeta – pobożni będą mogli liczyć na wyrozumiałość podczas sądu ostatecznego. 
Dla kogoś z uczestników poselstwa Zbaraskiego zachowanie takie okazało się 
powodem do nader grubego żartu:

Tu nasz jeden, żeby ich więcej irytował,
niepotrzebny kartelusz czymsi zafarbował –
że uszom cześć szlachetnym – z którą go mumiją,
co i pierwej, przed oną rzuci austeryją.
Turcy z ziemie podniosą i ledwie co usty
wtem nie dotkną, gdy onej postrzegą rozpusty. [IV 901–906]

Poeta kpi najwyraźniej z „naiwności” religijnej Turków, uznając prostacki żart 
za niewinny dowcip 49.

Z kolei widok konstantynopolitańskiego muftiego, który odmierzał czas za 
pomocą naczyń z wodą, kazał Twardowskiemu sformułować uwagę wykazującą 
niższość cywilizacyjną Turków:

Tak pogaństwo nikczemne nie cierpi zegarów,
rozumiejąc, że nie są bez magij i czarów,
i cóżkolwiek Ewropa za kunszt sobie bierze,
to oni przyczytają czartom i Megerze.
Tak i druk, którym wszytkie parlamenty stoją,
tak szacują rusznice, przeto się ich boją
właśnie jako piorunów – nie z huku i grzmotu,
ale że krzeszą samy bez ognia i knotu. [III 1561–1568]

Na negatywny obraz mieszkańców miasta składają się także przywary, które 
podróżnik skwapliwie, czasem nie bez zauważalnej ironii, wytyka Turkom, tylko 
wyjątkowo zdobywając się na bardziej wyważone oceny 50. I tak np. wyliczeniu 
zakonów chrześcijańskich obecnych w mieście towarzyszy komentarz:

Tak dalece poganin gruby i łakomy,
że nie tylko klasztory, ale i sodomy
cierpiałby za pieniądze, dla ponęty któréj
już on żony i własne puści na szynk córy –
i nie tak prędko zwabi Ulissa Syrena,
nie tak i swą Parysa urodą Helena
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
jako kruszec owego. [...]. [III 1125–1133]

Sodomię, którą w tym cytacie jedynie się sugeruje, egzemplifikuje twórca 

49 Fragment ten, jako rzadki w utworze przypadek odtworzenia codziennego życia orszaku 
posła z Polski, którego konsekwencją okazał się obszerniejszy wywód na temat osobliwości tureckich 
wierzeń, zwrócił też uwagę K a c z m a r k a  (op. cit., s. 12–13).

50 Zob. ibidem, s. 23–24.
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w ostatniej części poematu, opisując oddanie sułtanowi setki dzieci chrześcijańskich 
„bisurmańskim niewstydom gwoli zachowanych” (V 520). Scenę podsumowuje 
konstatacja na temat tureckiej rozpusty:

Bo acz Turcy w czym innym przestrzegają kary,
co do żądze i ciała – w tym nie mają miary.
Pełne auratbazary zawsze tej zwierzyny,
którą tak rozprzedają jako towar iny. [V 545–548]

Negatywnego wizerunku mieszkańców miasta, reprezentujących w ujęciu 
poety całą nację, dopełniają uwagi na temat pijaństwa Turków, sprzecznego – 
o czym skwapliwie autor przypomina – z naukami koranicznymi (zob. IV 245–252 
i 301–326, V 595–600). 

Czasem jednak zdaje się Twardowski nie pamiętać o stereotypie i dzieli się 
obserwacjami mającymi wydźwięk pozytywny. Nie tyle jednak dotyczą one cech 
narodowych, które można by rozważać w powiązaniu z etyką lub wyznacznikami 
poziomu cywilizacyjnego, ile prezentowane są jako neutralne dla oceny nacji. Dla 
przykładu przypomnijmy ładny opis spokoju nocnego w stolicy, który rozpatrywać 
należy raczej jako wynik konfrontacji ze zwyczajami rodzimymi, rażącymi najwy-
raźniej poetę:

Milczy świat, krom zwyczajnej kapedzijów warty –
ci, jak zajdzie mgłą wieczór i Stamboł zawarty,
z pochodniami ciekają, gdzie li po ulicach
o biegunach i nocnych słyszą pijanicach –
i przeto nikt przed sobą w nocy tam nie trąbi,
nikt okien i niewinnych podwojów nie rąbi.
Utopiona w głębokim zaczym noc milczeniu
wszelakiemu przynosi wdzięczny sen stworzeniu. [IV 1069–1076]

W innym miejscu, w obszernej nocie marginesowej do wersu IV 217, podzie-
lił się Twardowski spostrzeżeniem: 

Co więtsza, ani owych z nosa naturalia zbywać, ani plunąć godzi się. Od czego mają 
Turcy prezerwatę kaffę – to jest liście podobne tabaku abo barszczowi naszemu, którą w im-
bryku zaszpontowanym zwarzywszy, jak najgoręcej piją, jako usty strzymać mogą. Zaczym to 
operuje, że owe wszytkie naturae faeces extra odchodzą i communiter Turczyna plując nikt nie 
ujźrzy. 

I w tym wypadku podobają się polskiemu poecie tureckie obyczaje, które 
zapewne pozostawały w sprzeczności z zachowaniem pobratymców 51.

Z kolei obserwując obchody święta bajramu, autor zwrócił uwagę na wygląd 
zgromadzonych tłumów. Nie ma wątpliwości, że widok poruszył jego wyobraźnię 
i mimo nieskrywanej niechęci do Turków oraz ich zwyczajów odezwał się w nim 
uwrażliwiony na barwy, przepych i egzotykę poeta barokowy:

Jeśli gdzie, tu ich dziwnem przypatrzyć się strojom:
już w różnie utrafione okręgi zawojom,
już kaftanom i togom, jako dziłem ślicznem,
tak jedwabnem kolorom i barwom rozlicznem –

51 Wartościująca uwaga pisarza koresponduje ze zmianami stosunku Europejczyków do pu-
blicznego pozbywania się naturalnych wydzielin z nosa oraz spluwania. Zob. N. E l i a s, Przemia-
ny obyczajów w cywilizacji Zachodu. Przeł. T. Z a b u d ł o w s k i. Warszawa 1980, s. 198–228.
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nie tak oczu ucieszy konch przy morzu siła,
które ręką Natura dziwną swą popstrzyła,
nie tak wdzięczny tulipant przy wonnej dolinie,
swój gdy kwiat o tysiącu różnych farb rozwinie. [IV 1037–1044]

Podane przykłady to warte odnotowania wyjątki, które nie łagodzą dominują-
cej w dziele skrajnie negatywnej oceny Turków.

Jak wynika z poczynionych obserwacji, opis miasta w Przeważnej legacyi 
skonstruował poeta zgodnie z zasadami przewidzianymi przez konwencję reto-
ryczną. Deskrypcja nie tworzy jednak w poemacie samoistnego ustępu, lecz wpro-
wadzana jest stopniowo przy różnych sposobnościach, motywowanych najczęściej 
miejscem, w którym znajduje się główny bohater, co odpowiadało regułom umiesz-
czania partii opisowych w dziełach epickich, nakazywanym przez ówczesnych 
teoretyków pracy twórczej. Tylko raz autor odszedł od tej zasady – ukazując wy-
cieczkę po Stambule i jego okolicach. 

Niektóre partie deskryptywne mają w poemacie charakter mocno umowny, 
podyktowany przez tradycyjne sposoby przedstawiania określonych kategorii 
przestrzennych (świątynia, pejzaż), będące wyrazem poszanowania wzorów oraz 
dążności do ujęć uogólniających. Tendencja ta zwraca uwagę na znamienną cechę 
warsztatu Twardowskiego jako autora Przeważnej legacyi: nie bedekerowska 
szczegółowość była celem poety, jego apercepcja podporządkowana została wy-
raźnie prawidłom estetycznym.

Ponadto przedstawiając Stambuł nasycił pisarz poszczególne komponenty 
analizowanej konwencji pierwiastkiem ideologicznym, związanym z antyturecką 
wymową całego dzieła. Właśnie ideologia wpłynęła na ocenę wspaniałej architek-
tury, a zwłaszcza samych Turków (ich obyczajów, usposobienia, religii, poziomu 
cywilizacyjnego, itp.), mimo że opis miasta nie jest ani konsekwentną naganą, ani 
pochwałą. Obrazując metropolię, miał poeta w pamięci jej chrześcijańską prze-
szłość, o której przypominały antyczne zabytki, oraz współczesne antagonizmy, 
a zwłaszcza nieprzychylne przyjęcie poselstwa przez wielkiego wezyra, patrzył 
więc z dezaprobatą na obcych kulturowo i religijnie współczesnych gospodarzy 
miasta, a od czasu do czasu uderzał w nutę ekscytarzową, nawołując do oswobo-
dzenia bizantyjskiej stolicy z rąk muzułmańskich. Sporadycznie zapominał jednak 
o swoich założeniach. Kreśląc obrazy natury bądź wielobarwnego tłumu, dostrze-
gając bogactwo orientalnego bazaru, mimowolnie nadawał toposom wydźwięk 
pochwalny, najwyraźniej poruszony pięknem widoku. 

A b s t r a c t
ROMAN KRZYWY 
(University of Warsaw)

A DESCRIPTION OF ISTANBUL  
IN SAMUEL TWARDOWSKI’S “IMPORTANT MISSION” 

AND THE TOPOI OF LAUDATIO URBIS

The author of the study discusses the technique and functions of Instanbul description in 
Samuel Twardowski’s Important Mission, a 1633 historical epic story which includes a description 
of Krzysztof Zbaraski’s diplomatic mission with intervowen digressions about sightseeing. Starting 
point of the considerations is a recapitulation of the knowledge about the origin and use of the con-
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vention of laudatio urbis which was – as the author suggests – Twardowski’s basic point of reference. 
Various pieces of information on Istanbul (its location, inhabitants, monuments or history) develop 
the topoi typical of rhetorical pattern. Nevertheless, Twardowski employs majority of the topoi, 
mainly designed for praise, for creating a negative, ideologically dominated picture of the Ottoman 
metropolis, especially its inhabitants, and rarely gives expresion of admiration (e.g. while giving an 
account of a picturesque city or remains of its Christian past). 
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CZTERY STAROPOLSKIE WERSJE SENECJAŃSKIEJ PIEŚNI  
„QUIS VOS EXAGITAT FUROR”* 1

Seneka

Zaraz po tym jak Atreusz, bohater Senecjańskiego Tiestesa, wysyła swych 
synów z niecną misją do znienawidzonego przez siebie brata, chór starców my-
keńskich1 intonuje urokliwą pieśń o istocie prawdziwego królestwa i szczęściu 
odosobnienia. Te dwa naczelne dla myśli stoickiej zagadnienia tworzą tu syntezę 
na tyle przejrzystą i ideowo nośną, że na gruncie staropolszczyzny monodia ta, 
oprócz dwóch bliskich oryginałowi tłumaczeń, doczekała się tyluż poetyckich 
adaptacji, stając się najżywiej przyjmowanym fragmentem z całej spuścizny dra-
matycznej Kordubańczyka 2. I to w sytuacji, gdy „Seneka-filozof przygniatał u nas 
zawsze tragika” 3.

Regem non faciunt opes, 
Non vestis Tyriae color, 

* Praca sfinansowana ze środków projektu naukowego zamawianego (PBZ-MNSiW-03/II/2007) 
– Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Tekst niniejszy zapre-
zentowany został po raz pierwszy 19 II 2009 podczas zorganizowanego przez Instytut Badań Lite-
rackich Polskiej Akademii Nauk Czwartku Staropolskiego, spotkania warszawskich miłośników li-
teratury i kultury epok dawnych.

1 Podobnie jak w Medei identyfikacji Chóru da się tu dokonać jedynie pośrednio, ale jest to 
identyfikacja niemal pewna. Na dobrą znajomość Argos i jego okolic oraz pełen zatroskania stosunek 
do tego miasta wskazuje w szczególności pieśń pierwsza: Argos de superis si quis Achaicum – zob. 
L. A. S e n e c a, Thyestes. W: Tragediae. I. F. G r o n o v i u s  recensuit. Lugdum Batavorum 1661. 
Dalej do pozycji tej odsyłam skrótem Th. Liczby po skrócie oznaczają numery wersów. Wszystkie 
podkreślenia w tekście pochodzą ode mnie. Zob. też P. J. D a v i s, The Chorus in Seneca’s „Thyestes”. 
„Classical Quarterly” 39 (1989), s. 421–422. 

2 Wydaje się zresztą, że podobną popularnością pieśń ta cieszyła się nie tylko w naszym kraju.  
G. P i c o n e  (La fabula e il regno. Studi sul „Thyestes” di Seneca. Palermo 1984, s. 66) sytuuje 
drugą pieśń Chóru Tiestesa „pomiędzy najsłynniejszymi z całego korpusu Senecjańskich tragedii”.

3 Opinię T. E u s t a c h i e w i c z a  (Seneka w Polsce. „Eos” 1913, f. 2, s. 227) potwierdzają 
jego badania nad odbiorem Senecjańskich sentencji moralnych w piśmiennictwie staropolskim. Zob. 
też T. E u s t a c h i e w i c z, Dzieje sentencyj Seneki w porenesansowej literaturze polskiej. „Pamięt-
nik Literacki” R. 22/23 (1925/26).
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Non frontis nota regiae, 
Non auro nitidae fores. [Th 344–347]

[Królem nie czynią bogactwa
Ni kolor tyryjskiej szaty,
Ni znak królewskiego czoła,
Ni drzwi jaśniejące złotem.]

– z zapałem wylicza Chór. Żaden z tradycyjnych atrybutów władzy nie ma wiele 
wspólnego z rzeczywistym królowaniem. Bez znaczenia są bogactwa, jakie rodzi 
obfita w kruszce Hiszpania i żyzna Libia, bez znaczenia machiny oblężnicze, 
strzały i konie. Nie potęga militarna, majętność czy jakiekolwiek zewnętrzne 
symptomy da się utożsamić z faktycznym panowaniem, gdyż tylko „Dobry umysł 
królestwo posiada” („Mens regnum bona possidet”, Th 380). Prawdziwym władcą 
jest ten, kto wyzbył się „trwogi i srogich występków serca” („metus, / Et diri mala 
pectoris”, Th 348–349), kto nie daje się ponieść własnej ambicji ani otumanić 
„płochej przychylności tłumu” („nunquam stabilis favor / Vulgi [...]”, Th 351–352). 
Wolny od ziemskich namiętności, wszystko obejmuje wzrokiem i ze spokojem 
wychodzi naprzeciw nieuchronnej śmierci.

Zdominowana przez konstrukcje wyliczeniowe pieśń składa się z pięciu nie-
zwykle rozbudowanych zdań poprzedzielanych krótkimi, dosadnie brzmiącymi 
maksymami. Mnogości przejawów, w jakich uwidacznia się władza polityczna, 
czyli pozorna, przeciwstawione zostają jasność i niepodważalność prawd, które 
dotyczą władzy autentycznej: „Mens regnum bona possidet”, „Hoc regnum sibi 
quisque dat” („To królestwo każdy sam sobie ofiarowuje”, Th 390) 4. Podobnie 
wielości nazw miejscowych, wywołujących przed oczy rozległe krainy od zacho-
du po wschód znanego ówcześnie świata, staje naprzeciw intrygująca nieokreślo-
ność miejsca, w jakim rządy swe sprawuje król prawdziwy. Trzykrotnie powtórzo-
ne, i to w symetrycznych niemal pozycjach 5, klauzulowe „loco” uwidacznia 
miejsca tego niezmienność i trwanie, niezależnie od przypadłości, jakim podlega-
ją państwa ziemskie 6. Tej istniejącej poza czasem i przestrzenią krainie nie są 
w stanie zagrozić ani żywioły, ani obce najazdy, ani żadne inne przeciwności losu.

Końcowy fragment pieśni (Th 391–403) ma charakter bardziej prywatny, a do 
głosu dochodzi jednostkowy podmiot mówiący 7, który, odrzucając dworskie za-

4 Wagę sentencji dla przekazu ideowego twórczości Seneki podkreśla R. M a r i n o  (Osser- 
vazioni sul coro in Seneca tragico: Il „Thyestes”. „Quaderni di cultura e di tradizione classica” 10 
á1992ñ, s. 225): „Wyrażenie o charakterze niemal formularnym odcyfrowuje filozoficzny przekaz 
nie tylko Tiestesa, ale i wszystkich pozostałych tragedii Seneki, ujawniając ową »Popularphilosophie«, 
która ją przenika”.

5 Jeśli już mowa o symetrii, to R. J. T a r r a n t, po nieznacznych filologicznych korektach, 
dzieli pieśń drugą Tiestesa (Atlanta 1985, s. 139, 146) na dwie równe 33-wersowe całostki, z których 
każda kończy się mocnym akcentem mortualnym: „na śmierć się nie uskarża” („nec queritur mori”, 
Th 368), „Nieznani sobie umierają” („Ignotus moritur sibi”, Th 403).

6 Zwraca na to uwagę Th. F. C u r l e y  (The Nature of Senecan Drama. Roma 1986, s. 156): 
„To przestrzenne wyobrażenie skłania do potraktowania cnoty jako umiejscowionej gdzieś powyżej 
lub poza kręgiem strachu i pragnienia, zbrodni i kary”.

7 Wydaje się to o tyle niezwykłe, że Chór ma przecież charakter kolektywny. Nieścisłość tę, 
podobnie jak pojawiające się co rusz anachronizmy, P. M a n t o v a n e l l i  (La metafora del „Tieste”: 
il nodo sadomasochistico nella tragedia senecana del potere tirannico. Verona 1965) stara się tłu-
maczyć poprzez odniesienia do osobistej sytuacji dramatopisarza. Poszukującym wytchnienia starcem 
byłby sam Seneka po zrzeczeniu się funkcji państwowych i rozstaniu z otoczeniem Nerona.
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szczyty, obiera raczej „słodki [...] pokój” („dulcis [...] quies”, Th 393) i „Łaskawą 
[...] bezczynność” („Leni [...] otio”, Th 395). W samym zakończeniu pojawia się 
perspektywa śmierci, przyjmowanej z pogodną akceptacją, nadchodzącej „Bez 
żadnego hałasu” („Nullo cum strepitu”, Th 399) jako naturalny i niemal wyczeki-
wany kres ludzkich dni. Dzięki wysokiej samoświadomości bohater unika losu 
tych, którzy „zbyt znani wszystkim, nie znani sobie umierają” („notus nimis omni-
bus, / Ignotus moritur sibi”, Th 402–403). Dla nich karą będzie „ciężka śmierć” 
(„mors gravis [...]”, Th 401).

Temat władzy, integralnie związany z całym pisarstwem Seneki, tu – przyznać 
trzeba – potraktowany został w szczególnie ciemnych barwach. Rzymianin bierze 
rozbrat z pozytywnymi wzorcami kreślonymi na użytek młodego Nerona w takich 
dziełach, jak O gniewie czy O łagodności – i zniechęcony do polityki 8 upatruje w niej 
wyłącznie źródło deprawacji człowieka, który dla właściwego sprawowania rządów 
zmuszony jest porzucić cnotę, a miast niej posługiwać się gwałtem i występkiem. 
Nie pozostawia się, jak niegdyś, wyboru pomiędzy tyraństwem a panowaniem spra-
wiedliwym. W kontekście tragedii o Tiestesie władza jest domeną sił piekielnych 
i nieodłącznie towarzyszy jej dramat ludzki 9, o czym dobitnie przekonuje się tytu-
łowy bohater, gdy tylko opuszcza swój azyl, by dać się zwieść urokom królowania 10.

Zauważyć należy, że refleksje, jakie snuje w pieśni drugiej Chór Tiestesa, 
współgrają z niejednym ustępem filozoficznych pism Seneki. Nieraz wspomina on 
o zaletach życia w odosobnieniu, a w szczególny sposób zagadnieniu temu poświę-
ca m.in. dialog O bezczynności, gdzie czytamy: „W osamotnieniu staniemy się 
lepsi” 11. Wielokrotnie też mówi o wyniesieniu ponad zmienność świata, jakiego 
dostępuje się dzięki cnocie. Zdanie „Wszystko widzi pod sobą” („Infra se videt 
omnia”, Th 366) znajduje swój odpowiednik chociażby w rozważaniu O niezłom-
ności mędrca: „tak wysoko się wznosi ponad zasięg wszelkiego pocisku, że góru-
je nawet nad losem” 12. Z kolei idea władania samym sobą najpełniej przedstawio-
na została w Listach moralnych do Lucyliusza, jedynym w swoim rodzaju prze-
wodniku po mądrości stoickiej. Sformułowania bliźniaczo podobne do tych 
z Tiestesa odnajdujemy w liście 113:

O, w jakże wielkich błędach trwają ludzie, którzy prawo swoje do panowania chcą rozciąg- 
nąć aż poza morza i uważają się za najszczęśliwszych, gdy zbrojnie zagarniają rozliczne pro-
wincje i do zdobytych dawniej przyłączają nowe, a nie wiedzą, które to jest owo niezmierne 
i boskim dorównujące królestwo. Boć największym władztwem jest władztwo nad samym sobą 13.

Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, iż Senecjańskie rozważania o praw-

  8 O tym szerzej zob. ibidem.
  9 Do podobnych refleksji skłania lektura Senecjańskich Troades. Optujący za umiarem Aga-

memnon przyczynia się do wyroku śmierci na Astianaksa i jeszcze większego nasilenia spirali 
przemocy. Zob. G. P e t r o n e, Metafore del potere nelle „Troiane” di Seneca. W zb.: Atti dei 
convegni „Il mondo scenico di Plauto” e „Seneca e i volti del potere”. Bocca di Magra, 26–27 ot-
tobre 1992; 10–11 dicembre 1993. Genova 1995.

10 Zob. P i c o n e, op. cit., s. 68.
11 L. A. S e n e k a, O bezczynności. W: Pisma filozoficzne. Przeł. L. J o a c h i m o w i c z. T. 1. 

Warszawa 1965, s. 713.
12 L. A. S e n e k a, O niezłomności mędrca. W: jw., s. 581.
13 L. A. S e n e k a, Listy moralne do Lucyliusza. W: jw., s. 603–604. Zbieżność ta odpowiada 

zresztą i czasowej bliskości powstania obu tekstów, jeśli, oczywiście, zgodzić się z późną datacją 
dramatu o Atreuszu.
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dziwych wartościach, którym niemało miejsca poświęcał on w pismach moral-
nych 14, tu znajdują swoją przekonującą syntezę, ale również obszerną egzemplifi-
kację, także w odniesieniu do fabuły dramatu 15, i to w udanej literacko formie. Nie 
da się nie wziąć tego pod uwagę, kiedy docieka się przyczyn powodzenia pieśni 
Quis vos exagitat furor na rodzimym gruncie. Pozostający pod wpływem myśli 
stoicko-horacjańskiej poeci tu, jak nigdzie indziej, znaleźć mogli wyraziste 
i względnie kompleksowe ujęcie najistotniejszych dla tej tradycji filozoficznej 
ideałów, na dodatek zaprezentowanych w formie praktycznego wzorca osobowego.

Co wreszcie nie bez znaczenia, każdy potencjalny zainteresowany spożytkować 
mógł Senecjańską odę bez oglądania się ani na demoniczne konszachty Atreusza, 
ani na przerażający los małoletnich synów Tiestesa, ani na upiorną finałową ucztę, 
w czasie której ojciec nieświadomie posila się potrawą z własnych dzieci. Swoista 
odrębność drugiej pieśni Chóru daje sposobność do całkowitego wyłączenia jej 
z pierwotnego kontekstu, dzięki czemu rozpocząć może ona samodzielne życie, 
a dojmujące wypadki „najbardziej nieprzyjemnie krwawej” ze sztuk 16 nie mącą 
jasnego i szlachetnego wywodu o prawdziwym królestwie.

Jeśliby nie brać pod uwagę 3-wersowego wprowadzenia 17, w którym – wbrew 
zresztą stanowi faktycznemu – konstatuje się koniec braterskich waśni w Mykenach, 
jedynym punktem odniesienia do akcji dramatu w tekście pieśni drugiej byłoby 
początkowe pytanie o wściekłość, popychającą do rozlewu krwi i zażartej walki 
o tron. Wobec obszernych rozważań o prerogatywach władcy ze sceny poprzedniej 
trudno mieć wątpliwości, do kogo odnieść trzeba formy „wy” („vos”, Th 339) i „nie 
wiecie” („nescitis”, Th 342). Nie sposób zarazem nie zauważyć, jak łatwo wska-
zywany przez nie adresat ulec może daleko posuniętej uniwersalizacji. W zrywa-
jących z pierwotnym kontekstem nowożytnych wersjach utworu Chór zwraca się 
już nie tylko do Atreusza i Tiestesa, ale do wszystkich, których zaślepia żądza 
dominacji i którzy zatracili pojęcie o tym, czym jest istota panowania.

Rozpoznany tu „potencjał aktualizacyjny” sugerowany zostaje zresztą przez 
kształt samej pieśni, w której roi się od nazw własnych daleko wykraczających 
poza fabularne ramy mitu. A pierwszym, który opowieść o zbrodni w Mykenach 
wprowadza w kontekst swej epoki, okazuje się właśnie Seneka. I nie chodzi tu 
wyłącznie o szeroko dyskutowanych Kwirytów („Quiritibus”, Th 396) 18, ale o sze-

14 A dodać warto, że nie tylko do własnej twórczości filozoficznej odwołuje się autor Tiestesa, 
lecz i do Horacjańskiej nauki o „złotym środku”, co udowadnia R. D e g l ’ I n n o c e n t i  P i e r i-
n i  („Aurea mediocritas”. La morale oraziana nei cori delle tragedie di Seneca. „Quaderni di cul-
tura e di tradizione classica” 10 á1992ñ, s. 159).

15 Jak zauważa wielu badaczy, w tym C u r l e y  (op. cit., s. 174), w scenie poprzedzającej 
drugi stasimon Tiestesa kreowany jest negatywny (Atreusz), a w bezpośrednio po niej następującej 
– pozytywny (Tiestes) wzorzec władcy. Również ta kompozycyjna symetria i centralne położenie 
pieśni przyczynić się mogły do jej szczególnej atrakcyjności wśród nowożytnych adaptatorów.

16 Sformułowanie to pochodzi od Th. S. Eliota z jego wstępu do reprintu elżbietańskich tłuma-
czeń Seneki-tragika. Cyt. jw., s. 131. 

17 Status wersów 336–338 i ich przynależność do omawianej pieśni wciąż pozostają niepewne, 
dlatego też – zgodnie zresztą z literaturą przedmiotu – za faktyczny incipit stasimonu drugiego uzna-
jemy wers 339 („Quis vos exagitat furor”). Temu szczegółowemu zagadnieniu osobne prace poświę-
cili R. M a r i n o  (Sui vv. 336–338 del Tieste” di Seneca. „Studi classici e orientali” 44 á1994ñ)  
i W. M. C a l d e r  III (The Authenticity of Seneca, „Theystes” 336–338. „Mnemosyne” 42 á1989ñ, 
s. 102).

18 Budząca wiele wątpliwości natury filologicznej wzmianka o Kwirytach dla M a n t o v a- 
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reg etnonimów i toponimów, słabo kojarzących się z Peloponezem czasów archa-
icznych. Przywołane przez poetę, z jednej strony: Tag, Libia, Adriatyk, Dunaj, 
Morze Kaspijskie, z drugiej: Dakowie, Sarmaci, Partowie, a nawet Chińczycy, 
wyznaczają zarysy świata dostępnego nie tyle mykeńskim starcom, ile raczej 
Rzymianom, w szczególności tym żyjącym w epoce wczesnego cesarstwa, których 
horyzonty po burzliwym okresie niedawnych podbojów sięgnęły nie znanych 
dotąd obszarów i krain 19. Zagadnienie nie ograniczonej niczym władzy, rozciąga-
jącej się na wszystkie niemal rejony ówczesnego świata, a zarazem poszukiwanie 
trwałej harmonii pośród zmiennych wypadków współczesności to tematy drogie 
zwłaszcza samemu Senece, któremu dane było przyglądać się z bliska poczynaniom 
takich władców, jak Kaligula i Neron.

Bardziński – Minasowicz
Z dwóch dawnych translacji pieśni Quis vos exagitat furor pierwsza wyszła 

spod ręki XVII-wiecznego dominikanina Jana Alana Bardzińskiego, wraz z prze-
kładem wszystkich Senecjańskich dramatów, w edycji Smutne starożytności te-
atrum, kolejna jest dziełem młodszego o dwa pokolenia pijara Józefa Epifaniego 
Minasowicza i znalazła się w drugim tomie jego Zbioru rytmów polskich jako 
odrębny utwór pośród innych licznych wyimków z literatury światowej, które 
Minasowicz chętnie spolszczał 20.

Sąsiedztwo Owidiuszowego epitafium na cześć papugi nie powinno podważać 
autentycznego przywiązania Minasowicza do zagadnień kluczowych dla ludzkie-
go doświadczenia, a niebagatelny ich rezerwuar upatrywał on niewątpliwie w do-
robku antyku. W części Wiersze ex classicas tłumaczone znalazły się przeróbki 
m.in. z Wergiliusza, Auzoniusza i Klaudiana, aczkolwiek nie da się nie dostrzec 
szczególnej atencji, jaką obdarzył Minasowicz właśnie Senekę, i to zarówno ze 
względu na jego nauki, jak i na samą osobę cesarskiego preceptora. Nie bez po-
wodu tłumaczy te z wierszy Gabriela-François Le Jaya, które biorą za temat ostat-
nie lata rządów Nerona 21, a w osobnym tomie publikuje L. Annaei Senecae et 
Publii Syri Mimographi singularis sententiae metaphrasi Polonica adornatae 
(1745). Co ciekawe, w owym zbiorku odnajdujemy aforyzm całkiem zbieżny 

n e l l e g o  (op. cit., s. 119) stanowi aluzję do krytycznego tonu Horacjańskiej ody Do Mecenasa, dla 
G. P i c o n e g o  (Il significato politico di alcuni anacronismi nel „Thyestes” di Seneca. „Pan” 1987, 
s. 61–63) z kolei przestrogę wobec tych, którzy – jak Satelles z aktu drugiego – mimo odrębnego 
zdania podporządkowują się woli panującego. 

19 Ten „Roman colouring” konstatuje m.in. P. J. D a v i s  (The Chorus in Seneca’s tragedies. 
Hildesheim – Zürich – New York 1993, s. 427; Shifting Song, s. 174), a dla R. G. N i s b e t a  (The 
Dating of Seneca’ s Tragedies with Special Reference to „Thyestes”. „Papers of the Leeds Internatio-
nal Latin Seminar” t. 6 á1990ñ) stanowi on źródło wskazówek do dokładnej datacji całego utworu.

20 Smutne starożytności teatrum, to jest tragedie Seneki rzymskiego. Przeł. J. A. B a r d z i ń s k i. 
Toruń 1696. – J. E. M i n a s o w i c z, Zbiory rytmów polskich. T. 5, cz. 3. Warszawa 1756. Ze wska-
zanych tu edycji pochodzić będą użyte w tekście cytaty. 

21 W jednym z wierszy G.-F. L e  J a y a, zatytułowanym: Rozpacz dumającej Pauliny, gdy 
mąż jej Seneka na śmierć był skazany, nakreślony zostaje wzór oddanej żony, która w ślad za mężem 
pragnie odebrać sobie życie. W innym – Nero siebie samego zabójca i kat – Senekę wspomina się 
jako pozbawioną winy ofiarę bezwzględnego tyrana:

Już Burrus legł z Seneką, którym miast chluby,
Cnota była przyczyną i winy, i zguby. [w. 21–22]
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z pouczeniami przypomnianej monodii: „Chcesz mieć udzielne państwo? panujże 
nad sobą” (w. 574) 22. Już ten fakt ukierunkować może dyskusję nad genezą tłuma-
czenia przez pijara tej, a nie innej pieśni.

Zapewne docenienie Senecjańskiego dydaktyzmu, a przy tym niezaprzeczalnych 
walorów poetyckich, zaważyło i spowodowało wyjątkowo wierne potraktowanie 
przez Minasowicza rzeczonego fragmentu z Tiestesa. Prezentowana przez pijara 
strategia translatorska zbliża się w tym względzie do praktyki Bardzińskiego, który 
ortodoksyjne wręcz przywiązanie do litery oryginału nie tylko otwarcie w wielu 
miejscach deklaruje, ale i potwierdza w działaniu. Analiza porównawcza obu prze-
kazów ujawnia, z jaką skrupulatnością podążają dwaj autorzy za kolejnymi wersa-
mi pierwowzoru, i to przy użyciu tego samego bezśredniówkowego, parzyście ry-
mowanego 8-zgłoskowca. Wyłącznie w jednym przypadku Minasowicz redukuje 
Senecjańskie obrazy rozwścieczonego morza i srogiego żołnierza, a utracony w ten 
sposób wers odzyskuje, dodając w końcowym fragmencie pieśni: „Gdy mię osobność 
zakryje” (w. 60).

Żaden z tłumaczy za to nie próbuje nawet rezygnować z licznie rozsianych po 
tekście nazw własnych. I te powszechnie znane rodzimym odbiorcom 23, i te zdecy-
dowanie odległe od ich doświadczenia życiowego czy wiedzy 24 z bezwyjątkową 
konsekwencją zachowują, a co więcej, nie stronią od omówieniowego stylu, jaki 
w wielu wypadkach nazwom tym towarzyszy. Przywiązani do poetyckiego kształtu 
tłumaczonej pieśni, nie rozszyfrowują zatem peryfraz typu: „barwa tyryjskiej szaty” 
(„vestis Tyriae color”, Th 345) czy „cokolwiek wykopuje Zachód” („quidquid fodit 
Occidens”, Th 353), choć wzmianki o purpurze i hiszpańskim srebrze wpłynęłyby, 
oczywiście, na większą klarowność tekstu. Przykładu daleko posuniętej wierności 
oryginałowi (czy też pewnych problemów natury filologicznej) dostarcza ponadto 
występujące u Seneki określenie „Seres” (Th 379). To, co po polsku dałoby się prze-
łożyć jako „Chińczycy”, u Bardzińskiego przyjmuje formę „naród Serrów”, u Mi-
nasowicza z kolei pojawia się w nie zmienionej łacińskiej wersji.

Niemałym wyzwaniem dla translatorów okazać się musiała zawiła składnia 
utworu, której charakterystyczną cechą jest hipertrofia poszczególnych okresów, 
rozbudowywanych przy użyciu paralelnych względem siebie zdań pojedynczych. 
Z obawy przed zagubieniem sensu zdarza się tłumaczom wtrącać w środek wyli-
czenia dodatkowy zaimek (Bardziński: „Próżny dym go nie uniesie”, Th 351; Mi-
nasowicz: „ni go żołnierza / Dobyty bułat uśmierza”, Th 363–364) lub – jak czyni 
to Minasowicz – porządkować wywód umiejętnie zastosowanymi anaforami:

Rex est, qui posuit metus, 
Et diri mala pectoris, 
Quem non ambitio impotens, 
Et nunquam stabilis favor 
Vulgi praecipitis movet. [Th 348–352]

Król jest, co się nic nie boi, 
Co swe serce uspokoi, 
Co w nim dumna myśl nie kręci, 
Co nie dufa w gminu chęci 
Płoche, stojąc w statku tropie,

– bądź zdobywając się na taką zgrabną konstrukcję:

22 O zainteresowaniu tematyką władzy świadczy i osobny zbiór, jaki wyszedł spod ręki  
J. E. M i n a s o w i c z a: Tron ojczysty, albo książąt i królów polskich.

23 Do takich należą z pewnością „góra Kaspijska”, Dunaj czy Sarmaci. Tej ostatniej w kontek-
ście twórczości tragicznej Seneki nieco miejsca poświęca A. C a t t i n  (La Géographie dans les 
tragédies de Sénèque. „Latomus” t. 22 á1963ñ, f. 4, s. 693–694).

24 Jak np. często spolszczane przez rodzimych tłumaczy nazwy mitycznych wiatrów.
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Nil ullis opus est equis;
Nil armis et inertibus
Telis, quae procul ingerit
Parthus, cum simulat fugas:
Admotis nihil est opus
Urbes sternere machinis,
Longe saxa rotantibus. [Th 381–387]

N i e  t r z e b a  tu cugów koni,
Rynsztunku żadnego, broni,
N i  strzał, które Part z daleka
Puszcza, gdy rzkomo ucieka.
N i e  t r z e b a  miast walić mury,
Taranami robić dziury,
N i  kamienie miotać z kuszy.

Bliskość obu przekładów drugiej pieśni Chóru Tiestesa pod względem zasad-
niczych strategii translatorskich podsuwa do rozważenia kwestię ewentualnych 
bezpośrednich zależności pomiędzy nimi. Faktycznie, wiele świadczy o tym, że 
poeta ostatniego z Sasów przed przystąpieniem do pracy dokładnie zapoznał się, 
jak miał to zresztą w zwyczaju 25, z wcześniejszym o ponad półwiecze tłumaczeniem 
Bardzińskiego. Szczególnie wymowne są te z similiów czy to leksykalnych, czy 
składniowych, którym najdalej do rozwiązań oryginału:

Seneka: Jan Alan Bardziński: Józef Epifani Minasowicz:
regia [Th 336] dom dom  
Rex est, qui posuit metus Ten król, co się nic nie boi  Król jest, co się nic nie boi
                          [Th 348]    
Occidens [Th 353] kraju zachodniego zachodni kraj  
mori [Th 368] że ma umrzeć że ma umrzeć  
equis [Th 381] cugi cugów koni  
machinis taranami taranami
Longe saxa rotantibus
                 [Th 386–387]    
qui cupiet nihil [Th 389] co o mało stoi co na mały przestaje
loco [Th 394] kącik kąt  
Leni perfruar otio [Th 395] Wdzięcznej świebody zażyję Milszej swobody zażyję 
Plebeius moriar senex [Th 400] Umrę sobie starzec prosty Umrę starzec prosty 26

Minasowicz wszakże nie tylko przejmuje co szczęśliwsze sformułowania 
dominikanina, ale i, na co również nie brak dowodów, poprawia poprzednika tam, 
gdzie – jego zdaniem – zbytnio odstąpił od pierwowzoru. Tłumaczy zatem kluczo-
we „Regem non faciunt opes” (Th 344) jako „Królem więc nie czynią skarby”, 
podczas gdy Bardziński decyduje się na „Bogactwa na tron nie wsadzą”, a „Non 
quidquid fodit Occidens” (Th 353) brzmi u niego: „Ni w to, co zachodni kopie / 
Kraj [...]”, nie zaś: „Skarby kraju zachodniego”. Aby jednak nie ulec sądom zbyt 
definitywnym, odnotujmy i przypadki, w których to autor Tragedii o pedogrze 
lepiej zdaje się realizować postulat wiernego przekładu. Jednym z takich fragmen-
tów jest końcowy dwuwers pieśni, gdzie to właśnie dominikanin pełniej ujmuje 
zamierzoną przez Senekę przeciwstawność:

Seneka: Jan Alan Bardziński: Józef Epifani Minasowicz:
Qui notus nimis 
omnibus,

Który wielom znajom 
wiera,

Kto wielom znajomy, 
sobie

Ignotus moritur sibi.
           [Th 402–403]

Sobie nieznajom umiera. Nieznajom, kładzie się w grobie.

25 Zob. W. O g r o d z i ń s k i, Polskie przekłady Horacego. Kraków 1935, s. 45.
26 Do takich punktów stycznych obu tłumaczeń należy też mniej fortunnie oddany w. 369: 

„Reges conveniant licet”. „Licet”, któremu lepiej odpowiadałoby polskie „choćby”, zastąpione zo-
staje przez „niech” – „Niech się możny król znajduje” (Bardziński), „Niech się zejdą możni krole” 
(Minasowicz).
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Ta translatorska próbka, jaką w obrębie zbioru Minasowicza stanowi pieśń 
Quis vos exagitat furor, pozwala mimo swej nikłości uchwycić pewne swoiste 
cechy stylu autora, odrębne względem wersji Bardzińskiego. Takim wyróżnikiem 
jest choćby ujawniane gdzieniegdzie ciążenie ku mowie potocznej, dające o sobie 
znać m.in. w nagminnym używaniu zaimka „co” (jak np. w wersie „Król jest, co 
się nic nie boi”, Th 348) 27. Poetę charakteryzuje ponadto skłonność do mnożenia 
drobnych, nie naruszających struktury wiersza amplifikacji oraz do dodatkowe- 
go objaśniania niektórych użytych w pierwowzorze zwrotów. W obu przypadkach 
doszukiwać się można prób przełamania oszczędnej, acz nie zawsze klarownej 
Senecjańskiej dykcji. Dorzucane tu i ówdzie sformułowania („cupidi arcium”: 
„Chciwi zamków, mocnych wieży”, Th 342; „culmine lubrico”: „na wierzchu 
śliskim, [...] spadku bliskim”, Th 392; „dulcis [...] quies”: „słodki spoczynek luby”, 
Th 393) mają w zamierzeniu tłumacza rozszerzyć pole ewokowanych skojarzeń 
i w efekcie odjąć nieco nieokreśloności, jaka towarzyszy niektórym z wyobrażeń 
pierwowzoru.

W obszarze syntagmy wreszcie prym zdobywa sobie u Minasowicza przerzut-
nia. Nieomal nie występująca w wersji Bardzińskiego, który pozwala myśli Rzy-
mianina płynąć równo z wyznaczonym przez wersy nurtem, tu urasta nierzadko 
do roli ważnej zasady konstrukcyjnej utworu, co w odniesieniu do krótkiej 8-zgło-
skowej miary musi mieć istotne znaczenie dla rytmiczności wywodu:

Et nunquam stabilis favor Co nie dufa w gminu chęci
Vulgi praecipitiis movet. Płoche, stojąc w statku tropie;
Non quidquid fodit Occidens; Ni w to, co zachodni kopie
Aut unda Tagus aurea Kraj, lub mętny złotym piaskiem
Claro devehit alveo: Tagus wiezie, lśniąc się blaskiem, 
Non quidquid Libycis terit Ni w libijskie zboża, co je
Fervens area messibus. [Th 351–357] Młocąc, tłoczy praca, znoje 28.

Obaj natomiast tłumacze zgodnie uwydatniają aspekt etyczny prowadzonych 
rozważań, co jedynie potwierdza poczynione wcześniej uwagi na temat kariery 
Senecjańskiej pieśni w naszym kraju. Oczywiście, czynią to z jak najmniejszym 
uszczerbkiem dla ściśle rozumianej wierności względem oryginału, która pozosta-
je dla obu najwyżej stojącym priorytetem. Mogąc sobie pozwolić na wyłącznie 
nieznaczne poprawki, Minasowicz wzajemne przelewanie krwi („Alternis dare 
sanguinem”, Th 340) nazywa „niegodnym”, posługiwanie się zaś gwałtem w dą-
żeniu do władzy określa jako „darcie się przez zbrodnie” (Th 341). Dość analo-
gicznie Bardziński, którego uwagę przykuł końcowy fragment o „wdzięcznej 
świebodzie”. Zgodnie z jego sformułowaniem czas spędzony w odosobnieniu 
będzie „wiekiem należytym” (Th 397), a ten, kto za życia nie zdoła poznać same-
go siebie, zasłuży na chłostę od śmierci (Th 401).

27 Zob. O g r o d z i ń s k i, op. cit., s. 42. – W. Wo ź n o w s k i, Bajka w literaturze polskie- 
go oświecenia. Kraków 1974, s. 51. O poglądach Minasowicza na sztukę translatorską zob. J. Z i ę-
t a r s k a, Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia. Wrocław 1969, s. 152–153.

28 Mniej oczywisty pozostaje stosunek Minasowicza do latynizmów. Choć, inaczej niż po- 
przednik, zamienia „ambitio” i „favor vulgi” na „dumną myśl” i „chęci ludu”, ale z drugiej strony, 
znów w odróżnieniu od Bardzińskiego, zachowuje oryginalne formy takich nazw, jak „Tagus” 
i „Eurus”.
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Rybiński – Morsztyn
Dużo starsze od obu odnotowanych tu translacji okazują się wszakże dwa inne 

teksty, dla których pieśń druga Chóru Tiestesa stanowi inspirujący i twórczo ada-
ptowany wzorzec. Na równi ze skonstatowaną wcześniej ideową, ale i artystyczną 
atrakcyjnością ody dowodzą one niewątpliwie i tego, że zawartym w niej wskaza-
niom zdarzało się krzyżować z intelektualnymi zainteresowaniami twórców pol-
skiego renesansu i baroku, a co więcej, w pełni wpisywać się w żywe w tamtym 
okresie nurty i konwencje.

Kluczowe dla Senecjańskiej monodii „Mens bona regnum possidet” (Th 380) 
otwiera w formie motta Gęśl dwanastą Jana Rybińskiego, jedną z dwudziestu od-
wołujących się do czarnoleskiego dziedzictwa pieśni z tomu Gęśli różnorymych 
księga I 29. Ten wywodzący się z Wielkopolski gorliwy propagator języka polskiego, 
późniejszy „poeta regius laureatus” 30, daje w swym zbiorze ubrany w klasyczną 
formę wykład najistotniejszych w swym mniemaniu wartości, bliskich tak ideologii 
czeskiej Jednoty, mentalności mieszczan Gdańska czy Torunia, jak i w ogólności 
wyrastającemu z humanistycznych podstaw rodzimemu renesansowi. Aprecjacji 
takich pojęć, jak cnota, umiar, pokój, prawdziwa przyjaźń, ale i ugruntowana wiara 
w Boga, służą greckie i łacińskie gnomy wynotowane u co znamienitszych autorów, 
w tym także biblijnych, a literackiemu dopracowaniu Gęśli patronuje wyraźnie Jan 
Kochanowski, z którego afiliowane są w prowadzony wywód całe fragmenty 31. 

Posłużenie się uczonymi maksymami, z pewnością dowodzące niemałej wiedzy 
poety zdobytej w trakcie zagranicznych studiów, w większości przypadków oznacza 
jednak zaledwie powierzchowne przywołanie określonego tekstu wyjściowego. Tak 
jak trudno doszukać się w Gęśli szóstej śladów przemowy Drancesa do Turnusa 
z księgi XI Eneidy, a w Gęśli szesnastej przypowieści o dwóch myszach z Gawę- 

29 J. R y b i ń s k i, Gęśli różnorymych księga I. Toruń 1593. Pierwodruk zbioru zachował się 
w Bibliotece Kórnickiej PAN pod sygnaturą Cim. Qu. 2475. Garść informacji o tym druku podają 
Z. N o w a k, A. Ś w i d e r s k a  (wstęp w: J. R y b i ń s k i, Wiersze polskie. Oprac. Z. N o w a k, 
A. Ś w i d e r s k a. Gdańsk 1968, s. XC–XCI). Interesująca nas Gęśl dwanasta przytoczona zostaje, 
choć z pewnymi błędami i bez w. 14, w Dykcjonarzu poetów polskich H. J u s z y ń s k i e g o  (t. 2. 
Kraków 1820, s. 142). XX-wieczną z kolei pełną edycję tomu zawdzięczamy Z. N o w a k o w i 
i A. Ś w i d e r s k i e j  (Jana Rybińskiego „Gęśli różnorymych księga I”. „Rocznik Gdański” 15/16 
á1956/57ñ), opublikowaną najpierw w jednym z numerów „Rocznika Gdańskiego”, a następnie 
w formie książkowej, wraz z innymi polskimi tekstami R y b i ń s k i e g o  (op. cit., s. 23–52). W ro- 
ku 1969 natomiast ukazuje się faksymilowa wersja XVI-wiecznego pierwodruku w opracowaniu  
A. B u j a k o w s k i e g o. Zob. J. R y b i ń s k i, Gęśli różnorymych księga I. Toruń 1969. Z tego też 
wydania korzystamy w niniejszym szkicu.

30  Informacji biograficznych na temat Rybińskiego dostarczają m.in.: J. Ś l i z i ń s k i, Z dzia-
łalności literackiej braci czeskich w Polsce. Wrocław 1959, s. 85–96. – N o w a k, Ś w i d e r s k a, 
wstęp w: R y b i ń s k i, Wiersze polskie. – A. K r z e w i ń s k a, Jan Rybiński, poeta i nauczyciel 
języka polskiego. W zb.: Wybitni ludzie dawnego Torunia. Red. M. Biskup. Warszawa 1982. –  
Z. N o w a k, Rybiński Jan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 33. Wrocław 1991–1992.

31 Na związki Rybińskiego z Kochanowskim uwagę zwrócił już T. G r a b o w s k i  w pracy 
Literatura luterska w Polsce wieku XVI (Poznań 1920, s. 180). Zagadnienie to rozwija J. P e l c  (Jan 
Kochanowski w tradycjach literatury polskiej áod XVI do połowy XVIII w.ñ. Warszawa 1965, 
s. 121–123), a odpowiednich przykładów dostarczają N o w a k, Ś w i d e r s k a  (wstęp w: R y- 
b i ń s k i, Wiersze polskie, s. LXXVII–LXXXIV). Zob. też R. K r z y w y, Aksjologia humanistycz-
na w poezji polskojęzycznej XVI i XVII wieku. W zb.: Etos humanistyczny. Red. naukowa P. Urbański. 
Warszawa 2010, s. 111–114.

I-4.indd   67 2011-12-07   11:42:34



68 RADOSŁAW RUSNAK

dy II 6 Horacego 32, tak i w innych przypadkach liryki Rybińskiego wykazują zasad-
niczo nikły związek z fabułą, charakterem czy tonacją cytowanych utworów, pod-
chwytując co najwyżej tę czy ową zgrabnie wyrażoną myśl i rozwijając w oparciu 
o nią niekoniecznie pierwszoplanowy dla macierzystego kontekstu temat. Jak 
chociażby Gęśl siedmnasta, która biorąc asumpt z przedśmiertnego lamentu Wandy, 
bohaterki Elegii I 15 Kochanowskiego, staje się apologią Wisły jako głównego 
szlaku handlowego Rzeczpospolitej i źródła prosperity miast pruskich. 

Zupełnie inaczej postępuje autor w przypadku Gęśli dwanastej, którą pod 
względem strategii adaptatorskiej zestawić da się z bliską jej tematycznie Gęślą 
trzecią. W odniesieniu do tej ostatniej uwagę Rybińskiego przykuwa nie tylko 
pojedyncza fraza, tym razem zapożyczona od Tibullusa, ale cała utkana na opozy-
cji pokoju i wojny Carmen I 10. Częściowo parafrazując jej końcowe ustępy, 
częściowo spisując własne spostrzeżenia i dopełniając je wyszukanymi w innych 
partiach tekstu wyobrażeniami, autor Gęśli tworzy pieśń wprawdzie ściśle wypły-
wającą z konkretnego łacińskiego pierwowzoru, lecz i noszącą niezatarte znamię 
wizji artystycznej samego Rybińskiego. Tym sposobem w poetyckich obrazach 
Rzymianina odkrywamy całkiem swojskie scenki rodzajowe – jak ta z podchmie-
lonym woźnicą i jego rozgadaną żoną – a obok „maci winnej” (w. 3) i „moszczu 
młodego” (w. 4) znajdujemy na stole „kufel bukowy” (w. 16) 33.

W Gęśli dwanastej zasadniczym punktem odniesienia czyni się samą odę Quis 
vos exagitat furor. Mnogość zależności między oboma tekstami każe uznać polski 
utwór za swobodną, lecz bezsprzeczną adaptację ustępu z Tiestesa. Krótki wiersz 
glykoniczny z łacińskiego oryginału tu przyjmuje formę wnoszącego ton stanow-
czości (podobnie jak u Bardzińskiego i Minasowicza) 8-zgłoskowca, a wyliczenia 
nadające wywodowi rytm uwydatnione zostają za pomocą odpowiednich anafor. 
Inicjalne „ni” w strofie drugiej zestawione pospołu z deiktycznym „to”, jakie otwie-
rają strofy trzecią i czwartą, nie tylko porządkują wypowiedź podmiotu mówiącego 
i faktycznie rozdzielają ją na dwie części: tę, w której dominuje gest negacji, oraz 
tę prezentującą wzorzec pożądany, ale również oddają w najbardziej podstawowych 
zarysach układ treści pierwowzoru. Tak samo bowiem w liryku Rybińskiego, jak 
i w pieśni mykeńskiego Chóru pole do rozważań o prawdziwym królowaniu otwie-
ra znamienna refleksja, do tekstu polskiego przetransponowana niemal „in extenso”:

Quis vos exagitat furor,
Alternis dare sanguinem,
Et sceptrum scelere aggredi?
Nescitis cupidi arcium,
Regnum quo iaceat loco. [Th 336–340]

          Co za głupstwo sprosne zgoła,
Mieczem chcęcy krwawić czoła,
Drąc się do cnych królów koła.
Nie wiecie, zamkochwytowie,
Kto król prawy w mądrych słowie. [w. 1–5]

„Głupstwo sprosne” to, oczywiście, odpowiednik łacińskiego „furor”, „Mie-
czem krwawić czoła” zastąpić ma „Alternis dare sanguinem”, a efektowny, jakby 

32 Niektóre z sentencji rozszyfrowują, choć nie bez pewnych nieścisłości, Z. N o w a k  
i A. Ś w i d e r s k a  (komentarz w: R y b i ń s k i, Wiersze polskie, s. 107–117).

33 Podobnie obraz piekła wchłania w siebie elementy obu – pogańskiej i chrześcijańskiej – tra-
dycji: „Z sinymi policzkami i z kosmy ożgłymi, / Blade cienie lną w stawiech, gdzie się smoła dy- 
mi” (w oryginale zob. C a t u l l u s T i b u l l u s, Pervigilium Veneris. Transl. F. W. C o r n i s h,  
J. P. P o s t g a t e, J. W. M a c k a i l. Ed. G. P. G o o l d. London 1962, s. 246: „illic pertusisque 
genis ustoque capillo / errat ad obscuros pallida turba lacus” áw. 37–38ñ).
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z greckiej poezji wyjęty, rzeczownik „zamkochwytowie” 34 uznać należy za próbę 
przekładu sformułowania „cupidi arcium”. Brak natomiast, co zbytnio nie dziwi, 
bezpośrednich odniesień do macierzystego kontekstu tej frazy. Wykreśleniu ulega 
początkowy trójwers ze wzmianką o rodzie Inacha („genus Inachi”, Th 337), ale 
i znika odnoszące się do obu Pelopidów „vos”. Rybiński korzysta tu z daleko po-
suniętej autonomiczności pieśni i zaciera nawet te nikłe ślady powiązań utworu 
z całością Senecjańskiego dramatu tak, że nawet jego „zamkochwytowie” przypo-
minają raczej pazernych uzurpatorów aspirujących do szeroko rozumianego „cnych 
królów koła” niżeli jasno określonych przeciwników politycznych oddanych 
wyniszczającej obie strony walce o tron. Nieco odmienną perspektywę sugeruje 
też zastąpienie niedosłownego, bądź co bądź, „regnum” bardziej ukonkretnionym 
„królem prawym”. Polskiego adaptatora mniej interesować będą ujęte za pomocą 
metaforyki przestrzennej kategorie filozofii stoickiej. Tym, na czym naprawdę mu 
zależy, jest jasno wyeksplikowany parenetyczny wizerunek prawego władcy. 

Powzięcie decyzji o niemal wiernym przytoczeniu pierwszych pięciu wersów 
Senecjańskiej pieśni wobec bez mała trzykrotnie mniejszej objętości tekstu final-
nego świadczy o docenieniu waloru retorycznego wpisanego w pierwowzór. Pre-
cyzyjne wskazanie odbiorcy, dobitne skonstatowanie jego niewiedzy, podparte 
bezkompromisową, demaskatorską oceną jego działań, wreszcie towarzyszący temu 
ton dotkliwej nagany nastawiają potencjalnego odbiorcę (tego spośród stygmaty-
zowanej grupy, jak i tego spoza jej obrębu) na słuchanie trzymanych w zanadrzu 
rewelacji i dociekanie przyczyn ujawnionego „indignatio”. Głód rzeczowych wy-
jaśnień co do zaprezentowanej kwestii prawdziwego i pozornego królestwa zostaje 
zaspokojony. Sprowadzając rozwlekły wywód Chóru do kilku zaledwie antytetycz-
nie uporządkowanych stwierdzeń, bez zbędnych tu wstawek erudycyjnych i impli-
kowanych przez nie realiów świata śródziemnomorskiego, za to z pełnym wyczuciem 
potrzeb retoryki, Rybiński objaśnia najpierw, co do atrybutów władcy autentyczne-
go nie należy, następnie zaś, czym właśnie powinien się on odznaczać:

Regem non faciunt opes,
Non vestis Tyriae color,
Non frontis nota regiae,
Non auro nitidae fores.
Rex est, qui posuit metus,
Et diri mala pectoris,
Quem non ambitio impotens,
Et numquam stabilis favor
Vulgi praecipitis movet. [Th 344–352]

       Nie stworzą cię panem skarby,
Ni drogie szarłatne farby,
Ni świetna w czubie korona,
Ni w posowach złote grona.

       To pan, w kim strachu ni zdrady
Nie masz, a w sercu bez wady,
Kto nie tła zgubną żądością,
Pospólstwu dufa z bacznością,
Które dobroć płaci złością. [w. 6–14]

Polski tekst nadal dość wiernie podąża za łacińskim, dostosowując się nawet 
do założonej przez Senekę struktury składniowej poszczególnych cząstek, zwłasz-
cza tych, które zwracają na siebie uwagę pożądaną zwięzłością. Na znaczniejsze 
odstępstwa pozwala sobie adaptator wtedy, gdy przychodzi mu silniej wyekspo-
nować aspekt moralny proponowanego wzorca – idealny pan odrzuca strach, ale 
i (własną zapewne) zdradliwość, „żądość” z „gwałtownej” („impotens”) staje się 
„zgubną” – jak i wówczas, gdy nazbyt ostrożne stwierdzenie oryginału „domaga 

34 Zob. N o w a k, Ś w i d e r s k a: Jana Rybińskiego „Gęśli różnorymych księga I”, s. 111; 
wstęp w: R y b i ń s k i, Wiersze polskie, s. XLIX.
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się” nie pozostawiającego złudzeń sprecyzowania: casus z zasady niesprawiedli-
wego i niewdzięcznego pospólstwa. 

Niepostrzeżenie Rybiński bierze także rozbrat ze wzmianką o Tyrze, jedyną 
nazwą geograficzną, jaka miała szansę się ostać z tego dość wiernie przekładane-
go fragmentu. Dotycząca jej peryfraza słusznie zostaje tak a nie inaczej zdeszyfro-
wana, jako że to starofenickie miasto słynęło z wyrobu szkarłatu właśnie 35. Nie 
tylko zresztą ów atrybut panującego przywołany jest w sposób, który wydaje się 
lepiej przystawać do epoki współczesnej polskiemu poecie. Najwyraźniej też za-
leży mu na statycznym, zaledwie stereotypowym ujęciu władzy, ujawniającej się 
poprzez zewnętrzne dostojeństwo, splendor i zbytek, stąd porzuca translację wy-
stępujących w dalszej kolejności odniesień do spraw gospodarczych i wojskowych, 
by zdążać ku stoicko brzmiącej konkluzji związanej z początkową częścią rozwa-
żań – tą, w której po raz pierwszy zaznacza się perspektywa śmierci – bo za ada-
ptację tego właśnie ustępu uznać wypada strofę czwartą Gęśli dwanastej: 

Qui tuto positus loco,
Infra se videt omnia,
Occurritque suo libens
Fato, nec queritur mori. [Th 365–368]

       To król, kto pan w miernym chlebie,
Pompy kładzie niżej siebie,
Kto nieszczęściu wczas zabiega,
Śmierci strach go nie dolega. [w. 15–18]

Naprzeciw „szarłatu”, korony i złotych gron staje tu „mierny chleb”, a pełnią-
ce funkcję wartości odrzucanej „pompy” wpisane są w obraz, jaki pierwotnie służył 
afirmacji stoickiej autarkii. Tym samym znajdujące w dorobku Seneki swą filozo-
ficzną podbudowę pouczenie zawęża pole odniesienia do kwestii wyłącznie mate-
rialnych, a zaopatrzony w nienaruszalną cnotę mędrzec z łacińskiego pierwowzoru 
niezależność swą określa wyłącznie względem pokus zaszczytów i bogactwa.

W podobny sposób Rybiński sprzeniewierza się idei przychylnego nastawienia 
wobec wyroków przeznaczenia, łącznie z tym ostatecznym i najbardziej nieunik-
nionym: śmiercią. Autor Gęśli dwanastej docenia wartość starożytnych wskazań 
pozwalających niwelować ze wszech miar uniwersalny lęk przed końcem, ale nie 
wymaga już od swego odbiorcy tak daleko posuniętego bohaterstwa, by kazać mu 
z chęcią wychodzić naprzeciw swemu losowi („Occurritque suo libens / Fato [...]”). 
Rybiński ten nadmierny nonkonformizm uznaje za słuszne zastąpić odpowiedniej-
szą w warunkach jemu współczesnych i dogodniejszą dla zwykłego śmiertelnika 
zapobiegliwością.

       Dość tam pana, gdzie myśl stała,
A serce trwogą nie pała,
Będzie-li to w tobie bracie,
Jesteś pan, choć w kmiecej szacie. [w. 19–22]

– dopisuje w zakończeniu, nie dbając już więcej ani o przenoszenie kolejnych 
fragmentów tekstu łacińskiego, ani nawet o wychwytywanie co celniejszych mak-
sym, w tym i tej, którą uczynił mottem całego utworu. Zamiast tego podsuwa 
własne résumé wyrażonych wcześniej tez, na jakie – oprócz odniesienia do „loci 
communi” renesansowej parenetyki („myśl stała”) i ponownej wzmianki o wyzby-
ciu się trwogi – składa się również zwrot do jednostkowego adresata; adresata, 

35 Zob. W. T a r n, Cywilizacja hellenistyczna. Przeł. C. K u n d e r e w i c z. Warszawa 1957, 
s. 413.
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któremu znów na zasadzie antynomii względem „zamkochwytów” ze strofy pierw-
szej najbliżej do postulowanego żywota ziemiańskiego. Senecjańskie „regnum” 
przestaje być trudno dostępnym wyimaginowanym miejscem, do którego dotarcie 
okupić trzeba sporymi wyrzeczeniami i wytrwałym zmaganiem się z samym sobą. 

W konkluzji Gęśli dwanastej wzorzec osobowy z pieśni Seneki ukazuje się 
nie tylko jako spełniony („Jesteś pan”), ale i będący całkowicie w zasięgu każdego 
niemal, tak familiarnie traktowanego przez podmiot, odbiorcy. Wysokie wymaga-
nia, jakim podołać mógłby chyba wyłącznie wyzbyty wszelkich lęków i pragnień 
mędrzec, za sprawą tej i wcześniejszych interwencji poety przykrojone zostają na 
miarę zwykłych zjadaczy chleba, a swoista elitarność i ekskluzywność scharakte-
ryzowanego w łacińskiej monodii królestwa ustępuje miejsca egalitarystycznej 
w tonie pochwale prostoty i ubóstwa, tyleż powszechnych, co w szczególnym 
stopniu predestynujących do sięgnięcia po sławiony ideał 36.

Rybiński najistotniejsze dla siebie kwestie wyczytuje z początkowych wierszy 
ody o prawdziwym panowaniu, Jan Andrzej Morsztyn uwagę swą skupia na ostat-
nim jej fragmencie, odcinającym się, jak już zostało to powiedziane, od reszty 
utworu charakterystycznym, ściśle osobistym tonem. Nasz czołowy barokowy 
konceptysta dostrzega w tym zwięzłym passusie dogodny punkt wyjścia do roz-
winięcia własnej wizji wiejskiej szczęśliwości, a przy tym do umieszczenia Sene-
cjańskich rozważań nie tylko w obrębie tzw. poezji ziemiańskiej, ale i chętnie 
uprawianego w XVII-wiecznej Polsce gatunku votum 37. Ten swoisty mariaż trady-
cji rzymskiej ze współczesnymi poecie formami literackimi oddaje sam tytuł liry-
ku, który jako Votum z Seneki znalazł się pod numerem 57 w zbiorze Lutnia 38.

Właściwą podstawę do typowych dla tego gatunku osobistych wynurzeń pod-
miotu i wiele ważących deklaracji co do własnych życiowych wyborów stwarza 
ponadto umieszczona w podtytule dedykacja: „Dla Jegomości Pana Chorążego 

36 Punktów stycznych z tymi wartościami, dla których symbolem w Gęśli dwanastej staje się 
„kmieca szata”, znaleźć można wiele i w innych utworach Rybińskiego. W Gęśli szesnastej spośród 
kierowanych do Boga błagań na czoło wysuwa się prośba o godne przygotowanie do śmierci, w Gę-
śli czternastej wyżej „nad łakome złoto” (w. 33) stawia się umiar i dobrą myśl, a wygłaszaniu zbież-
nych z horacjańsko-stoicką etyką pouczeń stale towarzyszy rustykalna sceneria, w której naturalne 
dla siebie środowisko odnajduje kreowany na prostego gospodarza podmiot. Osobliwy jak na poetę 
wiążącego swe zawodowe ambicje z miastem pociąg do życia na wsi współgra nie tylko z konwen-
cjami renesansowego pisarstwa parenetycznego (zob. A. K a r p i ń s k i, Staropolska poezja ideałów 
ziemiańskich. Próba przekroju. Wrocław 1983, s. 24–37), ale i z ideałami, jakie przyświecały wspól-
nocie braci czeskich, również po jej eksodusie na teren Wielkopolski i Prus. Za wzorowego chrze-
ścijanina – zgodnie z formułowanymi przez nich wskazaniami – uchodził ten, kto rezygnując 
z pełnienia urzędów i gromadzenia dóbr materialnych, szczęście swe lokował w „patriarchalnej ro-
dzinie chłopskiej lub rzemieślniczej”, a ubóstwo traktował jak błogosławieństwo, które należy 
z pokorą znosić (J. D w o r z a c z k o w a, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku. War-
szawa 1997, s. 88).

37 Zob. m.in. J. P e l c, Sarmatyzm a barok. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Seria 1. 
Red. ... Wrocław 1972, s. 148–151. – J. S. G r u c h a ł a, S. G r z e s z c z u k, wstęp w zb.: Staro-
polska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. ... Warszawa 1988, s. 79–80.

38 J. A. M o r s z t y n, Lutnia. W: Utwory zebrane. Oprac. L. K u k u l s k i, Warszawa 1971, 
s. 41. Korzystać będziemy tu z tej właśnie edycji Lutni. Wydawca początkowo nie lokalizuje użyte-
go w motcie cytatu, sugerując, iż nazwisko Seneki pojawiło się w tytule na zasadzie błędu. Popraw-
nie rozstrzyga tę kwestię dopiero w artykule Corrigenda do „Utworów zebranych” Jana Andrzeja 
Morsztyna („Pamiętnik Literacki” 1974, z. 2, s. 207). 
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Wielkiego Księstwa Litewskiego”, której adresata upatruje Leszek Kukulski 
w Krzysztofie Zygmuncie Pacu 39. Co do zażyłych stosunków Paca z Morsztynem 
nie powinniśmy mieć większych wątpliwości 40. Obaj przez dłuższy czas należeli 
do najbardziej zaufanych stronników Ludwiki Marii, obaj popierali jej politykę, 
obaj też optowali za elekcją księcia d’Enghien 41. Na dodatek los sprawił, że żona-
mi tak jednego, jak i drugiego zostały cudzoziemskie dwórki królowej. Nad urodą 
przyszłej kanclerzowej litewskiej, Klary Izabeli Eugenii de Mailly-Lascaris, poeta 
rozwodzi się zresztą w Psyche oraz w utworze Balet królewski, w którym odgry-
wała ona rolę jednej z nimf 42. Tym, co łączyło obu mężczyzn, autora i adresata 
Votum z Seneki, i to mimo wielu burzliwych wypadków, w jakie przez wiele lat się 
angażowali, był ponadto nie tylko ten sam rok urodzenia, ale i pewien wspólny 
wybór życiowy, który zaważył na kolejach ich losów; wybór dotyczący uprawianej 
na najwyższych szczeblach polityki, podejmowania rozmaitych misji dyplomatycz-
nych i ciągłego zabiegania o względy władzy królewskiej. Przystając na, bądź co 
bądź, dezawuowaną w poezji ziemiańskiej aktywność w sferze podległej nieprze-
widywalnej Fortunie, dzielić mogli ze sobą – a nie da się tego przecież wykluczyć 
– marzenie o skromnym, lecz wypełnionym ładem bytowaniu wśród „Domowych 
zabaw [...]” (w. 4). Przyjęcie tej ostrożnej hipotezy w jeszcze większym stopniu 
uzasadniałoby wypowiedzenie podobnych pragnień w obliczu zaufanego druha 43.

Choć, jak udowadnia w Przechadzce czy w Wiejskim żywocie, częściowo 
pokrewnym Votum z Seneki, Morsztyn potrafi odmalowywać przekonywające, 
sugestywne obrazy natury i osadzonych na jej tle działań człowieka, w omówionym 
utworze decyduje się na dość sumienne podążanie za oryginałem, malowniczości 
takiej zdecydowanie wyzbytym, dzięki czemu utwór tego poety nie wychodzi poza 
ramy nader wiernej względem pierwowzoru parafrazy. Nastawienie to zaobserwo-
wać można już w pierwszych słowach, odtwarzających wers 391 Tiestesa, a zara-
zem motto całego wiersza: „Stet quicunque volet”. A i w dalszych partiach tekstu, 
mimo realnie większej pojemności zastosowanego 11-zgłoskowca, da się prześle-
dzić ten sam ciąg sformułowań i wyobrażeń co w dramacie Seneki. Mamy zatem 
u Morsztyna odżegnięcie się od nieustannego balansowania „na wierzchołku śli-
skim” (w. 1) („culmine lubrico”, Th 392) i opowiedzenie się za życiem „w słodkim 
[...] pokoju” (w. 6) („dulcis [...] quies”, Th 393), uwagę o cichym życiu („Aetas 
per tacitum”, Th 397) i zapowiedź własnej śmierci („moria”, Th 400), wreszcie 
końcową sentencję o znajomości tudzież nieznajomości samego siebie:

Illi mors gravis incubat,
Qui notus nimis omnibus,
Ignotus moritur sibi. [Th 401–403]

Temu ciężka śmierć, który przy pogrzebie
Znajomy wszytkim, a sam nie znał siebie. [w. 15–16]

Biorąc jednak przykład z Seneki, który – jak to już zaznaczyliśmy – sam ak-

39 L. K u k u l s k i, Uwagi i przypisy. W: M o r s z t y n, Utwory zebrane, s. 763.
40 Informacji biograficznych na ten temat dostarczają A. P r z y b o ś  i L. K u k u l s k i  (Morsz-

tyn Jan Andrzej. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 21. Wrocław 1976) oraz T. W a- 
s i l e w s k i  (Pac Krzysztof Zygmunt. Hasło w: jw., t. 24 á1979ñ).

41 Zob. K. T a r g o s z, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi. Wrocław 1975, s. 202.
42 Zob. L. K u k u l s k i, Nota biograficzna. W: M o r s z t y n, Utwory zebrane, s. 231, 467.
43 Faktem biograficznym łączącym obu mężczyzn jest również to samo miejsce pobierania 

nauk: niderlandzka Lejda. Morsztyn od lipca 1638 studiował tam filozofię i nauki wyzwolone, Pac 
w styczniu 1642 zapisał się na zajęcia z inżynierii wojskowej – zob. P r z y b o ś, K u k u l s k i, op. 
cit., s. 809. – Wa s i l e w s k i, op. cit., s. 710.
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tualizuje czy wręcz przyjmuje za swoje wskazania mykeńskiego Chóru, Morsztyn 
nasyca parafrazowany tekst realiami dawnej Rzeczpospolitej. Wystarczająco zna-
mienny jest przypadek Kwirytów, w pieśni z Tiestesa uchodzących za synonim 
płochej światowości. W polskim tekście autor znajduje dla nich odpowiednik 
w sejmie, lubelskim sądzie, królu i „wielkich ludzi przyjaźni”:

Nie dbam, że milczkiem żywot mój popłynie,
       Że nie znam sejmów, nie sądzę w Lublinie,
Że mię król nie zna i że wielkich ludzi
       Przyjaźń do służby rano mię nie budzi. [w. 7–10]

Rozległość tego Morsztynowego wtrętu, zarysowującego dość jasno sferę 
wartości odrzucanych, sugeruje ukryte odniesienie do rzeczywistych doświadczeń 
autora, do wzmożonej aktywności politycznej, w jakiej realizować się postanowi-
li i on, i Pac. Dokonane tu wyliczenie w równym stopniu deprecjonuje pojawiają-
ce się w takim nadmiarze zatrudnienia, co identyfikuje odtrącany wzorzec życia 
z dolą zabiegającego o wpływy i zawsze gotowego do ofiarnej służby dworzanina, 
a zatem z tą drogą kariery, którą w początkach swej publicznej działalności podą-
żali obaj zakamuflowani bohaterowie Votum z Seneki. Jeszcze jednego argumentu 
w tej kwestii dostarcza wzmianka o „wierzchołku śliskim” (w. 1), który skonkre-
tyzowany zostaje przy użyciu „Dworskich faworów” i uwagi o bliskości pana 
(„panu będzie bliskim”, w. 2).

W opozycji do oddającego się światowym pokusom szlachcica staje „plebeius 
senex”, w polskim utworze, nie do końca zgodnie z intencją pierwowzoru, figuru-
jący jako „Ziemiański starzec” (w. 14). Poeta najwyraźniej nie bierze postulatu 
pogrążenia się w „cichym wieku” na tyle poważnie, by dopuścić do ewidentnej 
w tekście łacińskim społecznej degradacji bohatera 44. Różni to Votum z Seneki od 
Gęśli dwanastej Rybińskiego, gdzie podstawowym atrybutem pana była wszak 
„kmieca szata”. Ale nie dziwi przecież, jeśli się weźmie pod uwagę nakreśloną 
wcześniej i odrzucaną ścieżkę kariery. O ile Rybiński w dużej mierze skupia się 
na kwestii zamożności, traktując ją (prawdopodobnie) jako podstawowy kwalifi-
kator statusu, a rezygnację z dóbr materialnych jako przepustkę do pełni samore-
alizacji, Morsztyn rozważa przede wszystkim zasadność określonych wyborów 
życiowych, takich, dodajmy, jakie potencjalnie stawały otworem przed nim samym 
i przed innymi reprezentantami jego warstwy. Bo to ona właśnie, wraz ze swym 
upostaciowionym w podtytule przedstawicielem, chorążym litewskim, uchodzić 
może za najbliższe grono odbiorców Senecjańskiej adaptacji, podobnie jak w przy-
padku całej bujnie krzewiącej się w w. XVII poezji ideałów ziemiańskich, w któ-
rej obręb autor Psyche wpisuje też swoje Votum. Wzmianka o ziemianinie posłu-
gującym się pługiem, a zatem w powiązaniu z zajęciem zdecydowanie chłopskim, 
pojawia się zresztą we wspomnianym już Wiejskim żywocie 45, utworze par excel-
lence przynależącym do tego nurtu 46.

Na tym jednak podobieństwa między oboma tak chętnie kojarzonymi ze sobą 

44 W Słowniku łacińsko-polskim (Red. M. Plezia. T. 4. Warszawa 1974, s. 181) „plebeius”  
to przede wszystkim „plebejski, należący do stanu plebejuszów”, ale również „ludowy, pospolity, 
prostacki, skromny, ubogi”. 

45 Zob. np.: „Ale i teraz pojrzyj na te kraje, / Które ziemianin własnym pługiem kraje”  
(J. A. M o r s z t y n, Wiejski żywot. W zb.: Staropolska poezja ziemiańska, s. 269).

46 Wiele miejsca Wiejskiemu żywotowi poświęca w swojej pracy K a r p i ń s k i  (op. cit.).
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tekstami 47 praktycznie się wyczerpują. Podczas gdy zapraszanie Jagi na wieś od-
bywa się, na pozór przynajmniej, w tonie serio, inspirowana Tiestesem zaduma 
nad wartościami zwieńczona zostaje epilogiem, jakiego autor nie wyczytał bynaj-
mniej z dramatu Kordubańczyka:

Tak mówił Tyrsis, jakby stoik nowy,
       Ale ledwie że dokończył tej mowy,
Powaby dworskie wróciły mu chęci
       Do sejmów, laski, chorągwi, pieczęci. [w. 17–20]

Wobec podobnego aktu deziluzji cały uprzedni wywód okazuje się niczym 
więcej niż ujętą w cudzysłów wypowiedzią nieoczekiwanie wprowadzonego bo-
hatera: wypowiedzią wyrwaną, być może, z jakiegoś zażarcie toczonego dialogu, 
którego słuszność podważać mogą kolejni, nie znani nam dyskutanci. Zbieżność 
tej wypowiedzi z ewentualnymi wynurzeniami samego Morsztyna staje pod znakiem 
zapytania, a jej przydatność praktyczną wreszcie druzgocze już wkrótce nie kto 
inny, jak ten, z którego ust pada. Codzienność zdaje się bez litości rozprawiać 
z każdym szlachetnym mirażem, a skromne bytowanie z dala od światowych pokus 
zawsze przegrywać z „sejmami, laskami, chorągwiami, pieczęciami” 48.

Można by się tu rozwodzić nad typowym dla Morsztyna cynizmem, z jakim 
zwykł postępować z wartościami pozornymi 49, a jakiego ostrze tym razem skiero-
wane byłoby przeciw naukom Kordubańczyka, zwłaszcza że określenie „stoik nowy” 
w sąsiedztwie imienia Tyrsis brzmi jak drwina, tudzież nad potencjalnym kamufla-
żem, zakładającym istnienie pewnej gry z czytelnikiem, któremu przemyśleń na-
prawdę osobistych nie da się wypowiedzieć prosto w oczy. Ale bardziej może 
warto skonstatować nieoryginalność autora Lutni i w tym samodzielnie skreślonym 
aneksie. Pomysł bowiem zaprzeczenia własnym deklaracjom poprzez nagły zwrot 
ku czynnościom całkowicie im przeciwnym to oczywista kalka z drugiego epodu 
Horacego 50, który wszak niepodzielnie patronuje lwiej części dawnej poezji zie-
miańskiej 51. Tyrsisa z Morsztynowego Votum z Seneki uznać by zatem można za 
potomka Horacjańskiego Alfiusza – tym bardziej że obaj stają przed podobnym 
w gruncie rzeczy wyborem – a cały utwór za pewnego rodzaju trawestację Beatus 
ille qui procul negotiis. Nie chodzi tu jednak o przejęcie treści, a zwłaszcza pełnych 
życia obrazów wsi, jak w przypadku niezliczonych mniej lub bardziej uzdolnionych 

47 Oba utwory ilustrować mają występowanie motywów ziemiańskich w twórczości M o r s z-
t y n a  (zob. zb.: Staropolska poezja ziemiańska).

48 Zob. P. S t ę p i e ń, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Warszawa 1996, s. 138–139. 
Z kolei E. L a s o c i ń s k a  („Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie 
cnoty w poezji polskiej XVII wieku. Warszawa 2003, s. 97) uwydatnia aprobatywny wobec wartości 
stoickich ton Votum z Seneki. W takim kontekście utwór Morsztyna swą tonacją zbliżyłby się do 
poprzedzającego go w obrębie Lutni wiersza Dobra rola, gdzie temat urodzajnej ziemi staje się 
okazją do żartobliwego komentarza odnośnie do kobiecej niewierności.

49 Tak jak możemy to zobaczyć w Przedmowie do fraszek, Niestatku czy epigramacie Księżym 
synom. S t ę p i e ń  (op. cit., s. 103–150) używa w odniesieniu do Morsztyna określenia „filozofia 
wątpienia” i wiąże go z aktualnymi w ówczesnej Europie Zachodniej nurtami ateistyczno-racjonali-
stycznymi.

50 G r u c h a ł a  i G r z e s z c z u k  (op. cit., s. 80) piszą, że Votum z Seneki wykorzystuje ten 
sam co w epodzie Horacego „misterny żart”.

51 Zob. K a r p i ń s k i, op. cit., s. 6.
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naśladowców Flakkusa 52, ale o posłużenie się tym samym zabiegiem formalnym, 
tak przydatnym w realizacji określonych zamierzeń poetyckich. Jeżeli zatem swo-
ją adaptacją Tiestesa Morsztyn wpisuje się w sięgającą Horacego tradycję przed-
stawiania życia rolnika, to – w przeciwieństwie do Wiejskiego żywota – czyni to 
w sposób jednoznacznie nieortodoksyjny. Nie tylko nie ulega pokusie malarskiej 
deskryptywności, opierając się na tekście zupełnie jej wyzbytym, ale i – na przekór 
niemal wszystkim Libickim, Zbylitowskim i Słupskim – przejmuje z epodu drugie-
go to właśnie, co tamci dla jasności przekazu z uporem eliminowali.

Morsztyn czyni ponadto coś jeszcze: w zawoalowany sposób stawia obok 
siebie obu starożytnych autorów i oba teksty, które wyszły spod ich ręki. Z jednej 
strony, narzucają się przy tej okazji oczywiste powinowactwa, zwłaszcza w odnie-
sieniu do filozoficznego kontekstu, w jakim operują, ale z drugiej, nie do przeocze-
nia są i niebagatelne różnice, które po części pewnie zadecydowały o tym, że epod 
Horacego, jak mało który antyczny utwór, odcisnął się na staropolskiej poezji, 
a Seneka ze swą pieśnią liczyć mógł jedynie na okazjonalne przypominanie przez 
co bardziej oczytanych naśladowców. Osobną sprawą jest przywołana tu malar-
skość, której Kordubańczyk przeciwstawia ascetyczną zwięzłość składanych de-
klaracji, inną zaś trudna do usunięcia tonacja melancholijna, jaka towarzyszy 
słowom mykeńskich starców, zależna chyba nie tylko od wyjątkowo przygnębia-
jącej fabuły dramatu i przykrego losu samego Seneki, o którym pamięć przebija 
z zapowiedzi oczekiwanej śmierci. I wreszcie to, że autor De vita beata nie docze-
kał się swojego Kochanowskiego, który by w podobny do epodu Horacjańskiego 
sposób rozsławił jego poetyckie dokonanie czy choćby bardziej zdecydowanie 
przywrócił pamięć o jego tragediach, w dawnej Polsce – poza drobnymi wyjątka-
mi – przez długi czas nie tłumaczonych, nie drukowanych i nie wystawianych 53.

Wskazać przy okazji wypada inny, równie znaczący przypadek skontamino-
wania obu tekstów antycznych, nie mniej dobitnie dowodzący ich tematycznego 
powinowactwa. Mowa o słynnej Pieśni ad imitationem Horatiuszowej ody „Beatus 
ille qui procul negotiis” Daniela Naborowskiego, który w finale swej utkanej 
w oparciu o tekst Flakkusa pochwały wsi umieszcza inspirowaną Tiestesem dekla-
rację:

Niech, kto chce, w boju sławę krwią omywa,
Niechaj u dworu pogody zażywa,
Niechaj przez morze dla zysku żegluje
I pełne wozy w swym pokładzie czuje.
Z wami na polu, Muzy, bez kłopota,
Nieznaczny starzec, dokonam żywota. [w. 91–96] 54

Aluzyjny, odznaczający się dużą subtelnością sposób potraktowania końco-
wego fragmentu interesującej nas monodii – oprócz przyzwalającego tonu, pogo-
dy „u dworu” i „Nieznacznego starca” wspomnieć warto jeszcze o podobnym 

52 W. Wa l e c k i, Horacjański epod „Beatus ille” w literaturze staropolskiej. (Szkic zagadnie-
nia). „Meander” 1972, nr 7/8.

53 Zob. R. R u s n a k, Seneca noster. Cz. 1: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki 
Młodszego. Warszawa 2009, s. 35–45. Tam również wzmianki o tekstach Minasowicza (s. 49), Ry-
bińskiego i Morsztyna (s. 44).

54 Wszystkie cytaty pochodzą z: D. N a b o r o w s k i, Pieśni. W: Poezje. Oprac. J. D ü r r -
- D u r s k i. Warszawa 1961.
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ulokowaniu fragmentu wobec całości tekstu 55 – nie odbiega zasadniczo od swo-
body twórczej, jaka określa stosunek Naborowskiego do samego epodu Horacego. 
Zamiast tak jeden, jak i drugi szacowny pierwowzór skrupulatnie spolszczać, autor 
Pieśni raczej, respektując czasowy i kulturowy dystans względem starożytnych, 
oba wzorce dokładnie sobie przyswaja, ale tylko po to, by powołać do życia utwór 
całkowicie własny, w pełni osadzony w bliskich mu realiach 56.

Parę słów należy się jeszcze umieszczonemu w Votum Tyrsisowi, temu „sto-
ikowi nowemu” czy raczej „Alfiuszowi nowemu”. Imię to od czasów Wergilego 
wiąże się ze światem poetyckiej Arkadii. W szóstej eklodze rzymskiego mistrza 
pasterz o tym imieniu wdaje się w pieśniowy agon z Korydonem, a konotacje te 
zachowuje i w dobie nowożytnej, kiedy to utwór sceniczny Tirsi wystawia Baltas-
sare Castiglione, a na gruncie polskim miano owo przewija się w Szymonowico-
wych Sielankach 57. Jednak także ulubionym bukolicznym bohaterem Morsztyna 
okazuje się Tyrsis. W aż trzech lirykach Lutni pełni on rolę modelowego kochanka. 
W Ptaszniku (Lutnia 150) zamiast ptactwa, na jakie się zasadza, sam wpada w pęta 
pięknej Polichny. W wierszu Na zegarek ciekący (Lutnia 164) pali go wzrok Jagny, 
w innym zaś votum z Morsztynowego zbioru, tym razem przekładanym z Nava-
gera (Lutnia 147), prosi Wenerę o więcej szczęścia w swoich poczynaniach z Jagą, 
która „dwakroć gęby pozwoliła, / Dalej nic więcej, matka blisko była” 58.

Daleko jednak tym poetyckim realizacjom do Votum z Seneki, dlatego słusz-
niejsze będzie chyba poszukiwanie antecedencji „stoika nowego” w utworze 
i obszerniejszym, i znaczniejszym w dorobku podskarbiego koronnego. Mowa tu 
o zredagowanym wcześniej przekładzie słynnej „favola boschereccia” Torquata 
Tassa – Amintasie. Imię Tyrsisa nosi w nim przyjaciel i zaufany towarzysz tytuło-
wego kochanka, bohater, mimo że drugoplanowy, wielce istotny, bo naznaczony 
oczywistymi już dla współczesnych włoskiemu poecie konotacjami. I to owe ko-
notacje, nie zaś koniecznie racjonalizm czy zrównoważenie bohatera, mogły 
przesądzić o wprowadzeniu pokrewnej postaci do omawianej przeróbki z Tiestesa. 
Jak instruuje Eligio Menagio, a przypomina Anton M. Raffo 59, w Tyrsisie doszu-
kiwać się należy samego Tassa, na co – oprócz porozmieszczanych w tekście 
aluzji do dworu d’Estów – wskazują także słowa Dafnidy ze sceny pierwszej 
aktu I prezentujące Amintasowego powiernika również jako żarliwego kochanka, 

55 Za pewnego rodzaju odwołanie do wcześniejszych partii Senecjańskiej ody uznać można 
ponadto bezpośrednio poprzedzające przywołany passus wyliczenie: 

Fraszką poczyta i drogie kamienie, 
Szarłaty fraszka, fraszka złotogłowy 
I pełen troski pałac marmurowy. [w. 88–90]

56 O szczególnej popularności końcowego fragmentu Quis vos exagitat furor, i to w kontekście 
utrzymanych w idyllicznej tonacji pochwał wsi, niech świadczy umieszczenie wersów 391–397 
w formie motta na karcie tytułowej Sielanek J. G a w i ń s k i e g o  z r. 1668 (zob. A. M. D z i a m a, 
Jan Gawiński. Studium literackie. Kraków 1905, s. 91). Za zwrócenie uwagi na ten fakt pragnę po-
dziękować prof. dr. hab. D a r i u s z o w i  C h e m p e r k o w i, jednemu z pierwszych nieocenionych 
recenzentów mojej rozprawy.

57 Tyrsis występuje jako rozmówca Morsona w Weselu, w Kiermaszu staje się towarzyszem 
drogi Menalki, a w Rocznicy wspomina żałobnie zmarłego Dafnisa.

58 J. A. M o r s z t y n, Votum pasterskie. W: Utwory zebrane, s. 94 (w. 3–4).
59 A. M. R a f f o, W sprawie powstania „Amintasa” Jana Andrzeja Morsztyna. „Przegląd 

Humanistyczny” 1989, nr 7, s. 170.
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który swoje gwałtowne przeżycia próbuje racjonalizować za pomocą poezji rytych 
w korze młodych drzew:

Nie wiesz, co uácñzony
Tyrsis napisał wtenczas, gdy szalony
Miłością krył się w lasach, a niemały
Żal i śmiech sprawy jego pobudzały?
Ale choć rzeczy czynił śmiechu godne,
Rzeczy stateczne pisał i wygodne.
Ten swym opisał wierszem młodociane
Drzewka, z którymi rosły wyrzezane
Litery, gdziem ájañ czytała właściwe:
„Zdradne zwierciadła, oczęta kłamliwe,
Wszytkie szalbierstwa widzę w was do woli:
Cóż, kiedy miłość strzec się nie dozwoli”. [akt I, sc. 1, w. 205–216] 60

Zgodnie z błyskotliwą tezą Raffa podchwytuje Morsztyn osobliwy zamysł 
Tassa i sam zajmuje jego miejsce w sporządzanym przez siebie tłumaczeniu, po 
pierwsze: eliminując odnośniki do realiów XVI-wiecznej Ferrary, po drugie: zmie-
niając liczbę podanych w akcie drugim lat 61. Czy wobec pewnej identyfikacji 
z bohaterem Tassa polski autor nie chciałby posłużyć się nim ponownie, traktując 
o istotnych dla swego życia sprawach? Tyrsis z Votum z Seneki zawieszony byłby 
zatem pomiędzy bukolicznym światem zakochanych pasterzy a rzeczywistością 
społeczną dawnej Rzeczpospolitej, w której o spełnieniu życiowym ambitnego 
szlachcica decydują zgromadzone dobra ziemskie i objęte urzędy. Antynomia ta, 
być może, dobrze objaśnia sytuację samego Morsztyna 62.

Mielibyśmy jednak co do tego mniej wątpliwości, gdyby nie ostatni wers in-
terpretowanej parafrazy. Znacznie silniej bowiem niż z autorem Lutni rzeczone 
„sejmy, laski, chorągwie, pieczęcie” powiązać da się z drugim bohaterem Votum 
z Seneki, Krzysztofem Pacem; tym bardziej że szyk tej enumeracji częściowo od-
twarza kolejne etapy politycznej kariery litewskiego magnata. Godności marszał-
kowskie, do jakich odnosi się wspomnienie „lasek”, pełnił on w trybunale (1650) 
i w izbie poselskiej na sejmie brzeskim (1653). Po chorągiew sięgnął w r. 1646, by 
następnie objąć urząd podkanclerski (1657) i wreszcie kanclerski (1658) 63.

Gdyby hipoteza o Tyrsisie jako figurze dworzanina stojącego „in bivio” między 
dwiema drogami życiowymi i dwoma systemami wartości, wyobrażającego jed-
nocześnie księcia barokowych poetów i jego możnego rówieśnika, okazała się 
uzasadniona, pomogłoby to choćby w orientacyjnym datowaniu utworu. Powiąza-
nie osoby adresata z godnością chorążego, z jakim mamy do czynienia w podty-
tule Votum, wskazuje na dziesięciolecie 1646–1656, kiedy to funkcję tę Pac fak-
tycznie sprawował, co mieści się, z kolei, pomiędzy r. 1645, domniemanym czasem 
ukończenia Amintasa, a r. 1661, czyli datą skompletowania tomu Lutnia. Wzmian-
ka o pieczęciach natomiast zwraca naszą myśl ku latom, w których jeśli nawet nie 
sprawował urzędu podkanclerskiego, to przynajmniej nominacji nań mógł się 

60 J. A. M o r s z t y n, Amintas. W : Utwory zebrane, s. 381–382.
61 R a f f o, op. cit., s. 170–171.
62 Ponadto wyrytemu przez Tyrsisa trójwersowi dziwnie blisko do wielu miłosnych wyrzekań 

z erotyków Morsztyna.
63 Zob. Wa s i l e w s k i, op. cit., s. 711.
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z uzasadnionych powodów spodziewać. Wiadomo skądinąd, że od momentu, gdy 
utracił tytuł chorążowski krótko przed 16 VIII 1656, przez dobre pół roku oczeki-
wał na zatwierdzenie swojej nominacji przez sejm, a stało się to z początkiem ro- 
ku 1657. Można by jednak rozszerzyć jeszcze tę klamrę czasową co najmniej do 
końca 1657 roku. Jak wynika bowiem z korespondencji Morsztyna, odnosząc się 
do Paca, poeta używa właśnie tytułu chorążego. Najpóźniejszymi epistołami, 
w których natykamy się na coś podobnego, są listy adresowane do Bogusława 
Radziwiłła z 29 XI i 30 XII tegoż roku. Z kolei pierwszy raz poeta wypowiada się 
o Pacu jako o kanclerzu litewskim dnia 3 X 1660 zwracając się do Jerzego Seba-
stiana Lubomirskiego 64.

Do jakich zatem zasadniczych wniosków skłania lektura tych czterech odległych 
od siebie czasowo, lecz pokrewnych wspólną inspiracją tekstów? Bezsprzeczna 
wydaje się faworyzowana pozycja drugiej pieśni Chóru Tiestesa na tle innych Se-
necjańskich monodii i całej jego spuścizny dramatycznej w ogóle. Przyczyn popu-
larności ody o prawdziwym królowaniu upatrywać przy tym należy nie w kontekście 
krwawej fabuły o Pelopidach, ale raczej w autonomicznym względem reszty utwo-
ru, jasno wyeksplikowanym i syntetyzującym bliską autorom nowożytnym myśl 
stoicką przekazie moralnym. Ukierunkowanie na ten właśnie aspekt dostrzec da się 
i u, nie wyodrębniającego monodii spośród całości swego translatorskiego przed-
sięwzięcia, Bardzińskiego i u zainteresowanych nią z tego m.in. względu Minaso-
wicza i Rybińskiego, mniej u Morsztyna, który z obszernego wywodu mykeńskich 
starców sięga po osobny, w gruncie rzeczy, jego końcowy ustęp. 

Żaden zresztą z polskich autorów nie kryje się ze swoją zależnością od rzym-
skiego poety. Nawet obaj adaptatorzy, jak zwykliśmy ich nazywać, wchodząc 
w pewnego rodzaju dialog z pierwowzorem, swój stosunek do Senecjańskiej trady-
cji w sposób aluzyjny jednak zaznaczają. Taki charakter ma bowiem zarówno 
wzmianka o „mądrych słowie” z Gęśli dwanastej, jak i nieco prześmiewcze ochrzcze-
nie Tyrsisa „stoikiem nowym” z Votum z Seneki. W odróżnieniu od, stawiających 
wyraźnie na wierność oryginałowi, Bardzińskiego i Minasowicza, Rybiński wraz 
z Morsztynem wprowadzają parafrazowaną pieśń w kontekst własnej twórczości 
poetyckiej i współczesnych sobie konwencji. Pierwszy wyczytuje ze słów Chóru 
zbieżne z nauką braci czeskich wezwania do pokoju i pochwałę życia w ubóstwie, 
drugi w końcowym fragmencie ody dopatruje się cech staropolskiego votum i pa-
renetycznego wizerunku Sarmaty-ziemianina. Obaj przy tym nie wahają się „oczy-
ścić” tekst pierwowzoru z odniesień do rzeczywistości starożytnej i świata śród-
ziemnomorskiego, by zamiast tego nasycić go realiami dawnej Rzeczpospolitej. 
Tak Gęśl dwanasta zresztą, jak i Votum z Seneki wpisują się w niesłabnący nurt 
literackiego dziedzictwa stoicyzmu, który jako nauka szczęśliwego życia, także 
dzięki autorytetowi samego Seneki, w czasach Rybińskiego i Morsztyna nadal 
w poważnej mierze organizuje sposób myślenia o kluczowych wartościach. A jeśli 
nawet nie zawsze jest to nauka w pełni aprobowana i przekuwana w praktykę, 
z pewnością – jak pokazuje przypadek Morsztynowego Tyrsisa – stanowi ona wciąż 
walentny punkt odniesienia. Dedykowane Pacowi Votum z Seneki dowodzi jeszcze 

64 Listy Jana Andrzeja Morstina. Oprac. S. O c h m a n n - S t a n i s z e w s k a. Wrocław 2002, 
s. 273–274.
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jednego: krótki passus z zakończenia Quis vos exagitat furor mógł inspirować ten 
sam zasadniczy dla poezji ziemiańskiej typ rozważań, co obdarzone znacznie 
większą rangą epod drugi Horacego oraz Wergiliuszowe Georgiki 65.

A b s t r a c t
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FOUR OLD-POLISH VERSIONS OF SENECA’S SONG 
“QUIS VOS EXAGITAT FUROR”

The author presents the ideological matter of the second stasimon of Seneca’s Thyestes, which 
contains stoic knowledge about “true reign” seen as masterly control of one’s passions connected 
with divesting of flighty ambitions and fears, the latter including those related to imminent death. 
Considering the universal, comprehensively sketched role model and its literary form, the ancient 
monody Quis vos exagitat furor over a span of centuries looses its integral connectivity with Myce-
naean infanticide drama and becomes a subject of faithful translations and creative adaptations. 
Seneca’s song in Poland were translated by Jan Alan Bardziński and Józef Epifani Minasowicz, while 
Jan Rybiński and Jan Andrzej Morsztyn produced its original adaptations. A close analysis of Morsz-
tyn’s Votum z Seneki (Lutnia 57) gives way to see it as an alternative source of Old-Polish apology 
of life in seclusion to Horace’s famous epode Beatus ille.

65 Atencja, jaką obdarzana jest druga pieśń Chóru Tiestesa, oraz trudny do zbagatelizowania 
wpływ na rodzimą twórczość z kręgu tzw. ideałów ziemiańskich  nie wyczerpuje się – jak należy 
podejrzewać – wraz z upadkiem I Rzeczpospolitej. Za przyczynek do spenetrowania pod tym wzglę-
dem również poezji w. XIX niech posłuży wyszły spod pióra młodego T. N a r b u t t a  przekład 
znanych nam fraz o „plebejskim starcu” (Oda z Seneki. „Tygodnik Wileński” 1817, t. 3, nr 70, s. 268):

Drzyj się, kto chcesz, co masz siły,
Po śliskich szczeblach honoru,
Szukaj bogactwa u dworu;
Mnie słodki spoczynek miły.
W ustronnej żyjąc chyżynie,
W swobodzie mej zakochany,
Nie dbam, żem w Rzymie nie znany:
Tak mi wiek spokojny płynie.
A po życiu wreszcie takim,
W upływie późnego czasu
Umrę bez płaczu, hałasu,
Tylko cnotliwym wieśniakiem.
Temu strach ujrzeć się w grobie,
Kto świetne przeżywszy lata,
Umiera znany od świata,
A nie znajomy sam sobie. 
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„CZOSNEK W BŁOCIE I SZAFIRY” 
TERMIN „BAROK” A POEZJA ANGIELSKA

„Czosnek w błocie i szafiry” (w oryginale: „Garlic and sapphires in the mud”) 
– ta wspaniała, tajemnicza fraza w przekładzie Krzysztofa Boczkowskiego pocho-
dzi z Czterech kwartetów Thomasa Stearnsa Eliota, z „kwartetu” pierwszego: Burnt 
Norton 1. Jej tajemniczości nawet wielka znawczyni poezji Eliota, Helen Gardner, 
nie stara się zbytnio rozpraszać, pisząc, iż fraza ta rozpoczyna fragment, który „nie 
jest podatny na zbyt szczegółową analizę”, aczkolwiek obrazowanie z zastosowa-
niem motywu klejnotów mogło być inspirowane przez Mallarmégo 2. Gardner 
dodaje w ramach wyjaśnienia tylko tyle, że we fragmencie zaczynającym się od 
tych właśnie słów, „jedność doświadczenia przekazuje się przez zestawienie prze-
ciwieństw”. Słowo „barok”, z powodów, które będziemy zgłębiać w trakcie nasze-
go wywodu, w rozważaniach Gardner nie pada; jednak wybór cytatu w zapowia-
danym w tytule kontekście nie powinien dziwić polskiego czytelnika. 

W niniejszym szkicu staram się wskazać na wspólne źródło tego, co w Polsce 
nazywa się barokiem, w Anglii zaś najczęściej „poezją metafizyczną”, a co wywo-
dzi się z tradycji łacińskiego średniowiecza i znajduje swój wyraz w pracach takich 
XVII-wiecznych teoretyków, jak – rzadko kiedy wymieniani przez literaturoznaw-
ców angielskich – Emanuele Tesauro, Baltasar Gracián oraz Maciej Kazimierz 
Sarbiewski. Głównym moim celem jest przybliżenie angielskiej wersji tej tradycji 
polskim czytelnikom, a żeby to umożliwić, spróbuję pokazać nie tylko, jak pojęcie 
angielskiej poezji zwanej „metafizyczną” różni się w refleksji badawczej literatu-
roznawców angielskich i polskich, ale także specyfikę rozumienia pojęcia baroku 
w angielskim obszarze kulturowym. Chciałabym również rozważyć dwie kwestie: 
dlaczego określenie „barok” zostało jeśli nie zupełnie wykluczone z angielskiego 
dyskursu literaturoznawczego, to przynajmniej mocno ograniczone w swoim za-
sięgu, a także – jakie są konsekwencje tego ograniczenia dla rozważań historycz-
noliterackich. 

Niniejsze uwagi będą dotyczyć poezji angielskiej, ale określone tu pole bada-
nia wymaga szerszego kontekstu, tym bardziej że studia nad barokiem stały się 

1 T. S. E l i o t, Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane. Przekł., wprowadzenie i komentarz 
K. B o c z k o w s k i. Kraków 2001, s. 142.

2 Np. Le Tombeau de Charles Baudelaire, M’ introduire dans ton histoire. Zob. H. G a r d n e r, 
The Art of T. S. Eliot. London 1949, s. 160. 
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w pewnych kręgach bardzo modne, zwłaszcza w odniesieniu do literatury i sztuki 
północnej i południowej Ameryki. Autor książki o powrocie baroku w dobie współ-
czesnej, amerykański badacz Gregg Lambert, zastanawia się wręcz, czy owe studia 
nie stanowią już osobnego rodzaju literatury, swoistej formy literackiej, mającej 
identyfikowalne reguły, np. analiza zaczyna się od opisu pochodzenia słowa i pró-
by jego definicji, tak jak bajka zawsze zaczyna się od słów „Dawno temu... [Once 
upon a time...]” (L 5) 3. Zadziwiające jest to, że w czasie gdy barok wzbudza tyle 
zainteresowania w różnych kręgach literaturoznawczych, także anglojęzycznych, 
sama Anglia wydaje się nie włączać do dyskusji. 

Szukając odpowiedzi na pytania, czy można odnieść termin „barok” do poezji 
angielskiej i dlaczego tak rzadko takie odniesienia pojawiają się w pracach pocho-
dzenia angielskiego, sięgnęłam najpierw po metodę raczej socjologiczną niż lite-
raturoznawczą. Niemniej jednak moje wprowadzenie do tego krótkiego „wypadu” 
na teren studiów nad barokiem jest pewnego rodzaju wariacją na temat chwytu 
opisanego przez Lamberta. Chciałam bowiem dowiedzieć się, jakie skojarzenia 
budzi w angielskim obszarze kulturowym słowo „barok”. W tym celu przeprowa-
dziłam amatorską ankietę wśród angielskich znajomych i członków rodziny. Po-
prosiłam, by moi „respondenci” nie konsultowali się między sobą. Większość 
pytanych ma wyższe wykształcenie, głównie humanistyczne, odebrane w bardzo 
dobrych uczelniach, choć tylko jedna osoba jest anglistką. Wyniki tej pobieżnej 
próby były dość zabawne, lecz także pouczające. Nie tu miejsce, by je w pełni 
omówić, ale przytoczę kilka z bardziej wymownych wypowiedzi i reminiscencji:

[1.] Zwykle barok kojarzy mi się ze sztuką i architekturą. Kwiecisty, bogato zdobiony, 
wybujały. Łączy się z wrażliwością kontrreformacji.

[2.] Ekspresywny wybuch sztuki, zwłaszcza w architekturze, ale także w muzyce, po- 
ezji (o której wiem niewiele), część kontrreformacji mająca swe źródło w XVI, a szczególnie 
XVII wieku, tendencja dominująca na kontynencie Europy, mnóstwo złota, górnolotnych me-
tafor, cherubów i ekstrawagancji.

[3.] Wiedeńskie kościoły ociekające złotem i błyskotkami, które my, młodzi Brytyjczycy, 
ze względu na naszą angielską tradycję, ociosaną z białego kamienia purytańskiej myśli, uwa-
żamy za wstrętne. Także te cukierkowate filary w bazylice Świętego Piotra w Rzymie, które 
moja siostra skomentowała słowami: „Aaa, Barok – to trudne”.

[4.] Zdaje mi się, że barok to coś zbyt wyszukanego, wymyślnego, jarmarcznego, ale 
także przedawnionego, sztywnego, a nawet martwego. Słowo „barok” przywołuje wizję ogro-
mu nagich ciał ludzkich i cherubów. Być może, nie myślę o baroku jako wartości negatywnej 
we wszystkich kontekstach – muzyka barokowa wydaje mi się bardzo dostojna, ale mogę ją 
mylić z czymś innym.

Przyznam, że na podstawie lektur z różnych dziedzin kultury angielskiej mia-
łam pewne podejrzenia, co usłyszę, i okazały się one dość trafne. Spodziewałam 
się skojarzenia głównie ze sztuką plastyczną oraz muzyką, nie z literaturą. Spo-

3 W ten sposób odsyłam do: G. L a m b e r t, Return of the Baroque: Art, Theory and Culture 
in the Modern Age. London 2004. Ponadto stosuję tu następujące skróty: B = S. L. B e t h e l l, The 
Nature of Metaphysical Wit. W zb.: The Metaphysical Poets. Ed. G. H a m m o n d. London 1974. 
– P = M. P r a z, The Flaming Heart. Essays on Crashaw, Machiavelli and other studies in the rela-
tions between Italian and English literature from Chaucer to T. S. Eliot. New York 1973. – W = R. 
We l l e k, The Concept of Baroque in Literary Scholarship. W: Concepts of Criticism. Ed. and in-
troduction S. G. N i c h o l s, Jr. New Haven and London 1963.
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dziewałam się określeń stylu barokowego akcentujących jego przesadność i wy-
rażających większą lub mniejszą dezaprobatę. Ponadto spodziewałam się skoja-
rzenia z katolicyzmem kontrreformacji: krótko mówiąc, z czymś odbieranym 
w kulturze angielskiej najczęściej jako obce i trochę podejrzane. O obcości termi-
nu na gruncie kultury brytyjskiej świadczy też niepewność co do prawidłowej 
pisowni słowa „barok” w języku angielskim (wielka litera czy mała?) oraz co do 
jego wymowy – wahania dotyczyły samogłoski w drugiej sylabie oraz tego, czy 
akcent pada na pierwszą, czy na drugą sylabę (optowałabym za drugą sylabą; 
ponieważ jednak akcent na pierwszej jest również możliwy, niektórzy kojarzą to 
słowo z imieniem prezydenta Stanów Zjednoczonych!). 

Należy więc zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę w ujęciu terminu „barok” 
w kulturze brytyjskiej i polskiej. W literaturoznawstwie polskim uchodzi za oczy-
wistość, że barok był ruchem zauważalnym we wszystkich kulturach wywodzących 
się z Europy i w każdej dziedzinie sztuki, dominującym przez dwa stulecia nie 
tylko w architekturze i muzyce. W podręcznikowym polskim ujęciu do najbardziej 
oczywistych jego przejawów zaliczana jest m.in. angielska poezja XVII wieku. 
Stanisław Barańczak bez wątpienia rozpatruje angielską poezję „metafizyczną” 
w kontekście europejskiego baroku, proponując we wstępie do antologii tej twór-
czości komparatystyczny przegląd od konceptyzmu Johna Donne’a po twórców 
konceptyzmu włoskiego i hiszpańskiego 4. Zostało zauważone także oddziaływanie 
stylu barokowego na dramaturgię elżbietańską 5. We wstępie do antologii polskiej 
poezji barokowej Krzysztof Mrowcewicz korzysta na równych prawach z angiel-
skich opracowań dotyczących angielskiej poezji metafizycznej, jak i z polskich 
studiów poezji barokowej, przyjmując za oczywiste, że jedne i drugie mówią 
właściwie o tym samym 6. Lecz na Wyspach Brytyjskich polska badaczka twórczo-
ści George’a Byrona, Mirosława Modrzewska, widziała tylko zdziwienie na twarzy 
słuchaczy i usłyszała, że nigdy z czymś podobnym się nie zetknęli, gdy na konfe-
rencji w St Andrews w roku 2008 przedstawiła tezę o nawiązaniu poezji angiel-
skiego romantyka do baroku 7. 

Do znanych cech stylistyki baroku należy nacisk na „ornamentykę, przepych, 
różnorodność”. Jak wynika z mojego skromnego rozeznania, także w kręgach 

4 S. B a r a ń c z a k, wstęp w zb.: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. 
Wybór, przekł., oprac. ... Wyd. 2, popr. i znacznie rozszerz. Warszawa 1991, s. 10–11. Opublikowany  
w antologii wstęp jest w zasadzie tym samym tekstem, który ukazał się w „Rocznikach Humani-
stycznych” (1980, z. 1) pt. Bóg, człowiek i natura u angielskich „poetów metafizycznych” XVII wieku. 

5 Zob. Barok. Hasło w: M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, A. O k o p i e ń - S ł a-
w i ń s k a, J. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich. Wrocław 2000.

6 K. M r o w c e w i c z, wstęp w zb.: Wysoki umysł w dolnych rzeczach uwikłany. Antologia 
polskiej poezji metafizyczne epoki barokowej. Oprac. ... Warszawa 2010.

7 M. M o d r z e w s k a  (The Romantic Ukraine in Narrative Tales by George Gordon Byron 
and Antoni Malczewski. W zb.: Romantic Explorations. Ed. M. Meyer. Trier 2011; Byron, Burns and 
the Baroque. „The Byron Journal” 39 á2011ñ, nr 2) podjęła badania, które prowadzą do wniosku,  
iż brak kategorii „barok” lub jej deprecjonowanie w literaturoznawstwie angielskim uniemożli- 
wiły prawdziwe rozumienie twórczości Byrona. Choć poetę zaliczono do ruchu romantycznego, 
pozostaje odczucie, że nie pasuje on do końca ani do romantyków starszego pokolenia, Wordswortha  
i Coleridge’a, ani do przedstawicieli młodszego pokolenia, jemu współczesnego, Shelleya i Keatsa. 
Doceniono zatem Byrona głównie na kontynencie, gdzie barokowość jego stylu jest bardziej akcep-
towana. 
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angielskich styl barokowy jest w ten sposób rozumiany, lecz raczej z odcieniem 
dezaprobaty: jest z b y t  ekstrawagancki, przejaskrawiony, przesadny. Przyczynę 
owej dezaprobaty można, przynajmniej częściowo, znaleźć w dominującej roli 
czynnika religijnego w rozwoju baroku. Dowodów jego ukierunkowania religij-
nego dostarcza w nadmiarze polska poezja XVII-wieczna, zwłaszcza twórczość 
Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, Kaspra Miaskowskiego, Zbigniewa Morsztyna lub 
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Polskiemu czytelnikowi nie musi wyjaśniać 
Arent van Nieukerken, iż poezja tej epoki „jest mocno zakorzeniona w paradoksach 
doktryny chrześcijańskiej” 8, pewnie także nie trzeba przekonywać, iż charaktery-
styczny w epoce barokowej powrót zainteresowania sferą duchową jest blisko 
związany z kontrreformacją, ze św. Ignacym Loyolą oraz mistykami karmelitań-
skimi 9. René Wellek ma oczywiście rację przypominając, że barok istniał nie tylko 
w krajach katolickich i nie jest wyłącznie związany z katolicyzmem, a sztuki ba-
rokowej nie tworzyli wyłącznie katolicy. Niemniej jednak barok ewidentnie roz-
winął się bardziej pod wpływem katolicyzmu niż protestantyzmu 10. Warto się zatem 
zastanowić, czy nie ma w tym nurcie czegoś, co nie bardzo odpowiada wrażliwo-
ści protestanckiej lub poprotestanckiej. To tłumaczyłoby w pewnym stopniu, 
dlaczego dla angielskiego odbiorcy barok jest nadal czymś niezupełnie swojskim. 
W angielskiej architekturze styl barokowy nie przyjął się zbyt mocno 11; a nawet 
w muzyce, chyba jedynej dziedzinie sztuki, w której użycie terminu nie jest obcią-
żone w kontekście angielskim skojarzeniami negatywnymi, żaden z głównych 
przedstawicieli baroku nie pochodzi z Anglii. Styl ten, ponieważ wiąże się z ową 
szczególną odmianą katolicyzmu, która była z założenia antyprotestancka, jest na 
gruncie kultury angielskiej obarczony ciężkim „grzechem”. 

Kontrreformacja kojarzy się w zbiorowej świadomości angielskiej przede 
wszystkim z Hiszpanią, czyli z głównym swego czasu wrogiem politycznym Anglii, 

  8 A. v a n  N i e u k e r k e n, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna 
w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998, s. 91.

  9 Z wpływu „myśli jezuickiej” na sztukę tych czasów, łącznie z poetyką, doskonale zdają sobie 
sprawę polscy badacze, choćby M r o w c e w i c z  (op. cit., s. 19–21). Także angielscy badacze piszą 
o wpływie kontrreformacji, ale częściej w odniesieniu do rozwoju stylu barokowego w architekturze. 
Sobór trydencki, przypomina H. Gardner, zachęcał, by sztuka służyła wysiłkom reformacyjnym  
i ewangelizacyjnym, wskazując jednocześnie na potęgę Kościoła. Zob. F. S. K l e i n e r, Gardner’s 
Art Through the Ages. Boston 2009, s. 596. 

10 W studium A. Wa r r e n a  z roku 1939 (Richard Crashaw: A Study in Baroque Sensibility), 
wymienionym zarówno przez Welleka, jak i przez B a r a ń c z a k a  (op. cit., s. 23–24), styl baroko-
wy kojarzony jest jednoznacznie z katolicyzmem. I jeśli nawet nie uważamy takiego skojarzenia za 
całkowicie uzasadnione, funkcjonuje ono jednak w zbiorowej świadomości angielskiej. 

11 Odmiana baroku związana z nazwiskiem architekta Ch. Wrena jest inna niż ta w Europie kon-
tynentalnej. Nawet w Catholic Encyclopedia, „styl barocco” kojarzony jest ze „złym gustem” (Baroc-
co style. Hasło w: Catholic Encyclopedia online). Być może, rozwój Anglii w duchu protestanckim 
sprawił, iż styl ten stał się trudny do zaakceptowania również przez katolików. Np. A. W. Pugin, znany 
architekt XIX-wieczny, który przeszedł na katolicyzm, nienawidził stylu barokowego (zob. R. H i l l, 
God’s Architect. Pugin and the Building of Romantic Britain. London 2007, s. 371). Inspirację czer-
pał nie z kontrreformacji, ale z angielskich wzorców średniowiecznych, tj. z katolicyzmu sprzed 
reformacji. Warta odnotowania jest także uwaga A. N i c h o l s o n a  (Power and Glory: Jacobean 
England, and the Making of the King James Bible. London 2003, s. 70), iż słynny przekład Pisma 
Świętego z roku 1611, tzw. King James Bible, był w Anglii odpowiednikiem „wielkiej katedry baro-
kowej, j a k i e j  w  n i e j  n i g d y  n i e  b u d o w a n o” (podkreśl. J. W.), stanowiącym „pewnego 
rodzaju sanktuarium narodowe budowane tylko ze słów”. 
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oraz z zakonem jezuickim, stworzonym właśnie przez Hiszpana 12. W dobie gdy 
styl barokowy triumfował na kontynencie, niedawno utworzony zakon, którego 
fundatorem był św. Ignacy, przyjmował młodych katolików angielskich, szkolił 
ich  i wysyłał z powrotem do Anglii, żeby utrzymać pozostałości prześladowanego 
Kościoła katolickiego na Wyspach. Wprawdzie dzisiejszy Kościół katolicki w Ang- 
lii zawdzięcza swoje przetrwanie właśnie tym misjonarzom jezuickim, którzy 
w większości, po krótkim okresie działania w ukryciu, ponieśli straszną męczeńską 
śmierć, lecz dla protestantów byli oni przede wszystkim zdrajcami, chcącymi 
Anglię wyprzedać Hiszpanom 13. Oczywiście, dziś inaczej patrzymy na to wszyst-
ko, choć czytając np. książkę Richarda Wilsona Secret Shakespeare można dojść 
do wniosku, że uprzedzenia wcale nie minęły 14. W każdym razie cień podejrzenia 
nadal pada na termin „barok”, w jakiś może mglisty sposób skojarzony z pamięcią 
o sporach religijnych w dobie renesansu. Nadal odczuwany jest on jako obcy, 
nieangielski. To, co pół wieku temu konstatował René Wellek, pozostaje nadal 
aktualne: w odbiorze tego słowa zawiera się wciąż jeszcze nie tylko dezaprobata 
Johna Ruskina, ale także niechęć wynikająca ze skojarzenia z jezuitami i kontrre-
formacją (W 89–90) 15. To chyba owo obciążenie historyczne spowodowało, że, 
przynajmniej w humanistyce brytyjskiej, przymiotnika „barokowy” nie stosowano 
i nadal niezmiernie rzadko się go stosuje do poezji angielskiej, nawet do tej jej 
odmiany, która z perspektywy np. Barańczaka, ukształtowanej przez polskie rozu-
mienie baroku, w sposób najbardziej oczywisty wydaje się związana z tym nurtem 
w literaturze. Tak jak napisał Wellek już w latach czterdziestych ubiegłego stulecia, 
odniesienie pojęcia „barok” do literatury jest rozpoznawane na Wyspach Brytyjskich 
jako import z kontynentu (W 69). Pierwsi uczeni, którzy zastosowali ten termin do 
angielskiej poezji, byli nie Anglikami, lecz Niemcami, z Heinrichem Wölfflinem 
na czele. Także później najbardziej skłonni do jego używania okazali się literatu-
roznawcy pochodzenia nieangielskiego, np. Mario Praz, Odette de Mourgues lub 
sam Wellek. 

Książka Lamberta o powrocie baroku w dobie postmodernistycznej mówi 
z niezmierną powściągliwością o poezji angielskiej jako inspiracji w rozwoju 
neobaroku: tylko dwa razy wymieniono w niej nazwisko Donne’a 16. Niemniej 

12 Wśród historyków sztuki identyfikacja baroku jako „le style jésuite” była przez dłuższy czas 
powszechna. Zob. Baroque. Hasło w: The Oxford Dictionary of Art. Ed. I. C h i l v e r s, H. O s-
b o r n e. Oxford 1988. 

13 Dobrego przykładu tego typu myślenia dostarcza sztuka Th. M i d d l e t o n a  A Game of 
Chess (1624), bardzo dobrze zinterpretowana przez J. L i m o n a  w Dangerous Matter (Cambridge 
1986). W sztuce angielskiego dramaturga św. Ignacy, ówcześnie kanonizowany, jest utożsamiony  
z Szatanem. Cały Kościół katolicki zaś, a w szczególności zakon jezuicki, został umieszczony  
w obozie „fałszywej religii”, wrogiej chrześcijaństwu. Jezuici, symbolizowani przez czarne piony, 
udają tylko, że są chrześcijanami (s. 113). Cały „czarny świat” wypełnia nieczystość i wszelkiego 
rodzaju deprawacja (s. 114).

14 R. W i l s o n, Secret Shakespeare. Manchester 2004.
15 Szczególnie ostro rozbrzmiewa dziś dezaprobata dla baroku w niektórych dyskusjach na 

temat poezji G. Hilla. Zainteresowanie Hilla kontrreformacją odnotowuje wielu literaturoznawców, 
dla których najczęściej ów wpływ jest nie do przyjęcia. Np. Ch. P a g n o u l l e  (Music Alone Sur-
vives? Collapsing Faith in Some Sonnets by G. M. Hopkins and Geoffrey Hill. „Cahiers Victoriens 
et Eduoardiens” 42 á1995ñ) wiąże poezję Hilla z barokowym kultem przemocy i nadmiernym pod-
kreśleniem cierpienia. 

16 Wywód L a m b e r t a  (L 12) sugeruje, iż ważnymi wzorcami dla rozwoju postmodernizmu 

I-5.indd   85 2011-12-07   11:42:51



86 JEAN WARD

jednak istnieje w angielskiej tradycji poezja o cechach, które w odniesieniu do innych 
niż angielska literatur są zwykle określane jako „barokowe”. Zwrócił na to uwagę, 
choć nie expressis verbis, literaturoznawca angielski Samuel Leslie Bethell w eseju 
z roku 1953, The Nature of Metaphysical Wit (Istota dowcipu metafizycznego). 
Należy tutaj pamiętać, że angielskie słowo „wit”, podobnie jak polskie słowo „dow-
cip”, w XVII wieku miało inny sens niż dziś: oznaczało wówczas rozum, inteligen-
cję, bystrość umysłu, było zatem odpowiednikiem łacińskiego „ingenium” 17. 
W późniejszym czasie jego znaczenie zawężało się, podobnie jak znaczenie pol-
skiego słowa „dowcip”. Używając tego polskiego wyrazu w niniejszych rozważa-
niach jako odpowiednika angielskiego „wit”, odwołuję się, zresztą tak jak polscy 
badacze okresu barokowego, do jego XVII-wiecznego sensu, widocznego np. 
w polskim tłumaczeniu traktatu Sarbiewskiego O poincie i dowcipie.

Bethell zamierzał rozwinąć swój skromny esej do rozmiarów porządnego 
studium, ale niestety nie zdążył przed śmiercią. Dziś mało kto wraca do podjętego 
przez niego zagadnienia 18. Bethell stosuje wymiennie terminy „barokowy” i „me-
tafizyczny” jako określenia typu dowcipu, którym się zajmuje; mówi bez skrępo-
wania o „epoce barokowej”, przyjmując za oczywiste, że była ona okresem w kul-
turze europejskiej dotyczącym zarówno Anglii, jak i innych krajów. Dla niego fi-
lozofią baroku jest system Tesaura, będący czymś pomiędzy średniowieczem 
a modernizmem, dzielący tak z jednym, jak i z drugim pewne swoiste cechy (B 139). 
Bethell twierdzi, że sposoby myślenia tego okresu oraz zasoby konceptów, z których 
korzystali twórcy, były międzynarodowe, choć nie przekreślały one cech indywi-
dualnych danych krajów i twórców. Zwracając szczególną uwagę na rozprawy 
dotyczące istoty konceptu, napisane przez Hiszpana Graciána oraz Włocha Tesau-
ra, wnioskuje, iż „to, co oni mówią, dotyczy prawie w tej samej mierze po- 
ezji angielskiej, co hiszpańskiej lub włoskiej” (B 133–134). Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę, iż z podobnego założenia wychodzi Ernst Robert Curtius, który 
w słynnym studium na temat związków literatury europejskiej z łacińskim średnio-
wieczem wymienia np. wyraz „hydrops [puchlina wodna]”, traktując go jako 
przykład „skrajnie niezwykłych metafor”, dobrze znany w XVII-wiecznej poezji 
i prozie hiszpańskiej, a także należący do ulubionych wyrażeń Donne’a. Jak po-
dejrzewa Curtius, najsłynniejszy angielski poeta nurtu metafizycznego „mógł go 
zapożyczyć z łaciny średniowiecznej albo ze źródeł hiszpańskich” 19. W obu wy-
padkach byłby to dowód nadal istniejącej wspólnoty w literaturze europejskiej, 
inspiracji dzielonej lub pochodzącej ze wspólnych źródeł. Bethell, tak samo jak 
Curtius, tę wspólnotę uznaje za prawdopodobną. 

były „podobne wersje baroku [...] w [...] siedemnastowiecznej architekturze i malarstwie, oraz w 
poezji francuskiej i hiszpańskiej”.

17 C. S. L e w i s, Studies in Words. Cambridge 1967, s. 90. Rozdział o słowie „wit” Lewis 
rozpoczyna od wyznania, że gdyby ktoś miał czas studiować historię tylko jednego słowa, najlepszym 
wyborem dla tego przedsięwzięcia mógłby być właśnie wyraz „wit”. 

18 Autor studium Metaphysical Wit (Cambridge 1991), A. J. S m i t h, przyznaje, że w podejściu 
do poezji metafizycznej dzieli m.in. z Bethellem „niemodne” dziś zainteresowanie jej podstawą re-
ligijną (s. XI). W wywodzie Bethella widać jego przekonanie, iż „dowcip metafizyczny jest precy-
zyjnie tak nazwany, ponieważ odkrywa istnienie porządku duchowego w zmysłowym doświadczeniu” 
(ibidem, s. 5).

19 E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. A. B o r o w s k i. 
Kraków 1997, s. 286–287. Inaczej jednak uważa We l l e k: że nie było w czasach Donne’a poezji 
hiszpańskiej, która mogłaby służyć mu jako wzorzec (W 105).
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Teza Bethella, że barokowy/metafizyczny koncept jest oparty na przeświad-
czeniu o ukrytej harmonii w świecie stworzonym i zmierza do ujawnienia tego 
porządku w naturze, wynika właśnie z przekonania, iż ten sam ruch myślowy 
występował w całej Europie, tak że prace teoretyczne XVII-wiecznego Włocha 
lub Hiszpana można z powodzeniem odnieść do poezji angielskiej tych czasów tak 
samo, jak do poezji włoskiej lub hiszpańskiej. Jest to stanowisko, które wyróżnia 
Bethella wśród badaczy angielskiej poezji. Ponad pół wiek temu Joseph Anthony 
Mazzeo narzekał, że większość teorii odnoszących się do angielskiej poezji meta-
fizycznej nie uwzględnia rozważań Graciána, Tesaura i im podobnych i nie rozumie 
„poetyki korespondencji” w nich opisanych 20. Stan rzeczy, być może, niewiele się 
zmienił od tego czasu. Jednak do Bethella nie mógł Mazzeo mieć pretensji. Jego 
koncepcja została wzięta wprost od teoretyków hiszpańskiego i włoskiego. Twier-
dzi on bowiem, że podobnie jak dla nich – również dla „metafizyków” angielskich 
„dowcip” był pierwiastkiem Bożym w człowieku, cechą, która pozwalała odsłaniać 
ukryty ład świata stworzonego przez pełnego inwencji, przemyślnego, czyli właśnie 
„dowcipnego” Boga 21. Całościowe pojmowanie świata jako systemu wzajemnych 
relacji pozwoliło im łączyć rzeczy pozornie bardzo od siebie odległe; było to pod-
łożem ich pracy poetyckiej i stanowiło podstawę ich języka metaforycznego.

W rozważaniach Bethella nie figuruje nazwisko Macieja Kazimierza Sarbiew-
skiego, ale jego szkic O poincie i dowcipie (1624) dobitnie ukazuje, że system, 
który Bethell związał z teoriami Graciána i Tesaura, był wspólną własnością my-
ślową całej Europy – tym bardziej że praca polskiego jezuity powstała nawet przed 
ich traktatami (Gracián: 1642, Tesauro: 1654). W wypowiedzi nazwanej przez 
Sarbiewskiego pointą dochodzi do zetknięcia – w równych proporcjach – niezgod-
ności i zgodności i z tego zespolenia powstaje połączenie zdziwienia z przyjemno-
ścią 22. Dla Tesaura jest to istota metafory barokowej 23. Z pewnością więc czytelnik, 
który ma w pamięci traktat Sarbiewskiego, nie uzna, że praca Bethella jest szcze-
gólnie odkrywcza. Także nie zdziwi go przekonanie angielskiego badacza, iż 
w przyszłości okaże się, że: 

cały europejski ruch „dowcipu barokowego” lub „konceptu metafizycznego” wywodził się 
z odnowienia przez jezuitów dowcipu patrystycznego – najprawdopodobniej ujawniającego się 
najpierw w homiliach hiszpańskich XVI wieku. [B 132]

Zgodziłby się pewnie z takim ujęciem sprawy Curtius, który podkreśla związ-
ki dowcipu barokowego z tradycją łacińskiego średniowiecza i wspomina, iż sam 
Gracián odnajduje przykłady „agudezy” u autorów zarówno antyku, jak jemu 
współczesnych 24. W kontekście angielskich badań literaturoznawczych wywód 

20 J. A. M a z z e o, A Critique of Some Modern Theories of Metaphysical Poetry. „Modern 
Philology” 50 (1953), nr 2. 

21 Zob. artykuł M. Z g l i ń s k i e g o  Muzyka sfer („Akademia” 7 á2006ñ, nr 3) o postrzeganiu 
organów od średniowiecza po początki oświecenia, ale szczególnie w epoce barokowej – jako in-
strumentu o charakterze sakralnym, którego dźwięki były odbiciem kosmicznej harmonii stworzonej 
przez Boga.

22 M. K. S a r b i e w s k i, O poincie i dowcipie. (De acuto et arguto). W: Wykłady poetyki. 
(Praecepta poetica).Wrocław 1958. BPP. B 5.

23 Zob. P. S c h w e n g e r, Crashaw’s Perspectivist Metaphor. „Comparative Literature” 28 
(1976), nr 1.

24 C u r t i u s, op. cit., s. 307. Autor ten uważa, że tzw. barok hiszpański wywodzi się ze „śre-
dniowieczno-łacińskiej teorii i praktyki”. Najwyraźniej – skoro mówi o potrzebie „zestawienia 
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Bethella jest jednak czymś dość wyjątkowym 25. Wytłumaczenia tego należy szukać, 
jak podejrzewam, w oczywistym dla polskiego, a wywołującym niepokój u angiel-
skiego czytelnika podkreśleniu przez badacza ścisłego związku między barokiem 
a działalnością jezuitów. Bethell przypomina m.in., iż Gracián należał do zakonu 
utworzonego przez św. Ignacego. Podkreślając również, że teorie Graciána i Te-
saura miały rodowód religijny, Bethell wiązał je nie tylko z systemem myślenia 
– ogólnie biorąc – chrześcijańskiego, co nie byłoby problemem dla angielskiego 
odbiorcy, ale także, i przede wszystkim, z katolicyzmem kontrreformacji (B 138). 
Właśnie to, zaryzykuję, mogło przesądzić o jego znikomej recepcji, sprawiając, że 
nie zyskał on szerokiego rozgłosu. Badania, o których marzył Bethell, nie miały 
szans rozwinąć się, ponieważ myśl o takim elemencie w tradycji literackiej, jak 
wpływ kontrreformacji, nie wydawała się i wciąż chyba nie wydaje się atrakcyjna. 
Wiadomo bowiem, że czynniki psychologiczno-kulturowe, nie zawsze uświado-
mione, mogą warunkować wybory terenu do badania i dyktować, jaki dyskurs jest 
możliwy w danym czasie i miejscu. 

Czytelnik prac powstałych dziś w obszarze literaturoznawstwa angielskiego 
mógłby odnieść wrażenie, iż na siłę próbuje się udowadniać albo to, że barok nie 
miał zbyt wiele wspólnego z kontrreformacją, albo – chyba częściej – że skoro 
miał, zasadniczo nie może dotyczyć literatury angielskiej. Przy czym, co mało kto 
sobie uświadamia, należałoby uznać, iż angielska poezja zwana metafizyczną jest 
czymś znacząco różniącym się od poezji barokowej – założenie, które trudno 
obronić. W wyniku tego splotu nieporozumień powstaje absurdalna sytuacja, 
w której można mieć za złe współczesnemu autorowi Geoffreyowi Hillowi, że 
korzystał w swej poezji z wyszukanych, obcych wzorców (barokowej poezji hisz-
pańskiej), aprobuje się zaś to, że Ronald Stuart Thomas w zaskakującym koncep-
cie swoich porównań odwołuje się do twórczości takich „metafizyków”, jak John 
Donne i George Herbert. Być może, także konsekwencją opisanego przeze mnie 
podejścia jest to, że koncepty XVII-wiecznego poety Richarda Crashawa, konwer-
tyty na katolicyzm i wielbiciela św. Teresy, wydają się trudne do przyjęcia, niean-
gielskie, natomiast nikogo nie dziwi ani nie oburza sformułowanie należącego do 
ruchu metodystycznego Isaaca Wattsa (1674–1748) zawarte w jego słynnym 
hymnie When I survey the wond’rous Cross...:

His dying Crimson, like a Robe
Spreads o’er his Body on the Tree 26

metaforyki angielskich „poetów metafizycznych” z „przenośniami hiszpańskich konceptystów” – 
niemiecki badacz widzi podobieństwa wywodzące się ze wspólnych źródeł (s. 288). Podkreśla, iż to, 
co nazywa manieryzmem XVII-wiecznym, nie może być oddzielone od swej długiej „prehistorii”, nie 
może być uważane za „spontaniczny twór baroku” – bądź hiszpańskiego, bądź niemieckiego (s. 298). 

25 Wymieniony przez M r o w c e w i c z a  (op. cit.) J. S m i t h  (On Metaphysical Poetry. 
„Scrutiny” 1933. Przedruk w zb.: A Selection from „Scrutiny”. T. 2. Ed. F. R. L e a v i s. Cambridge 
1968) wspomina, co prawda, o kontekście cywilizacji europejskiej, twierdząc pod koniec szkicu,  
że warunki potrzebne do powstania poezji metafizycznej istniały przede wszystkim poza Anglią,  
„w Hiszpanii czasów Filipów”, gdzie „metafizyką można było wręcz oddychać”. Rozważania auto-
ra traktują jednak o tradycji poezji angielskiej głownie bez takich odniesień i w jego szkicu wyraz 
„barok” prawie w ogóle nie występuje. 

26 I. Wa t t s, When I survey the wond’rous Cross... W zb.: Augustan Lyric. Ed. D. D a v i e. 
London 1974, s. 51. Po polsku brzmiałoby to następująco: „Purpura jego, gdy umiera, jak płaszcz / 
Pokrywa Ciało Jego na Drzewie”.
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To porównanie ewidentnie wywodzi się z tradycji hymnologii łacińskiej, 
a w szczególności z hymnu Fortunatusa Vexilla Regis:

Arbor decora et fulgida
Ornata Regis purpura 27

Według Bethella porównanie Wattsa to najbardziej uderzający ze wszystkich 
konceptów, to koncept, który można nazwać „metafizycznym”, ujawniający sposób 
myślenia typowy dla późniejszej epoki, nazwanej przez niego barokową. Spo- 
sób wyrażania się tego poety jest równie „barokowy”, a tym samym w równym 
stopniu nawiązuje do wspólnej tradycji europejskiej jak koncepty Crashawa, ale 
zdecydowanie protestancka przynależność Wattsa zbija czytelnika z tropu, masku-
jąc oczywiste pokrewieństwa między językiem poetyckim tego hymnu 28 a językiem 
jedynego angielskiego „metafizyka” powszechnie określanego jako „barokowy”, 
czyli Crashawa. 

Jeśli wziąć dla porównania przykład innego poety XVII-wiecznego, George’a 
Herberta, którego Crashaw bardzo cenił, wypada się zgodzić z Małgorzatą Grze-
gorzewską, iż Herbert „z równą [jak Crashaw] gorliwością »zanurzał« swoje 
wiersze w strumieniu Krwi Pańskiej” 29 – natomiast tylko Crashawa nazwano z tego 
i innych powodów poetą „barokowym”. Być może, twórca ten różni się od pozo-
stałych poetów angielskich poziomem ekstrawagancji konceptów oraz szybkością, 
z jaką rozmaite koncepty następują po sobie (np. w cytowanym przez Grzegorzew-
ską wierszu Na rany ukrzyżowanego Pana naszego). Nie różni się on jednak od 
innych „metafizyków” samą zasadą języka poetyckiego, czyli konceptyzmem 30. 
A jednak z zadziwiającą konsekwencją utrzymywano, iż jemu jedynie wśród zna-
nych angielskich poetów XVII wieku przysługuje przymiotnik „barokowy”.

Można w tym miejscu przywołać szkic de Mourgues, której definicja baroku 
przypomina mocno Eliotowskie ujęcie „metafizyczności” i koncepcję „rozszcze-

27 Cyt. za: F. J. E. R a b y, A History of Christian Latin Poetry. Oxford 1953, s. 89–90. Zob. 
wersję polską Króla wznoszą się ramiona..., w przekładzie P. M a ń k o w s k i e g o  (w zb.: Śpiewaj-
my Bogu. Oprac. F. R ą c z k o w s k i. Warszawa 1988, s. 336–337):

Drzewo piękne i świetlane 
Zdobne w cną purpurę Króla,

28 Można by mówić w tym kontekście także o wielu innych hymnach z XVII i XVIII wieku, 
związanych z ruchem metodystycznym, ale czerpiących w zaskakujący sposób z tradycji katolicko-
-barokowej, choćby Rock of Ages... A. T o p l a d y’e g o  (w zb.: Augustian Lyric, s. 105).

29 M. G r z e g o r z e w s k a, Smak i zapach świętości. Zmysłowa mistyka Richarda Crashawa 
(1613?–1649). „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2008, s. 59. Wiersz C r a s h a w a  Na rany 
ukrzyżowanego Pana naszego, tak jak większość wymienionych w tych rozważaniach angielskich 
utworów XVII-wiecznych, można znaleźć w przekładzie S. B a r a ń c z a k a  w jego już tu cytowa-
nej Antologii angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. 

30 Poezja Crashawa, choć za jego życia cieszyła się uznaniem, dziś jest najczęściej przedmiotem 
ostrej krytyki. Zob. R. R a m b u s s, Sacred Subject and the Aversive Metaphysical Conceit: Crashaw, 
Aerrano, Ofili. „ELH” 17 (2004), nr 2. Jednak XIX-wieczny poeta F. Thompson najbardziej spośród 
twórców szkoły metafizycznej cenił Crashawa. Także we wstępie do słynnej antologii poezji meta-
fizycznej, która razem z esejem Th. S. E l i o t a  Poeci metafizyczni (w: Szkice literackie. Wybór, 
oprac. W. C h w a l e w i k. Warszawa 1963 áprzeł. M. Ż u r o w s k iñ) przyczyniła się do odrodze-
nia zainteresowania poezją XVII stulecia, H. G r i e r s o n  (Metaphysical Lyrics and Poems of the 
Seventeenth Century. Donne to Butler. Oxford 1921) wypowiada się z uznaniem o poezji Crashawa. 
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pienia wrażliwości”. Autorka twierdzi, iż wrażliwość późnego renesansu „re- 
agowała tak gwałtownie na problemy epoki, że intelekt nie zawsze mógł nad nią 
panować. Być może, wolno nazwać barokowym wynik artystyczny owego za-
chwiania równowagi między czuciem a intelektem” 31. Ogólnie rzecz biorąc, 
w wykładni de Mourgues barok cechuje się zniszczeniem równowagi między 
ciałem a duchem – albo na rzecz ciała, albo na rzecz ducha. Jednak znaczące jest 
to, że jedynym poetą angielskim, którego badaczka ta konsekwentnie wymienia 
w swych rozważaniach nad barokiem, jest Crashaw. Ponadto wyraźnie tu pobrzmie-
wa nuta dezaprobaty zarówno wobec tego nurtu, jak i wobec jego przedstawiciela 
– de Mourgues odnajduje w poezji Crashawa przesadne dawanie upustu zmysłom 
i wyobraźni oraz perwersyjną preferencję dla sytuacji (seksualnie) dwuznacznych 32. 

Stosunek Maria Praza do badanego przedmiotu, inaczej niż w wypadku de 
Mourgues, jest neutralny, lecz także Praz wiąże zjawisko baroku w Anglii głównie 
z nazwiskiem Crashawa. Oprócz niego tylko angielskiego jezuitę-męczennika 
Roberta Southwella określa Praz jako poetę „barokowego”. W studium The Flaming 
Heart, traktującym o związkach między włoską i angielską literaturą, wzmianki 
o baroku pojawiają się głównie w kontekście poezji Crashawa. Praz zdecydowa- 
nie łączy barok z rodzajem pobożności typowej dla krajów rzymskokatolickich 
w XVII wieku (P 204). O dziele Southwella St Peter’s Complaint, będącym naśla-
dowaniem poematu Luigiego Tansilla Le lacrime di San Pietro, pisze badacz, że 
„uderza w najwcześniejsze dźwięki wyrafinowanego baroku, który znalazł wyra-
zistego, jeśli nawet nie osamotnionego przedstawiciela w Anglii w osobie Richar-
da Crashawa” (P 16). Praz podkreśla, że charakter wyobraźni Crashawa zawsze 
był zdecydowanie katolicki, zupełnie odmienny od protestanckiego – nawet zanim 
poeta stał się faktycznie katolikiem 33. 

Co dla naszego wywodu także istotne – Praz dostrzega w twórczości Crasha-
wa wpływ kilku współczesnych temu autorowi poetów łacińskich, m.in. francu-
skiego jezuity Remonda. Wskazuje również na możliwy wpływ traktatu Graciána 
oraz poezji Sarbiewskiego. Omawiając najbardziej ośmieszany koncept poematu 
Crashawa The Weeper (oczy Marii Magdaleny idą za Chrystusem jak dwie wierne 
fontanny, dwie chodzące wanny – koncept rzeczywiście trudny dziś do przyjęcia!), 
Praz udowadnia, iż nie jest on wymysłem autora, lecz znanym konceptem owych 
czasów, używanym także przez Sarbiewskiego i wymienionym przez Tesaura (P 220, 
przypis 42; P 221–224). Przy okazji takich porównań Praz broni też stosowanego 
przez angielskiego poetę ekstrawaganckiego konceptu dotyczącego łez, które są 
jak wino, przypominając, iż ów koncept pojawia się również u Donne’a (w wierszu 
Twicknam Garden, skąd – jak domniemywa Praz – Crashaw mógł czerpać inspi-
rację) 34. Wniosek, który można z tego wyciągnąć, jest istotny w naszych rozważa-

31 O. d e  M o u r g u e s, The European Background to Baroque Sensibility. W zb.: The New 
Pelican Guide to English Literature. T. 3: From Donne to Marvell. Ed. B. F o r d. Harmondsworth 
1982, s. 98. 

32 Ibidem, s. 98–99.
33 Podobnie charakter wyobraźni Crashawa zanalizował G. Gilfallan, z tym że dla niego „pa-

pistowskie widzenie rzeczy” było czymś niestosownym (zob. G r z e g o r z e w s k a, op. cit.,  
s. 51–83). Praz uważa, iż metafizyczny dowcip Donne’a wykazuje innego rodzaju „concettismo”, 
które niewiele zawdzięcza poezji włoskiej, a ponadto – że wpływ włoski na angielską poezję  
w XVII wieku stopniowo malał (P 16). 

34 Praz wspomina także o poetyce Pieśni nad pieśniami, wielce podobnej w duchu do wiersza 
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niach: nie da się ekstrawagancji konceptów Crashawa przypisać „barokowości” 
jego stylu, jeśli nie chce się przyznać, iż także styl Donne’a jest barokowy. 

Zresztą, jak pisze Louis Martz, większość angielskich poetów szkoły metafi-
zycznej (badacz nazywa ich „medytacyjnymi”), łącznie z Southwellem, Herbertem, 
Crashawem i Henrym Vaughanem, brała udział w „literaturze łez”, która zalała 
Europę w XVI i XVII wieku, mimo że w przekonaniu Martza miała ona swój 
początek w kontrreformacji 35. Tak więc Lachrimae współczesnego poety Geoffreya 
Hilla, jak też motto z Southwella oraz aluzja w podtytule do muzyki tworzącego 
w tamtym okresie kompozytora, Johna Dowlanda 36, mają wzorzec nie tylko w hisz-
pańskiej poezji barokowej (z czego niektórzy czynią Hillowi zarzut), ale także 
w rodzimej tradycji angielskiej, przynajmniej tej, w której wpływ włoski jest 
ważny, jak w wypadku poety Southwella i muzyka Dowlanda 37. Wywód Martza 
nie wyodrębnia Crashawa spośród poetów jego czasów; cytowane przez badacza 
fragmenty poezji np. Herberta wykazują wyraźne podobieństwa do stylu Crashawa. 
Jednak wydaje się możliwe, iż w podejściu innych krytyków te same elementy, 
które w wypadku Donne’a lub Herberta zwykle się przemilcza albo uważa się za 
objawy „metafizyczności”, u Crashawa są dla odmiany zwane „barokowymi”. 

To w oczach wielu badaczy komplementem nie jest. Działa to też trochę jak 
sprzężenie zwrotne: Crashaw jest barokowy – to źle; a jako że można krytykować 
w jego poezji niezdolność do zwięzłego stylu oraz skłonność do kwiecistości, 
która zdaniem m.in. Praza prowadzi nierzadko do łamania zasady dobrego smaku 
(P 240–245) – widocznie takie wady muszą tkwić w istocie tego nielubianego 
stylu zwanego „barokiem”. Nie każdy umie tak jak Praz nie winić stylu baroko-
wego za niedoskonałości danego poety ani nie przekreślić danego twórcy mianując 
go „barokowym”. Niewielu zatem będzie w stanie zrozumieć, dlaczego Praz koń-
czy obszerny, tytułowy rozdział swej książki uwagą, że w najlepszej poezji Cra-
shawa dokonuje się owo „uduchowienie zmysłu”, które badacz, nieco podobnie 
jak Eliot, uważał za dążenie i istotę sztuki XVII wieku (P 272–273) 38. 

Stanisław Barańczak sugeruje, zapewne słusznie, że jeśli do cech baroku za-
liczyć niepokój wynikający ze współistnienia skrajnie różnych światopoglądów, 
to „W Anglii zderzenie przeciwstawnych obrazów świata było odczuwane zapew-
ne jeszcze dotkliwiej niż na kontynencie [...]” 39. Barańczak, pisząc w latach sie-
demdziesiątych XX wieku, nie mógł nadmiernie podkreślać znaczenia rewolucji 
religijnej, jaka dokonała się w Anglii w wyniku reformacji, a jest ona chyba naj-

Crashawa Wniebowzięcie Najświętszej Pani (P 231). Jest to kolejne ogniwo łączące poezję Crashawa 
ze sztuką kontrreformacji, choćby z twórczością poetycką św. Jana od Krzyża. 

35 L. M a r t z, The Poetry of Meditation. New Haven 1954, s. 199.
36 J. D o w l a n d, Lachrimae, or Seaven Teares, for 5 viols or violins, and lute (1604) – zbiór 

obejmuje: Lachrimae antiquae; Lachrimae antiquae novae; Lachrimae gementes; Lachrimae tristes; 
Lachrimae coactae; Lachrimae amantis; Lachrimae verae. G. H i l l  w Lachrimae, stanowiących 
część powstałego w roku 1978 dzieła Tenebrae (w: Collected Poems. London 1985), wykorzystał 
cztery z tych tytułów, ale utwory nimi opatrzone umieścił w innej kolejności. 

37 Zauważył to B. O x l e y  (Geoffrey Hill’s „Christian Year”. Rec.: G. Hill, Tenebrae. „Essays 
in Criticism” 29 á1979ñ, nr 3), który pisze, iż cykl Hilla przywodzi na myśl Southwella oraz innych 
„angielskich poetów barokowych”, do których on akurat zalicza zarówno Donne’a, jak i Crashawa. 

38 Inaczej jednak niż T. S. E l i o t  (The Varieties of Metaphysical Poetry. Ed. R. S c h u c h a r d. 
London 1993), Praz uważa, że motorem poezji Crashawa nie jest emocja; namiętność jego jest „na-
miętnością mózgu [...] dla gry dowcipu dla siebie samej” (P 231).

39 B a r a ń c z a k, op. cit., s. 8.
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bardziej wyrazistym aspektem tych burzliwych czasów, który – zaryzykuję stwier-
dzenie – w dziejach angielskiego dyskursu literaturoznawczego decydował o tym, 
że w odniesieniu do angielskich poetów XVII wieku najczęściej unika się nazwy 
„barokowi”, preferując mylący pod wieloma względami termin „metafizyczni”. 
Określenie „barokowy”, jak wspomniałam, na ogół rezerwuje się dla jedynego 
wśród znanych „metafizyków”, który był wyznania rzymskokatolickiego, czyli dla 
Crashawa (W 121, 126). Twórca ten zakończył swoje życie na dobrowolnym wy-
gnaniu we Włoszech i jest chyba uważany za najbardziej nieangielskiego spośród 
ówczesnych poetów. I – co ważne – ponieważ Anglicy na ogół nie potrafią używać 
terminu „barok” w sposób pozbawiony wartościowania (zwykle ujemnego) i prze-
świadczenia o jego obcości, owo określenie w odniesieniu do poezji Crashawa 
najczęściej wyznacza to, czego się u niego nie lubi 40. 

Tak więc istnieje wiele niebezpieczeństw przy próbie stosowania terminu 
„barok” do poezji angielskiej wynikających z niepożądanych i budzących odrazę 
skojarzeń. Oprócz tego trzeba zwrócić uwagę również na inne trudności związane 
z tym terminem, które dotyczą zresztą nie tylko literatury angielskiej. Lambert 
wskazuje na mnogość terminów pokrewnych „barokowi”, czasem używanych 
wymiennie z nim, jak np. „manieryzm” u Curtiusa 41, czasem zaś z mniejszym lub 
większym powodzeniem odcinających się od niego. Są to m.in. wspomniany „ma-
nieryzm”, „rokoko”, „metafizyczne”, „preciosité”, „gongoryzm” (L 7). Być może, 
jak wspomina Wellek, termin Martza: „poezja medytacyjna”, jest kolejną pozycją, 
którą należy dodać do tej listy (W 126–127). 

Martz dał, co prawda, bardzo oryginalny klucz do rozumienia angielskiej poezji 
XVII wieku, ale nie łączył tradycji, którą zdefiniował, z pracami Graciána lub 
Tesaura. Te nazwiska nie figurują w jego rozprawie, skupiającej się na tekstach 
z katolickiej szkoły medytacyjnej, związanej może najbardziej ze św. Ignacym, ale 
także z innymi postaciami doby kontrreformacji i wcześniejszej. Poezję, którą 
w tym kontekście badacz przedstawia, nie nazywa „barokową” – chyba że w odnie-
sieniu do twórczości Crashawa 42. Ci, którzy idą śladem Martza, także nie podkreślają 
związków z hiszpańskim i włoskim barokiem, a i termin „barok” najczęściej nie 
pojawia się w ich rozważaniach. Jednak Aakanksha Virkar-Yates, pisząc o zna- 
czeniu XVII-wiecznej tradycji ksiąg emblematów dla poezji Gerarda Manleya 
Hopkinsa, wspomina często o związkach tej tradycji z Ćwiczeniami duchowymi 
św. Ignacego i nie waha się korzystać z terminu „koncept” w opisie języka ich 
autora. Jest więc jasne, iż bada ten sam teren: poezję różnie określaną – jako 
metafizyczną lub barokową 43. 

Poza tym, że problem stanowiło stosowanie wielu nazw wskazujących na ten 
sam XVII-wieczny „przedmiot” badań, mamy współcześnie do czynienia z wyko-
rzystywaniem terminu „barok” w różnych innych kontekstach, zależnie od tego, 
co dany autor uważa za najbardziej charakterystyczną cechę tego stylu. Jorge Luis 

40 Zob. R. N e t z l e y, Oral Devotion: Eucharistic Theology and Richard Crashaw’s Religious 
Lyrics. „Texas Studies in Literature and Language” 44 (2002), nr 3. 

41 C u r t i u s, op. cit., s. 277. Ze względu na zamieszanie wokół terminu „barok” i jego obcią-
żenie skojarzeniami historycznymi (s. 278) Curtius woli go nie używać.

42 M a r t z, op. cit., s. 115–117.
43 A. V i r k a r - Ya t e s, The Heart’s Bower: Emblematics in Gerard Manley Hopkins’s „The 

Wreck of the Deutschland” (1876). „Literature and Theology” 22 (2008), nr 1. 
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Borges, jak wspomina Lambert, używa określenia „barok” odnośnie do uprawia-
nego przez siebie rodzaju parodii (L 112–113). Genette’owi barok kojarzy się ze 
stylem synkretycznym, otwartym, co pozwala dostrzec analogię między barokiem 
a postmodernizmem (L 9) 44. To z kolei wiąże się z przedstawieniem baroku jako 
jednego z dwóch ciągle występujących a „fundamentalnie przeciwstawnych prądów 
formy kulturowej”, czyli klasycyzmu i baroku: pierwszy podkreśla jedność, drugi 
zaś – wielość i „witalizm” (L 2). Wydaje mi się wszakże, iż to już było wielokrot-
nie rozważane, w różnych przeciwstawieniach: renesansu i baroku 45, klasycyzmu 
i romantyzmu (W 91–92), a jakkolwiek mitycznie kusząca jest myśl o nieustającej 
walce dwóch sił w kulturze, zawodzi ona w odniesieniu do konkretnych wypadków, 
wymazując wielorodność i sprowadzając wszystko do prostego schematu: konklu-
zja, do której dawno doszedł Wellek. Nawet sama istota baroku, jeśli przyjąć, że 
on istnieje, zdaje się zanikać w tym ujęciu. Mówiąc obrazowo, to tak, jakby nie-
regularna barokowa perła stała się regularna; nieregularność przekształca się 
w regułę, powtórzenie schematu i tym samym ulega zniszczeniu. 

W próbie opisania baroku często akcentowano rzekomo typowe dla tego stylu 
motywy i cechy tematyczne. Do nich należą np.: topos theatrum mundi; motywy 
takie, jak świat na opak lub życie jako sen; zmieszanie rzeczywistości i iluzji, 
z kwestionowaniem tego, co jest bardziej wartościowe; upodobanie do motywu 
obrazu w obrazie, tekstu w tekście 46. Jednak idąc tropem Bethella, zwracającego 
uwagę bardziej na barokowy sposób widzenia 47 i wypowiadania się niż na treść 
wypowiedzi, dochodzimy do jakiegoś sensownego ujęcia baroku, które nie będzie 
„opakowaniem” dla wszystkich motywów znanych literaturze. Oczywiście, moż-
na powiedzieć, że pewne motywy pojawiają się ze szczególnym natężeniem w ba-
roku, i byłby to jakiś element w próbie opisu, ale nie pierwszoplanowy. Bardziej 
obiecujące jest podejście zwracające uwagę na styl. Niekoniecznie powinniśmy 
zgodzić się z Wellekiem, który utrzymywał, że opisanie „baroku” pod względem 
cech stylistycznych jest niemożliwe. Wywód Welleka sugeruje, że skoro jakąś 
cechę uznawaną za typową dla poetyki barokowej, np. metaforykę łączącą rzeczy 
skrajnie od siebie odległe, można znaleźć u poetów przeróżnych miejsc i czasów, 
nie należy traktować jej jako charakterystycznej dla stylu barokowego, chyba że 
wielu autorów antyku lub średniowiecza także zechcemy określić mianem „baro-
kowych” (W 95–102) 48. Lecz trzeba rozważać również kwestię stopnia natężenia 

44 Także U. E c o  (Dzieło otwarte. Przeł. L. E u s t a c h i e w i c z  [i in.]. Wyd. 2. Warszawa 
1994, s. 32) kojarzy barok z formami otwartymi, z dynamizmem, płynnością i niedookreśleniem 
efektów, z włączeniem odbiorcy we współtworzenie znaczeń. Eco jednak zastrzega: „Byłoby [...] 
nierozwagą, gdybyśmy widzieli w poetyce baroku świadomą konstrukcję teorii dzieła »otwartego«”. 

45 H. W ö l f f l i n, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowo-
żytnej (1915). Wrocław 1962. 

46 Zob. m.in. d e  M o u r g u e s, op. cit., s. 103. – L 4, 11. 
47 W artykułe Crashaw’s Perspectivist Metaphors N e t z l e y  podkreśla ważkość odkrycia 

perspektywy dla rozwoju poezji epoki barokowej. Także E c o  (op. cit., s. 161) przypomina, że 
rzeźbiarstwo tej epoki otwiera się na różne perspektywy, już nie uprzywilejowując perspektywy 
frontalnej. 

48 Wellek odrzuca ujęcie baroku jako zbioru cech stylistycznych, ponieważ według niego taka 
koncepcja zmusza do nazywania „barokowymi” licznych autorów z różnych czasów, np. wielu 
spośród Ojców Kościoła. Podobne zastrzeżenie dotyczyłoby także koncepcji „manieryzmu” Curtiu-
sa, ale Curtiusowi nie przeszkadza, że musi konsekwentnie nazywać zarówno dzieła niektórych 
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w stosowaniu danego chwytu, sposobu wyobrażania lub figury poetyckiej. Jeśli 
identyfikujemy cechę, która ze szczególną częstotliwością pojawia się u wielu 
twórców w danym czasie i miejscu, to wystarczy to do określenia pewnego stylu. 
(Oczywiście, nie każda cecha musi być zauważalna u każdego twórcy w tym samym 
natężeniu ani też nie musimy od razu nazywać „barokowym” twórcy z innego 
„środowiska”, u którego widoczne są podobne cechy.) Taką właśnie cechą styli-
styczno-myślową charakterystyczną dla twórców barokowych jest konceptyzm.

Barokową figurę poetycką łączącą rzeczy skrajnie od siebie odległe (ponieważ 
godzi ona w klasyczną zasadę decorum, czyli stosowności, została oceniona pejo-
ratywnie przez Johna Drydena i po nim Samuela Johnsona w słynnym sformuło-
waniu: heterogeniczne idee sprzęgane gwałtem 49) można wywieść zarówno z rado-
snego przeświadczenia o ukrytej harmonii i ładzie wszechświata (tak jak u Bethel-
la), jak i z tragicznego poczucia braku harmonii, który równie dobrze uzasadnia 
każde połączenie, jak i nie uzasadnia żadnego 50. Niezależnie jednak od tego, z jakich 
przeświadczeń światopoglądowych jesteśmy skłonni wywieść estetykę baroku, 
wydaje się, że panuje pewna zgoda co do ważkości w tej estetyce zasady ostrego 
kontrastu, która cechuje zarówno sztuki plastyczne, muzykę zwaną barokową, jak 
i poezję 51. Jak pisze Bethell: dla myślenia barokowego im bardziej odległe są skład-
niki konceptu, tym lepiej; z tego, co najniższe, starano się wyprowadzić to, co 
najbardziej podniosłe: znaleźć klejnoty w błocie (B 149–152). Narzuca się tutaj 
podobieństwo z teologicznym myśleniem św. Pawła, choćby z jego hymnem o uni-
żeniu i wywyższeniu Chrystusa z Listu do Filipian, choć nikt nie nazwałby święte-
go twórcą barokowym! Ale zaczątkiem myślenia św. Pawła jest zdziwienie, takie 
jak to wyrażone w hymnie, o którym wcześniej wspomniałam, czyli w metafizycz-
no-barokowym hymnie Isaaca Wattsa (1707), gdzie pada pytanie, jak kolce mogą 
stworzyć bogatą koronę. Innymi słowy: „klejnoty w błocie”. Narzuca się tu także 
skojarzenie z doktryną Wcielenia – czy dałoby się ją nazwać Bożym konceptem? 
Zapewne bardziej odległych „składników” niż wszechmocne bóstwo i ograniczone 
człowieczeństwo nie można sobie wyobrazić. A Bethell podkreśla, że w teoriach 
barokowych, metafizycznych, które omawia, „związek z filozofią i z teologią jest 
fundamentalny”; pierwotny dowcip Boga jest wszechobecny w naturze; umysł 
człowieka nie narzuca związku między odległymi składnikami konceptu, lecz jego 
rozum (czyli dowcip) odkrywa i ukazuje to, co istnieje w naturze dzięki Bożemu 
Dowcipowi (B 151). Omawiając wiersz Donne’a The Flea (Pchła), Bethell zapew-
nia, że nie chodzi o to, iż pierwsi czytelnicy poety nie brzydzili się pchłami i krwią, 
tak jak my! Chodzi natomiast o to, by pouczać i zachwycać przedstawieniem pięk-

autorów antycznych, jak i główne dzieło J. Joyce’a „manierystycznymi”, ponieważ ujmuje on ma-
nieryzm właśnie jako nurt powtarzający się regularnie w dziejach literatury. 

49 Tekst S. J o h n s o n a  Lives of the Most Eminent English Poets, with Critical Observations 
on Their Works (Ed. P. C u n n i n g h a m. London 1854), z którego pochodzi to sformułowanie, był 
wielokrotnie cytowany, np. przez E l i o t a  w szkicu Poeci metafizyczni. 

50 Zob. S. B a l b u s, Między stylami. Kraków 1996. s. 250. Balbus określa istotę baroku, za 
Łotmanem, jako „upozorowaną estetykę tożsamości” w obliczu „znaczeniowego rozpadu” świata, 
w którym się dotąd żyło.

51 Według autorów Grove Dictionary of Music (London 1988) termin „barok” pierwotnie ko-
jarzył się z dziwnością, nieregularnością i ekstrawagancją. Używany był z początku tylko w odnie-
sieniu do sztuk plastycznych, dopiero w XX wieku zaczęto go stosować do muzyki. Wyróżnia się 
jako styl w muzyce m.in. zasadą kontrastu, która rządzi w różnych aspektach, jak tempo i dynamika.
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nego ładu we wszechświecie; wiersz Donne’a spełnia swoje zadanie tym lepiej 
dlatego, że ów piękny ład jest ujawniony w najmniej spodziewany sposób i w naj-
mniej obiecującym materiale: klejnoty w błocie (B 155–156). 

Wróciliśmy więc do punktu wyjścia: czosnek w błocie i szafiry. Dlatego właśnie, 
prawie instynktownie, tytułem tego artykułu zwróciłam uwagę na frazę z Eliota, 
będącą dobrym przykładem owego ostrego kontrastu, który cechuje poetycki styl 
barokowy, oraz dowodem, iż wpływ baroku sięga daleko poza jego epokę. Do 
kontynuatorów jego tradycji językowej i myślowej w poezji angielskiej można by 
zaliczyć nie tylko Eliota, ale także np. Francisa Thompsona, którego najsłynniejszy 
utwór, The Hound of Heaven, nawiązuje do zasady konceptyzmu, choćby w tytu-
łowym ujęciu charta gończego Niebios, zmieniającego się w Oblubieńca duszy 
ludzkiej. Poezja Thompsona, jak również Gerarda Manleya Hopkinsa, jest może 
ważnym, choć niedocenionym ogniwem w przekazywaniu tradycji barokowej lub 
– jeśli ktoś woli – metafizycznej czy nawet medytacyjnej. Poemat Thompsona ce-
chuje się m.in. reminiscencją poezji George’a Herberta (ujęcie dwóch perspektyw 
przez cytowanie wyobrażonego głosu Boga) oraz, jak już zasugerowałam, odwoła-
niem się do mistyki Oblubieńczej przez śmiałość obrazów erotycznych odniesionych 
do miłości Boga, jak w tradycji mistycznej interpretacji Pieśni nad pieśniami. Jest 
to typowe dla poezji barokowej, choćby w wersji znanej z poezji św. Jana od 
Krzyża, także prowokacyjnie wykorzystywane nie tylko w nowoczesnej poezji 
nawiązującej do baroku, ale również w twórczości epoki, np. w sonecie Jana An-
drzeja Morsztyna Na krzyżyk na piersiach jednej panny 52. Poemat Thompsona 
należał do ulubionych utworów Thomasa i jest to jeden z wielu dowodów wiążących 
twórczość walijskiego poety religijnego z tradycją sięgającą – poprzez takich au-
torów, jak Eliot, Hopkins i Thompson – epoki Herberta, Donne’a i ich „kolegów 
po piórze” w barokowej Europie. 

Co prawda, termin „barok” w zasadzie nie występuje w rozważaniach Eliota 
nad poezją metafizyczną, a duchowość jezuicką poeta określa raczej jako renesan-
sową lub romantyczną. Jednakże zdaje się on mieć na myśli romantyzm w wyda-
niu Cervantesa, bo opisuje św. Ignacego jako „pewnego rodzaju Don Kichota”, co 
wielu uznałoby za wyznacznik „barokowości” założyciela Towarzystwa Jezuso-
wego. Ponadto Eliot jest w pełni świadomy wpływu jezuitów na Donne’a. Nie 
omieszka wspomnieć o ważkości tekstów św. Jana od Krzyża w tym czasie i nie 
krępuje się pisać o fascynacji Crashawa postacią św. Teresy 53. Barokowa zasada 
kontrastu cechuje od początku także jego własną poezję: czymże innym jest 
pierwsze słynne porównanie z Pieśni miłosnej J. Alfreda Prufrocka niż tylko za-
skakującym konceptem? Choć w formie jawnego porównania (gdy zwykle w kon-
cepcie chodzi o porównanie niejawne), u Eliota, tak jak w metafizycznym koncep-
tyzmie w słynnym ujęciu Johnsona, „heterogeniczne idee” są „sprzęgane gwałtem”. 

52 Zob. Cz. H e r n a s, Literatura baroku. Warszawa 1989, s. 139–140. Dla Hernasa wiersz 
Morsztyna jest próbą „budowania harmonijnej wizji świata”, która nie przeciwstawia „wartości 
metafizycznych wartościom ziemskim”. 

53 E l i o t, The Varieties of Metaphysical Poetry, s. 75–76, 84, 89, 163, 165, 259–260. M. K a u p 
(Baroque Genealogy of Latin America’s Modernity. „Modern Language Quarterly” 2007, June,  
s. 230–231) uważa zawarte w tych wykładach rozważania za niedoceniony wkład w neobarokową 
krytykę racjonalizmu oświeceniowego. Ponieważ wykłady, w których Eliot przedstawił swoje teorie, 
były długo niedostępne, nie stały się przedmiotem dyskusji we współczesnej debacie wokół neobaroku. 
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To rzeczy skrajnie odległe, należące nawet do różnych porządków, czyli abstrakcja 
(„wieczór”) i konkret (w przekładzie Boczkowskiego: „pacjent uśpiony eterem na 
stole” 54). A tak, jak chcieli teoretycy – Sarbiewski i Tesauro – to dziwne porówna-
nie, w którym n i e podobieństwo uderza nas przynajmniej tak samo jak podobień-
stwo, wprowadza czytelnika w zdumienie, sprawiające przyjemność, nawet zaba-
wiające, a jednocześnie odsłaniające możliwości nowego, rozszerzonego poznania 
świata. Dla Tesaura jest to istota metafory, konceptu. 

W pewnych odmianach konceptyzmu chodzi o rozciąganie metafory, wydo-
bywanie z niej wszystkich dowodów jej dziwnej przystawalności, np. w wierszu 
Donne’a Waleta, żalu zabraniająca 55, w innych zaś o spiętrzenie obrazów, ich 
szybkie zmiany, jak często w poezji Crashawa. W poemacie Eliota widać raczej 
podobieństwo do tego drugiego rodzaju konceptyzmu, bo w dwóch początkowych 
wersach metaforyczne ujęcia są dwa: w pierwszym wersie wieczór rozpostarty na 
niebie, w drugim – pacjent uśpiony na stole. Te szybko następujące po sobie kon-
cepty wprowadzają przeróżne skojarzenia, łączące ból i znieczulenie. Są zapowie-
dzią rozmaitych podobnie kontrastowych obrazów, które pojawiają się dalej 
w poemacie. I jeśli przyjąć zasadę ostrego kontrastu jako należącą do istoty kon-
ceptyzmu, to nawet sam tytuł poematu Eliota ma coś z tego ducha. Co bowiem 
człowiek tak śmiesznie nazywający się, który ujawnia tylko swoje drugie imię, 
ukrywając pierwsze pod inicjałem, może mieć wspólnego z pieśnią miłosną? 

Dochodząc do końca swoich rozważań, chciałabym zwrócić uwagę, iż w roku 
1996 polska badaczka Mirosława Hanusiewicz w szkicu rozważającym, czy ist-
nieje polska „poezja metafizyczna”, zaproponowała, by wreszcie zrezygnować z tej 
kategorii, jako że nie daje się jej odróżnić od poetyki i estetyki barokowej 56. Fak-
tycznie, w stosunku do angielskich poetów, takich jak Donne, Herbert, Vaughan, 
próby dowodzenia, że poezja metafizyczna jest w zasadzie czymś innym niż euro-
pejska poezja barokowa, wydają się skazane na niepowodzenie. Uogólnienia cech 
poetyki „metafizycznej” sprowadzają się do opisów, które równie dobrze można 
odnieść do poetyki barokowej – i odwrotnie. Tomas Venclova, zwracając uwagę 
na znaczenie poezji Donne’a i Eliota dla twórczości Aleksandra Wata, podaje opis 
„barokowych” cech późnej poezji Wata. Są to cechy, które z całą pewnością cha-
rakteryzują i XVII-wieczną poezję zwaną „metafizyczną”, i nowocześniejsze 
kontynuacje tej tradycji, jak choćby komentowany tu poemat Eliota: np. giętkość 
formy, eliptyczny i zwięzły styl, uczoność, uszczypliwa ironia, umiejętność łącze-
nia pojęć abstrakcyjnych z obrazami zmysłowymi 57.

Wracając więc do wyjściowego pytania, czy można stosować termin „barok” 
w odniesieniu do poezji angielskiej, powiem, że oczywiście można. Wiąże się to 
jednak z dość dużym ryzykiem nieporozumienia, więc należałoby najpierw oczy-

54 E l i o t, Szepty nieśmiertelności, s. 83.
55 J. D o n n e, Waleta, żalu zabraniająca. W zb.: Antologia angielskiej poezji metafizycznej 

XVII stulecia, s. 86.
56 M. H a n u s i e w i c z, Does Polish „Metaphysical Poetry” Exist? „The Polish Review” 1996, 

z. 4. Inaczej jednak uważa M r o w c e w i c z  (op. cit., s. 16), który, idąc śladami Hernasa, próbuje 
wyodrębnić w polskiej poezji barokowej podkategorię „poezji metafizycznej”.

57 T. Ve n c l o v a, Aleksander Wat obrazoburca. Przeł. J. G o ś l i c k i. Kraków 1997. Po raz 
pierwszy na barokowy (ściślej: neobarokowy) charakter poetyckich utworów A. Wata zwrócił uwa-
gę J. J. L i p s k i  w szkicu Noc ciemna (w: Szkice o poezji. Paryż 1987). 
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ścić pole z niepotrzebnych i przeszkadzających skojarzeń – jeśli to w ogóle moż-
liwe – oraz dokonać dość ścisłego określenia przedmiotu. Lambert twierdzi, że 
pomimo trwających od prawie 100 lat sporów nie udało się jeszcze ustalić, czy 
barok kiedykolwiek istniał jako konkretne zjawisko historyczne lub kulturowe 
(L 5). Ja jednak po tej krótkiej „wyprawie” wracam do koncepcji tradycyjnej. 
Przyjmując, że istnieje coś, co Mrowcewicz nazywa „wspólnotą doświadczenia 
i wrażliwości, łączącą ludzi” danej epoki 58, skłaniałabym się do tego, by określić 
barok jako styl, którego cechy były szczególnie rozpowszechnione w pewnej epo-
ce historycznej w Europie; styl, do którego twórcy żyjący w innym czasie lubią 
odnosić się i odwoływać. W poezji angielskiej czynili to chętnie np. wspominani 
tu Thompson, Hopkins oraz sam Eliot. We współczesności można by wyróżnić 
spośród wielu nie tylko Thomasa, ale także Hilla, poetę wielokrotnie – o czym 
wspominałam – odwołującego się do baroku zarówno hiszpańskiego 59, jak i tego 
rodzimego, który zwykło się nazywać poezją metafizyczną. 

I wreszcie ostatnie pytanie, na które należałoby odpowiedzieć, brzmi: czy 
warto? Jakie korzyści wynagradzałyby podejmowanie takiego trudu? Otóż okazu-
je się, że w swój własny sposób dochodzę do konkluzji podobnej do konkluzji 
Welleka z roku 1945, choć w wielu szczegółach nie zgadzam się z jego podejściem 
do tematu. Sądzę, że odpowiednio określone pojęcie baroku w literaturoznawstwie 
angielskim pozwala ujawnić ukryte powiązania literatury angielskiej od końca  
XVI wieku z tradycją średniowiecza oraz z literaturą europejską w ogóle. Być 
może, brak tego terminu spowodował, że przeceniono odrębność tradycji literatu-
ry angielskiej po reformacji. Być może także – zamiast szukać tego, co naprawdę 
u każdego poety jest niepowtarzalne, indywidualne, przypisywano poetom „meta-
fizycznym” oryginalność tam, gdzie jej akurat nie ma. Są to wnioski tymczasowe, 
wiele bowiem pozostaje do zrobienia na tym polu; ale z całą pewnością przedsta-
wiane w tym szkicu problemy warto rozważyć. 

A b s t r a c t
JEAN WARD 
(University of Gdansk)

“GARLIC AND SAPPHIRES IN THE MUD”.  
ENGLISH POETRY AND THE TERM “BAROQUE”

The quotation in the title of this article, from T. S. Eliot’s Four Quartets, displays the charac-
teristic of sharp contrast associated with the concept of the baroque. It is a characteristic to be found 
in the work of many English poets, flourishing particularly in the seventeenth century and continuing 
to this day. Yet British scholars are generally reluctant to make use of the term “baroque” unless in 
relation to poets with Catholic connections, such as Robert Southwell or Richard Crashaw. The  
article inquires into the reasons for this reluctance and asks what benefits might be gained from 
overcoming it. A revaluation of the neglected term “baroque” could help to reveal not only the  
European connections of English poetry since the Reformation but also its link with the tradition of 
the English Middle Ages. 

58 M r o w c e w i c z, op. cit., s. 36.
59 G. H i l l  np. czyni tytuł sztuki Calderóna La vida es sueño jednym z głównych motywów 

poematu The Orchards of Syon (London 2002). Odwołuje się także do hiszpańskich wzorców w cyklu 
The Pentecost Castle oraz imituje sonet Lopego de Vegi w cyklu Lachrimae (oba cykle w cytowanym 
już zbiorze Tenebrae). 
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NADRZECZA SERDECZNE EPOKI KLASYCZNO-SENTYMENTALNEJ
KILKA UOGÓLNIEŃ I ZBLIŻEŃ

Nasz łódzki mistrz racjonalnego oglądu literatury zwykł zachęcać adeptów lat 
temu 40, w plenerowych rozmowach, do wędrówek serdecznie mu bliskich od 
czasu studiów w międzywojennej Warszawie: przepiękną doliną Mrogi, wijącą się 
między wzniesieniami Wyżyny Łódzkiej. Sentymentalne podglebie zachęty prze-
słaniała niepodważalna racja: „Cywilizacja pięła się znad rzek ponad otaczające 
je brzegi”. Zbiorowa pamięć o nadrzeczach: kolebkach kultury, splotła się harmo-
nijnie w metonimii Zdzisława Skwarczyńskiego z jego własną już pamięcią „rze-
ki domowej”. Rzeki pobłyskującej w jego i naszych biografiach – w dorastaniu 
i dorosłych powrotach. To charakterystyczne i ważne, że kiedy wskazujemy, skąd 
ruszyliśmy w świat i dokąd wiodą ścieżki powrotne, skąd jedynie i najpełniej je-
steśmy – często mówimy: znad tej oto rzeki.

Dlaczego właśnie znad rzeki: znad Niemna, znad Prutu, Dźwiny, Zbrucza, 
Połoty – Mrogi, Pilicy... A nie znad Świtezi i Gopła? Woda nieruchoma nie jest 
wodą życia, nie upływa – jak życie, ale owo życie zwierciadlanie zatrzymuje 
w momencie lub wiecznotrwaniu. Pamiętamy Mickiewicza „Nad wodą wielką 
i czystą”. Woda bez nurtu jest dla nas ciągle tym samym, kiedy my sami tym samym 
być nie możemy – możemy tylko sobie to uzurpować, wymyślając jakiś constans. 
Do tej samej wody – wody w ruchu – nie wejdziemy. Wiemy to od zawsze, a od 
dawna mamy na to obrazową formułę. Każde ponowione zetknięcie się z rzeką to 
spotkanie mnie innego z czymś innym. Objawiona w literackich wizjach senty-
mentalna potrzeba przywołania własnych początków wiedzie w startowe nadrzecza; 
oczywista paralela upływającej wody i mijającego życia skłania do refleksji: albo 
oczywistej, więc i banalnej, albo szybującej ponad nieodkrywcze stwierdzenia. 
Jednostkowe i ogólne, doraźne i pozaczasowe, wzruszenie i refleksja w wierszach 
poświęconych nadrzeczom sąsiadują bezkonfliktowo ze sobą. Rodzi się pokusa, 
by komitywie uczucia i rozumu przyjrzeć się w utworach z epoki współwystępo-
wania klasycyzmu i sentymentalizmu.

Można założyć, że serdeczne nadrzecza domowe, jeżeli pojawiły się w utwo-
rach rdzennych klasyków, to przeniesione w rejony uogólnień. Prawdziwi klasycy 
– nie wyłącznie na klasyków wyedukowani – z natury i z własnej potrzeby poszu-
kujący istoty rzeczy, bez lamentu i rozczuleń znoszący swój osobniczy los, loko-
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wali go ze spokojem i godnością w wielkiej machinie Uniwersum. Rugując wręcz 
– lub przynajmniej redukując – to, co jednostkowe i intymne, na rzecz esencji 
i wszechzasad zapewniających harmonię Całości. Nie można wykluczyć, że wro-
dzony klasykom sceptycyzm: przyczyna i napęd ich nieustającej refleksji nad 
sednem rzeczy, mógł pod przemożnym ciśnieniem historii, eksplodującej na prze-
łomie XVIII i XIX wieku, przybrać postać zwątpienia i rezygnacji – więc także: 
wycofania się w strefę azylu, tego, co własne, bliskie i serdeczne. Już bez wahania 
można przyjąć, że czułe serca i wrażliwe zmysły zawsze – bez presji dziejowych 
wydarzeń, ale tym bardziej pod ich naciskiem – ściągało do tego, co ich sentymen-
talną empatię wyhołubiło za młodu i co zawsze potem mogło wybrzmieć w tkliwych 
powrotach do beztroskich czasów minionych.

Spróbujmy sprawdzić: jak faktycznie było?

W każdym z wyobrażonych tutaj zachowań wobec domowego nadrzecza: 
niezależnie jak monolitycznie – lub nie do końca – racjonalnego albo sentymen-
talnego, interesować nas mogą jedynie literacko wykreowane przybycia nad ser-
deczną rzekę. Apostrofika – to obrzeża lubych nadbrzeży. To tylko przystrojenie 
rozbudowanych w samodzielne wiersze przedstawień o charakterze podmiotowo-
-topograficznym: j a  –  t u t a j. Ja tutaj – albo wędrujący po nadbrzeżnych 
ścieżkach, albo zatrzymany myślą na brzegu. Podkreślić wypada raz jeszcze: za-
stanawiamy się nad literacką kreacją, nie rozstrzygając, czy jest ona zapisem ex 
post sytuacji realnie zaistniałej, czy jedynie wyobrażeniem wydarzenia. Owe lite-
rackie kreacje zakorzenione są w biografii – to oczywiste i ważne dla interpretacji 
wynurzeń podmiotu. Śledzenie związku wynurzenia z określonym fragmentem 
biografii autora: czasowe i zdarzeniowe zakotwiczenie faktu literackiego w osobi-
stych losach – to już inna kategoria literaturoznawczych poczynań.

Dychotomiczne okoliczności tu wskazane: wędrówka po nadbrzeżnych ścież-
kach – zastygła zaduma nad rzeką, nie generują, jak wolno przypuszczać, zróżni-
cowanych i znaczeniowo istotnych stwierdzeń oraz uogólnień. O wiele ważniejszy 
i ciekawszy niż kategoria ruchu–bezruchu jest wybór czasu. Może to być teraź-
niejszość: jestem tutaj teraz i owo „teraz” intensywnie przeżywam. Może to być 
„teraz” wobec przeszłości lub przyszłości, ale sednem doznań i myśli jest odróż-
nianie czasu obecnego od tego, który minął i który nadejdzie.

Aby uczynić podziały wyraźniejszymi, sięgnąć należy po wybrane klasyczno-
-sentymentalne inscenizacje powrotów poetyckich nad miłą pamięci rzekę.

Ja tutaj – teraz 
J e s t  d o b r z e 

(Józef Morelowski, Do wsi Spaskiej 1)

Z sytuacją: tutaj – teraz, jest dobrze, mamy do czynienia w wierszu Józefa 
Morelowskiego. Autor – ceniony w swoim czasie za napisane w wieku 18 lat Tre-
ny, wyrażające uczucia po ostatecznym rozbiorze Polski – wtedy już jezuita, 

1 J. M o r e l o w s k i, Do wsi Spaskiej. W: Wiersze. Wydanie i wstęp oprac. E. A l e k s a n-
d r o w s k a. Wrocław 1983. Cytaty z wierszy zarówno Morelowskiego, jak i – dalej – Mickiewicza 
oraz Karpińskiego lokalizowane są w tekście głównym.
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większość długiego życia poświęcił zakonowi i w nim pozostawił swą puściznę, 
którą wydobyła, opracowała i opublikowała Elżbieta Aleksandrowska. To pozba-
wiło Morelowskiego chybionego określenia „poeta przygodny” i przesunęło twór-
cę o bogatym, literacko i myślowo wartościowym dorobku w poczet ważnych 
postaci naszego XIX-wiecznego pisarstwa.

Morelowski to poeta znad Połoty. Choć z racji kolejnych awansów na wysokie 
jezuickie urzędy, głównie szkolne, zmieniał co kilka lat miejsce pobytu, to jego 
serdecznym nadrzeczem pozostała, co typowe, Połota z okresu młodzieńczego, bo 
w Połocku kończył edukację zakonną i do Połocka raz jeszcze obowiązki go skie-
rowały. Z innych rzek, które błysnęły w jego biografii, przepłynął przez jego 
wiersze jeszcze podorszański Dniestr, nie pojawiły się podtyniecka Wisła i podsą-
decki Dunajec, ale to rzeki z okresu późnych i ostatnich już zatrudnień jezuickich 
Morelowskiego. Dziwić może natomiast brak Dźwiny, z którą w Połocku łączy się 
Połota. Rzecz zdaje się wyjaśniać tytuł przywołanego wiersza – to nie tylko Poło-
ta, lecz i określone miejsce nad nią: wieś, własność Połockiego Kolegium, miejsce 
wypoczynku nauczycieli zakonników, stanowiły serdeczny azyl poety, przywoła-
ny tytułem i apostroficznym incipitem „Spasie, letnie gniazdo moje!” (s. 65, w. 1).

Gniazdo to promieniuje i darzy radością. „Tu po łąkach, tu po lesie / Wszyst-
ko dobrą mnie myśl niesie” (s. 66, w. 7–8). Weseli się ptactwo, wśród niego słowik, 
„król śpiewaków, / Grzmi po całym głośnym gaju; /A mnie zda się, żem ja w raju” 
(s. 66, w. 14–16). „Serce rośnie zachwycone”, gdy wzrok z wysokiej góry biegnie 
wokoło, a „Połota mi pod nogami / Mija prędkimi wodami” (s. 66, w. 24, 21–22). 
To znamienne i ważne – bieg wody nie podsuwa poecie myśli o nieuchronnym 
upływie czasu, zdążaniu ku kresowi. Jest on spokojny i radosny, bo – sam dobry 
–  jednoczy się z tym, co dobre i urocze. Kogo uwiera sumienie, „Komu sęp na 
sercu siedzi” (s. 66, w. 29), ten wykluczony jest z owej jedności darzącej poczuciem 
ładu i piękna istnienia. Połota umyka właśnie im: „Połota od złego człeka, / Wdzię-
ki swe kryjąc, ucieka” (s. 67, w. 37–38).

Mnie inaczej rzeki płyną,
Nigdy z wzgardą mię nie miną. [s. 67, w. 41–42]

To w grupie analizowanych wierszy jedno z bardziej oryginalnych rozróżnień, 
wywołanych upływającą wodą. Co dobre i piękne, mija złych – autora owo mija-
nie nie dotyczy. Mijanie nie jest miarą czasu, jest decyzją rzeki – rzek w ogóle, jest 
aktem woli Stwórcy. Ani ja, ani woda nie upływamy – zjednoczeni w harmonii 
Boskiego dzieła, razem trwamy w pozaczasowym radosnym teraz.

Ja tutaj – teraz i potem 
B ę d z i e  l e p i e j 

(Józef Morelowski, Żądza nieśmiertelności 2)

Syceniu się radością istnienia sprzyja ruch – spacery po nadbrzeżu serdecznej 
rzeki potęgują zasięg i intensywność doznania. „Przechadzki nieocenione!” – wy-
krzyknął poeta wędrujący w okolicy wsi Spas (s. 66, w. 5).

Ten sam poeta zastyga w bezruchu, kiedy przychodzi mu zadumać się nad tą 

2 J. M o r e l o w s k i, Żądza nieśmiertelności. W: jw.
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samą Połotą. Charakterystyczne, że tytuł wiersza: Żądza nieśmiertelności, na rzekę 
nie wskazuje, określa zaś tylko stan i potrzebę podmiotu. To właśnie ta „żądza” 
kieruje poetę nad miłą rzekę, i to w miejsce starannie wybrane, najlepiej sprzyjające 
myślom, które poetą owładnęły. „Na cichym brzegu tej bystrej Połoty, / Za tym 
posępnym tu lasem usiędę” (s. 92, w. 1–2). Poeta zaraz wyjaśnia, po co to uczyni:  
„I zwierzę moje serdeczne kłopoty, / A na niestałość płakać ludzką będę” (s. 92, w. 3–4).

Wydawać by się mogło – wkraczamy w bolesne doświadczanie skończoności 
bytu. „Ludzka niestałość” kłopocze i smuci, co więcej, poeta zadbał o to, by me-
lancholii nic nie zakłócało. Zasiada w wybranym miejscu, za lasem, nad Połotą, 
ponieważ:

Nic tu nie może smutku mi zepsować.
Słowik, którego gdzieś w tym borze słychać,
Nie da mojemu żalowi sfolgować, 
Strumyk mi jęczeć, wiatr pomoże wzdychać. [s. 92, w. 5–8]

To samo otoczenie, które w trakcie doznawania harmonii świata napawało poetę 
spokojem i radością, tym razem współtowarzyszy mu, wspomagając skargę – sen-
tymentalnie niedramatyczną. Ale czy na skończoność ludzkiego bytu? Z pozoru tak: 
krótkotrwała „zieloność lasów”, chwilowe trele „ptasząt”, „I tej Połoty woda niesta-
teczna / Koniec mój bliski mnie przypominają” (s. 92, w. 17–20). Jak w poprzednim 
wierszu, tak i tu, poeta podążając ku uogólnieniom, zrywa z topografią i wkracza 
w obszary uniwersum: „nad wieczności stojąc przepaściami / Rzecz i najmilsza z rąk 
wypada człeka” (s. 93, w. 27–28). Ale to nie świadomość kresu zatruwa myśli po- 
ety. Dostrzegając, że to, co wokół, nie trwa stale, czuje się zawiedziony: „mię,  
gdzie spojrzę, wszystko oszukuje, / Wszystko mi mówi: Tu nie ma wieczności...” 
(s. 92, w. 15–16). Nie boli ludzka niestałość, doskwiera to, że ona jest, że musimy 
w owej niestałości tkwić, zatrzymując się w drodze do wieczności. Marnujemy czas, 
gdy szukamy chwilowego wesela, czczych przyjemności i zachwyceń.

Końcowe trzy strofy wiersza kieruje Morelowski do Ojca „wszelkiego stworze-
nia”, wkraczając w szeroki nurt literackich próśb o byt pozadoczesny. Nad wodami 
Połoty poeta, owładnięty „żądzą nieśmiertelności”, spróbował zrozumieć i zapano-
wać nad tym, co go zawiedzionego w nadrzecze serdeczne zawiodło. Oddając się 
myślom („Z takimi gdy się mocuję myślami”, s. 92, w. 25), jest mniej racjonalny niż 
wtedy, gdy poddawał się miłym doznaniom w przechadzkach nad ukochaną rzeką. 
Klasyk radował się harmonią bytu, sentymentalista rad był, że „nic tu nie może 
smutku mu zepsować”. Nie jesteśmy świadkami racjonalizacji dramatu istnienia, 
uczestniczymy w użalaniu się na doczesność. Skargi na nią, że przedwieczna, naj-
stosowniej mogły wybrzmieć w sielsko-smętnym plenerze, w sentymentalnej insce-
nizacji.

Ja tutaj – obecnie i wcześniej 
J e s t  i n a c z e j  –  b i l a n s  n e g a t y w n y  

(Adam Mickiewicz, Do Niemna 3)
Pamiętamy, że właśnie apostrofa rozpoczynająca obie wersje Do Niemna 

przyniosła esencjonalnie bogatą metaforę: „Niemnie, domowa rzeko”. Redaktor 

3 A. M i c k i e w i c z, Do Niemna. W: Dzieła wszystkie. T. l, [cz. 1]: Wiersze 1817–1824. Oprac. 
Cz. Z g o r z e l s k i. Wrocław 1971; cz. 2: Wiersze 1825–1829 (1972).
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ostatniego wydania puścizny Mickiewicza „ogłosił” utwór dwukrotnie: jako jeden 
z wierszy młodzieńczych oraz jako jeden z późniejszych sonetów. Uniknął w ten 
sposób zepchnięcia pierwszego tekstu do edytorskiego komentarza, co czynić 
należy zgodnie z zasadą wydań krytycznych, nakazującą uwzględniać autorską 
wolę i z różnych wersji wybierać ostateczną.

Spośród kilku drobnych odmian różniących oba utwory (głównie są to retusze 
stylistyczne) jedna wydaje się ważna: literacko i informacyjnie. Chodzi o zastą-
pienie pierwotnych podskoków po błoniach i czerpania wody w dłonie: „Za napój 
lub za kąpiel spoconej jagody” (cz. 1, s. 96, w. 4) – kąpielą jako taką, całocielesną. 
Sentymentalno-niemrawy obrazek studzenia spoconego lica ustąpił romantyczno-
-gwałtownej scenie rozładowywania emocji: „w dzikie pływałem ustronie, / Sercu 
niespokojnemu szukając ochłody” (cz. 2, s. 8, w. 3–4).

Czy Mickiewicz umiał pływać? Zostawmy na boku tę kwestię. Istotne jest, że 
tylko w tym jednym miejscu poeta zatarł sentymentalny rys utworu – sonet pozo-
stał sentymentalnym żalem za tym, co utracone, bo minione. Rytm westchnień 
w pierwotnej redakcji wyznacza, wprowadzone do strofy pierwszej i ponawiane 
w dwóch ostatnich, pytanie: „gdzie?” (czterokrotnie, raz „kędy?”).

Poeta swe retoryczne pytania kieruje do Niemna – domowej rzeki. Chciałby 
wiedzieć, gdzie są „wody”, które kiedyś współgrały w dziecięcych uciechach 
i radościach, a potem w młodzieńczych zapałach miłosnych. Ponawiane pytania-
-westchnienia nie podlegają ani rygorom logicznego uporządkowania, ani zasadom 
celowej kompozycji. Powracają i wody, i Laura; pojawiają się – przywołani na 
ostatku – przyjaciele, ale wiersz, choć to sonet, zmierza chaotycznie donikąd. 
Odpowiedź na ciągłe „gdzie” – oczywista przecież – pada w ostatnim wersie: 
„Wszystko przeszło”. Przed utonięciem w banale ratuje się poeta konceptualnym 
retuszem – zmianą znaku zapytania w wersie, który zamyka utwór: „a czemuż nie 
przejdą łzy moje?” (cz. 1, s. 96, w. 14), na wykrzyknik (cz. 2, s. 8, w. 14). Pytanie 
zyskuje postać zdziwienia.

W finale użalań mamy więc zaskakujące zakończenie i logikę: skoro minęło 
wszystko, to powinny minąć i łzy. Ale skarga pozostała skargą, rozczulenie nad 
sobą trwa, toteż łzy – choć popłynęły z wodą, jak wszystko – ciągle są: skłonne 
wytrysnąć z sentymentalnych oczu.

Ja tutaj – obecnie i wcześniej 
J e s t  i n a c z e j  –  b i l a n s  z r ó w n o w a ż o n y 
(Franciszek Karpiński, Na odmienione Nadprucie 4)

W korespondencji, pamiętniku i wierszach Franciszka Karpińskiego wije się 
podwójna nić serdecznych przywołań: Pokucia i Prutu. Pod koniec bardzo długie-
go życia wrócił poeta do swojej krainy; choć nie na sam brzeg domowej rzeki, to 
do owej ziemi mu bliskiej, którą dużo wcześniej nazwał Nadpruciem. Stało się to 
w jednym z najbardziej znanych i cenionych wierszy: Na odmienione Nadprucie, 
napisanym po wiedeńskim dwuletnim oddaleniu. Zwraca uwagę brak w wynurze-

4 F. K a r p i ń s k i, Na odmienione Nadprucie. W: Poezje wybrane. Oprac. T. C h a c h u l s k i. 
Wyd. 2, zmien. Wrocław 1997. BN I 89.
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niu poety sytuacji powrotu, która w serdecznych obrazach nadrzecza stanowi ak-
centowany element stały: jestem tutaj, ale jakiś czas tu mnie nie było. Istnieje, 
oczywiście, możliwość wyciszenia motywu i tak postąpił Karpiński.

Odmienione Nadprucie jawi się jako takie nie temu, kto na nie powrócił, ale 
komuś, kto jest tam znowu. To sprawia, że liryk poety zupełnie nie przypomina 
typowych wizji nadrzecznych. Ciekawe, że przyczyn owego wrażenia jest jeszcze 
kilka.

Wiersz otwiera, typowo, apostrofa, lecz przywołana rzeka pojawia się bez 
epitetu. Epitet byłby ujawnieniem opinii podmiotu, ale podmiotu na razie nie ma 
– jest zwykłe dokonujące się w teraźniejszości zdarzenie.

Prucie! W którego przeźroczystej wodzie
Białe umywa nogi Pokucianka. [s. 31, w. 1–2] 

Kolejna apostrofa to westchnienie do Pana, który widzi i wie, co się dokonało:
Pożal się, Boże! Już po twej swobodzie,
Po twych rozrywkach w wieczór od poranka! [s. 32, w. 3–4] 

Jest inaczej, niż było, i jest gorzej, ale winy nie ponosi tu upływający czas – 
Nadprucie odmieniła historia, wprowadzona przez poetę dyskretnie: utracone 
swobody to skutek dokonania rozbioru ojczyzny. Do tego miejsca bohaterem 
wiersza była rzeka, kiedy na plan pierwszy wysuwa się podmiot wypowiedzi – 
liryczne „ja” – czas teraźniejszy przemienia się w czas miniony:

Ja, siadłszy nad twoim brzegiem,
Patrzyłem [...], [s. 32, w. 5–6]

To znowuż inaczej niż w analizowanych wcześniej wierszach. Powtarzał się 
schemat: wracam – przechadzam się lub zastygam w zamyśleniu. W liryku Kar-
pińskiego teraźniejszość występuje bez jakichkolwiek konkretów: topograficz-
nych, zdarzeniowych czy czasowych – jedyną wskazaną cechą jest „odmienie- 
nie”. Ten, który odmianę zauważył, ni stąd ni zowąd przenosi się w przeszłość. 
Wprowadza scenę (nie sygnalizując w jakikolwiek sposób, że wspomina), któ- 
rej szczegółowość i realność zawisły na poziomie sielanki. Bohater owej sceny, 
Korydon, czyli ja-on – charakterystycznie bierny, dosłownie „poza”, przyglądał 
się kiedyś igrcom rozbawionych dziewcząt; ich rozochocenie uczyniło go obiek-
tem zaczepek, umyka więc, ale tak, aby dać się pojmać: „Potem, zgonionego, 
hurmem / Obsiadłszy, gniotą kolany. / On, ledwie dysząc pod szturmem, / Cieszy 
się, że jest złapany” (s. 33, w. 21–24). To koniec trzeciej strofy – kulminacja 
miłych wspomnień.

W tym obrazku – scenie sprzed lat – czas przeszły przepłynął swobodnie 
w czas teraźniejszy. Stało się to już w połowie drugiej strofy. Dziewczęta „obóz 
zakładały”, „przechodnia [...] zatrzymały”, ale zaraz jedna z nich „pod krzakiem 
śpiewa”, inna zagrzewa koleżanki: „Przebrnijmy rzekę Prutowę!” (s. 32, w. 10, 
12, 13, 15).

W ostatnim ośmiowierszu powraca apostrofą serdeczna rzeka: „Prucie! Jakżeś 
jest bardzo odmieniony” (s. 33, w. 25). Powraca teraźniejszość – mówienie o tym, 
co obecnie, a nie o tym, co kiedyś. Wody rzeki „dzisiaj cicho upływają” (s. 33, w. 26), 
bo nad jej brzegami nie weselą się już Kloryda, Filis, Doryda; on-ja Korydon doznał 
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trudu i przykrości. Ale chociaż jest inaczej, choć Nadprucie już nie to, pozbawio-
ne swobody – skojarzonej z młodzieńczym weselem – nie miejsce ani czas na 
dramat.

Co zachowane w pamięci, splata się płynnie z teraźniejszością. Minione, po-
zbawione statusu czegoś utraconego, wymyka się poza czas, staje się trwaniem. 
Przeszłość przeniesiona w trwanie oswaja teraźniejszość, usuwa z niej zagrożenia, 
wycisza i uspokaja.

Cokolwiek się dzieje i mimo tego, co mnie spotyka, „Ja przecie kocham twe 
brzegi” (s. 33, w. 32).

Ja tutaj – obecnie i wcześniej 
J e s t  i n a c z e j  –  b i l a n s  d o d a t n i

Sądzić można, iż tego rodzaju literackie postrzeganie siebie i przestrzeni do-
okolnej w sytuacji powrotu do stron sercu bliskich jest z natury rzeczy rzadkie. 
Z dwóch powodów, najbardziej ogólnych i oczywistych. Zmieniło się, ale jest 
lepiej – takie stwierdzenie mogło mieć źródło w wypadkach dziejowych albo wy-
niknąć ze świadomości, że doczesna udręka dobiega końca.

Łatwo sobie wyobrazić radosne poruszenie autora z początków XIX wieku, iż 
oto powrócił, gdy powróciła wolność. Jestem ponownie nad „swoją” rzeką, która 
znowuż jest rzeką na mapie Polski. Jednak z dyktatu historii było to możliwe tyl-
ko w marzeniu (poetyckim „śnie” lub w profetycznej wizji). Lecz nie o takiego 
typu literaturze mówimy.

Ulga, odczucie, że jest już i inaczej, i lepiej, bo ku rychłemu najlepszemu się 
nachylam, to sfera ludzkiego bytu, nie historii. Toteż przyjąć można, iż wiersze 
przedstawiające takie doznania i refleksje powstawały – ale czy nad serdeczną 
rzeką? Sądzę, że w tym wypadku lokowano się, w sposób naturalny, bardziej nad 
Styksem – niż na brzegach rzeki domowej.

Ograniczenia i uwarunkowania wierszy, w których autorzy opiewają nad ser-
deczną rzeką pozytywną zmianę, rodzą przypuszczenie, że refleksje tego typu były 
zapewne sporadyczne. Ponadto niewykluczone, iż wiersze takie, w zestawieniu 
z innymi możliwościami doznań i stwierdzeń przy powrocie w miłe nadrzecza, 
mogły być postrzegane – przez samych poetów, ale także przez ich czytelników – 
jako mniej atrakcyjne.

Czy tak jest, czy tak faktycznie się zdarzyło? Dokonana próba klasyfikacji 
i wskazanie przykładów odmiennych powrotów nad domową rzekę stanowią, 
w mojej intencji, oznakowanie początku drogi. Zgromadzenie dużego materiału 
i jego opis mogą podsunąć odpowiedzi na sformułowane pytania. 

Dla mnie – już w tym momencie – istotne są dwa potwierdzenia. Pierwsze: 
w przedstawionym zjawisku literackim widać – w grupach poszczególnych wierszy 
– płynność granic między tym, co klasyczne, a tym, co sentymentalne. Drugie: 
wątpliwe są nominacje – raz na zawsze i w odniesieniu do całego dorobku – na 
poetę jednej tylko estetyki literackiej, i to na poetę określonej rangi. W wojsku 
przydziały i dystynkcje przysługują jednoznacznie mocą rozkazu, w służbie poetyc-
kiej przeniesienia, awanse i degradacje pisze się własnym piórem.
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The paper focuses on the poems composed classical and sentimental poetics in the late Enlight-
enment, in which we find reflections resulting from the poet’s real or fictional return to a dear home-
land river. A thematic-existential classification is referred to, “I” her – now, “I” here – now and later, 
and “I” here – now and earlier. Within such classification the author analyses the poems by Józef 
Morelowski, Adam Mickiewicz, and Franciszek Karpiński, and daws attention to the blurred border-
lines between the classical and the sentimental seen both in the collections of poems and in the poems.
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TEATR I POCZĄTKI KRYTYKI TEATRALNEJ W POLSCE

Szukając początków krytyki teatralnej w Polsce, zwykło się sięgać do działal-
ności krytycznoliterackiej warszawskiego Towarzystwa Iksów, stałego zespołu 
recenzentów zbierających się regularnie w salonie Tadeusza Mostowskiego i przez 
cztery lata, od maja 1815 do maja 1819, omawiających na łamach „Gazety War-
szawskiej” oraz „Gazety Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” reper-
tuar, a także kolejne premiery w Teatrze Narodowym. I rzeczywiście, dopiero ich 
działalność, świadomie zaprogramowana i zorganizowana, systematycznie konty-
nuowana przez dłuższy czas, utworzyła nowy dział piśmiennictwa, nową, nie 
znaną wcześniej formę wypowiedzi, związaną tematycznie z życiem teatru. Ale 
historia polskiej krytyki teatralnej ma też swoją prehistorię, o której przypomniała 
przed laty Teresa Kostkiewiczowa w obszernym studium Krytyka literacka w Pol-
sce w okresie oświecenia 1. 

Oto krótkie streszczenie jej wywodów. Bardzo istotną rolę w powiadamia- 
niu o najwcześniejszych wydarzeniach teatralnych odegrały pisma ogłoszeniowe 
i ogólnoinformacyjne, takie jak „Warszawskie Ekstraordynaryjne Wiadomości 
Tygodniowe” (1762–1763), wychodzące za sprawą Michała Grölla, „Annonces et 
Avis Divers Varsovie” (1781–1784), ukazujące się w wersjach niemieckiej, fran-
cuskiej i polskiej, których wydawcą i redaktorem był Piotr Dufour, oraz „Wiado-
mości Warszawskie” (1761–1774). Zamieszczone w nich powiadomienia o insce-
nizacji utworów dramatycznych były jednak dopiero „zalążkową formą krytyki”, 
a premiery teatralne traktowano w nich przede wszystkim jako wydarzenia towa-
rzyskie, zwykle z kręgu dworu królewskiego. Tak było np. w omówieniu premie-
ry Natrętów Józefa Bielawskiego, otwierającej – jak wiadomo – dzieje Teatru 
Narodowego. Zawartym w owych powiadomieniach uwagom i ocenom nie patro-
nowała też zazwyczaj żadna rozpoznawalna doktryna literacka, która określałaby 
sposób myślenia ich autorów o dziele literackim, choć np. w piśmie Dufoura 
można już znaleźć „rozbudowane, kompetentne i nie pozbawione wnikliwości sądy 

1 T. K o s t k i e w i c z o w a, Krytyka literacka w Polsce w okresie oświecenia. W: 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. Nieco później pisał też na ten temat K. O s s o w s k i 
w rozprawie Suflerowicz i inni, czyli o sporach teatralnych w gazetach Księstwa Warszawskiego 
(„Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2), natomiast znacznie wcześniej, pod koniec Dwudziestolecia mię-
dzywojennego, B. K o r z e n i o w s k i  w książce Poglądy na grę aktora w czasach Stanisława 
Augusta (Warszawa 1939).
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o inscenizacji i grze aktorów sceny polskiej i niemieckiej, m.in. w recenzji przed-
stawienia Hamleta” 2. Jako przykłady Kostkiewiczowa wymienia tu recenzje ada-
ptowanej przez Zabłockiego komedii Lesage’a Przywidzenia punktu honoru oraz 
komedii nieznanego autora Podstępna przyjaźń, czyli Miłość bez szczęścia. A za 
tymi wnikliwymi sądami stoi klasycystyczne kryterium dobrego smaku, tj. gustu. 

Sprawom teatru wiele miejsca poświęcano także w „uczonej” prasie literackiej, 
np. w Listach o warszawskim teatrze Wawrzyńca Mitzlera de Kolof (1775) czy 
w Kalendarzu teatrowym Adama Kazimierza Czartoryskiego. Recenzje ukazywa-
ły się również w takich pismach naukowo-literackich, jak „Journal Polonais” (1770), 
„Journal Littéraire de Varsovie” (1777–1778), „Polnische Bibliothek” (1787–1788), 
„Biblioteka Warszawska Literatury Zagranicznej i Narodowej” (1788). Na łamach 
„Journal Littéraire de Varsovie” można już spotkać się z przejawami rozbudowanej 
krytyki teatralnej opartej na podstawowych założeniach estetycznoliterackich 
klasycyzmu, propagującej wzory twórczości dramatycznej utrzymanej w duchu 
klasycystycznych zasad i reguł, a jednocześnie prowadzącej – z tych samych po-
zycji – ostrą kampanię przeciwko dramie, którą nazywa się „obojnaczym gatun-
kiem” i która, zdaniem krytyków z francuskiego czasopisma, jest zaprzeczeniem 
modelu dobrej komedii. Ostatnim z XVIII-wiecznych czasopism „uczonych” 
uprawiających krytykę literacką i teatralną jest „Polnische Bibliothek”, wydawana 
u Grölla, a redagowana przez Krystiana Bogumiła Steinera. Można w niej znaleźć 
m.in. obszerną recenzję komedii Jana Drozdowskiego Umizgi dla przysługi, przyj-
mującą jako kryterium wystawianych ocen klasycystyczne prawidła poezji drama-
tycznej, ze szczególnym uwzględnieniem reguły prawdopodobieństwa oraz takich 
pojęć, jak piękno i przyzwoitość. Krytyk więc adresował swoje uwagi nie tyle do 
publiczności teatralnej, co do autora sztuki, pouczając go, jaki jest model komedii 
odpowiadający wymogom ponadczasowych reguł. Z kolei w „Gazecie Narodowej 
i Obcej” z 19 I 1791 znalazła się pierwsza recenzja teatralna podpisana imieniem 
i nazwiskiem autora – Tadeusza Matuszewicza. Jest to recenzja, bardzo zresztą 
pochlebna, Powrotu posła.

Kostkiewiczowa w swoim studium wymienia także publikacje stanowiące 
próby stworzenia programu teatralnego, podejmowane przez Ignacego Krasickie-
go w cyklu artykułów na łamach „Monitora” (1765), przez Adama Kazimierza 
Czartoryskiego w przedmowie do Panny na wydaniu (1771) oraz w Liście o dra-
matyce (1779), dołączonym do komedii Kawa, a także przez Mitzlera de Kolof 
w artykułach na łamach „Monitora” z roku 1774, w Listach o warszawskim teatrze 
i w Listach o warszawskim teatrze do pana Wawrzyńca Wiedzolubskiego w Wilnie, 
pisanych w języku niemieckim, a uzupełnionych Regestrem widowisk, zawierają-
cym noty recenzenckie o wystawianych aktualnie sztukach, m.in. o Marnotrawcy 
Bohomolca i o niemieckiej komedii Zbieg z miłości ku rodzicom. Programowy 
i opiniodawczy charakter miał także opracowany przez Czartoryskiego Kalendarz 
Teatrowi dla Powszechnej Narodu Polskiego Przysługi Dany na Rok Przestępny 
1780, w którym generał ziem podolskich pomieścił omówienia polskich wersji  
Alzyry, Meropy i Syna marnotrawnego oraz recenzję komedii Oraczewskiego 
Pieniacz.

Tak przedstawiał się, zdaniem Kostkiewiczowej, proces kulturowy, który 

2 K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 263.
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w okresie od połowy do końca XVIII wieku doprowadził do pojawienia się w na-
szym czasopiśmiennictwie pierwszych wypowiedzi o teatrze i pierwszych recenzji 
teatralnych. Nie były to jednak jeszcze początki krytyki teatralnej. Rozproszone 
po różnych periodykach teksty mające podobny charakter, ukazujące się dość 
rzadko i od przypadku do przypadku, zróżnicowane w swej poetyce i treści, mogą 
być co najwyżej zapowiedzią tej krytyki, pierwszymi jaskółkami sygnalizującymi 
nadchodzącą wiosnę, ale jeszcze nie wiosną.

Taka wiosna pojawiła się dopiero w roku 1802 na łamach „Gazety Warszaw-
skiej”, gdzie w połowie tego właśnie roku poczynają się cyklicznie ukazywać re-
cenzje sztuk wystawianych w teatrze warszawskim, polemiki z tymi recenzjami, 
listy otwarte widzów teatralnych, ogólne uwagi o sztuce dramatycznej utrzymane 
w duchu klasycystycznej estetyki. Innymi słowy, po raz pierwszy zostaje zapro-
gramowana i wprowadzona do polskiego piśmiennictwa nowa, nie znana dotąd 
forma wypowiedzi, związana tematycznie z życiem teatru.

Podobnie jak w przypadku recenzji Towarzystwa Iksów – te najwcześniejsze 
wypowiedzi na temat repertuaru Teatru Polskiego i wybranych przedstawień były 
anonimowe. Nie podpisywano ich ani imieniem i nazwiskiem, ani nawet krypto-
nimem. Pojawiły się wszakże próby zidentyfikowania autorów. Według Eugeniu-
sza Szwankowskiego byli to Ludwik Osiński, Antoni Lesznowski ojciec (redaktor 
„Gazety Warszawskiej”), Wojciech Pękalski i Gerard Maurycy Witowski 3. Nieza-
leżnie jednak od tego, spod czyich piór wychodziły czy też – kim byli ich autorzy, 
zauważyć w nich można pewien stały schemat. Zazwyczaj informowały one mia-
nowicie o repertuarze z kilku ostatnich dni, ale recenzent omawiał dokładnie tylko 
jeden wybrany spektakl, kończąc krótkimi uwagami o autorze sztuki oraz o grze 
aktorów. W wypadku sztuk przełożonych z języka obcego wspominał też zwykle 
o jakości literackiej przekładu, niekiedy konfrontując nawet w recenzji fragmenty 
oryginału i tłumaczenia. Jeśli brak było takiego omówienia, redakcja „Gazety” 
umieszczała zazwyczaj po informacji o repertuarze czyjąś wypowiedź związaną 
tematycznie z krytyką teatralną lub sytuacją w innych teatrach – nie tylko w teatrze 
Bogusławskiego – np. Słów kilka o krytyce, uwagi o przekładzie Tankreda Wolte-
ra dokonanym przez Goethego czy Teatr angielski. 

Trzeba też wspomnieć, że te ówczesne recenzje ukazywały się w warszawskiej 
prasie nieregularnie, niekiedy nawet w odstępach miesięcznych, a zatem nie 
uwzględniały wszystkich sztuk wystawianych w Teatrze Polskim, choć zarazem 
dość systematycznie i dokładnie informowały o jego repertuarze na występach 
gościnnych w Poznaniu, Kaliszu czy Łowiczu. Wszystkie jednak bez wyjątku 
pisane były w duchu estetyki i poetyki klasycyzmu, a ich autorzy wręcz ostenta-
cyjnie podkreślali nieomylność zasad i reguł klasycystycznej doktryny. W dwoja-
ki sposób. Albo wprost, przywołując najważniejsze normy i prawidła estetyczno-
literackie prądu, albo pośrednio, wynosząc na piedestał jego wybitnych przedsta-
wicieli i ich dzieła, zarazem zaś potępiając przy każdej okazji wszelkie odstępstwa 
od owych norm i prawideł, a także nowe gatunki literackie, realizujące inny ideał 
piękna i inną wizję rzeczywistości, przede wszystkim różne odmiany dramy. Za-
uważył to już Szwankowski:

3 E. S z w a n k o w s k i, wstęp w zb.: Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799–1814. 
Oprac. ... Wrocław 1954, s. 75.
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Krytyka ówczesna znajduje się pod dużym wpływem krytyki francuskiej z Laharpe’em 
na czele. Wypowiedzi Laharpe’a są zresztą cytowane w recenzjach „Gazety Warszawskiej”. 
Poza tym krytycy nasi czytali recenzje zamieszczane w prasie paryskiej i przytaczali niekiedy 
wyjątki z nich. Było to, oczywiście, wynikiem niezmienionej postawy krytyków warszawskich, 
wyznawców poetyki klasycznej; było to wynikiem ich bezpośredniej łączności z epoką, z któ-
rej wyrośli, z oświecenia. Stąd przychylność krytyków dla tragedii klasycznej, stąd niechęć do 
repertuaru niemieckiego z Kotzebuem na czele i w ogóle do dramy oraz do fars niemieckich 
i austriackich 4. 

Dodać warto, że niechęć ta akcentowana była zazwyczaj przez warszawskich 
recenzentów w sposób bezkompromisowy, przybierała postać gwałtownych, nie-
kiedy nie przebierających w słowach ataków na utwory dramaturgów wnoszących 
na scenę nowe treści i nowe konwencje artystyczne. Wywodziły się one zresztą 
nie tylko z ówczesnych melodramatów i fars, ale także z powieści gotyckiej, z ro-
mansów tudzież ze staroangielskiej i staroniemieckiej ballady, kampania zaś pro-
wadzona przeciwko tym gatunkom i zawartej w nich nowej wizji świata i człowie-
ka wykroczyła wkrótce poza granice teatru i objęła polską krytykę literacką, a nawet 
twórczość poetycką, nasilając się szczególnie po roku 1812, kiedy to „dramę” za-
atakowało w swych wierszach dwóch poetów – Kantorbery Tymowski i Franciszek 
Wężyk, dając w nich wyraz powszechnej niechęci do wszelkich nowinek literackich, 
jaka cechowała w tamtych latach środowisko warszawskich klasyków. 

Tymowski rozpoczął swój utwór od niewybrednych epitetów, nazywając „dra-
mę” – „tragedii nadobnym bękartem” oraz „dziwacznym sceny zakałem”. Przed-
miotem zaś kpin i złośliwej ironii są w tym wierszu trojakiego rodzaju cechy tego 
gatunku. Po pierwsze, wyszukana, niecodzienna sceneria, która niezależnie od swej 
ekscentryczności powiela w gruncie rzeczy zawsze te same, utarte stereotypy:

Zaledwie ujrzy scenę oko zadumione,
widzi skały, przepaści, zamki rozwalone,
grom za gromem uderza, burza ściga burzę –
tu się człowiek opiera losom i naturze.
Nie na próżno z pośrzodka spróchniałego drzewa
nieszczęśliwa kochanka przygody swe śpiewa; 
w gotyckiej wieży wspartej na stu kolumn rzędzie
albo jęczy już piękność, albo jęczeć będzie.
Obudzają ciekawość sprężyny tajemne,
drzwi skryte, korytarze, sklepienia podziemne –
w każdym zgoła przedmiocie, z którejkolwiek strony
coś nowego zdumiewa umysł natężony 5. 

4 Ibidem, s. 69.
5 K. T y m o w s k i, Do dramy. W: Poezje zebrane. Wyd. E. Z. W i c h r o w s k a. Warszawa 

2005, s. 50. Parodia, którą posłużył się Tymowski w krytyce melodramy, nie była czymś wyjątko- 
wym. Elementy parodystyczne w wyśmiewaniu nowych, ale szybko powszedniejących środków 
ekspresji, głównie przy budowaniu atmosfery i scenerii wydarzeń, pojawiły się w zachodnioeuropej-
skiej krytyce literackiej już u schyłku XVIII wieku. Tak np. brzmiała złośliwa recepta na romans 
grozy (cyt. z: H. Z b i e r s k i, Literatura angielska. W zb.: Dzieje literatur europejskich. Red.  
W. Floryan. Cz. 1. Warszawa 1982, s. 434):

Weź
     [ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
     Długą galerię z wielką liczbą drzwi, w części sekretnych,
     Ciała trzech zamordowanych osób, całkiem świeże,
     Tyleż szkieletów w skrzyniach i szafach,
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Tymowski wykpiwa też spiętrzenie efektownych i emocjonujących, ale mało 
prawdopodobnych, bez wewnętrznego związku przyczynowo-skutkowego zdarzeń, 
nacechowanych nadmierną afektacją i emfazą, banalnych w gruncie rzeczy i po-
wtarzających się w wielu sztukach, które w założeniach autorów mają zaskakiwać, 
szokować i poruszać widza, ale pozbawione są głębszej wymowy moralnej i po-
znawczej:

Nieszczęścia i przypadki przypadki goniące,
tysiące niebezpieczeństw, wypadków tysiące,
które tym więcej dziwią, tym milej widziane,
im mniej były podobne, im mniej spodziewane.
Wszystko tchnie wspaniałością, wszystko w uniesieniach:
wzdychają Koloandry przy cichych strumieniach;
tyranom, uciśnieni w szlachetnym zapale,
gardząc śmiercią, złorzeczą i łają zuchwale;
spiski, bunty, zasadzki, sztylety, trucizny,
poświęcenia miłości, przyjaźni, ojczyzny,
przybrane w kwiat wymowy i stylu zalety.
„Stój!”, „Umieraj!”, „Ach!”, „Przebóg!”, „Nieszczęsny!”, „Niestety!”
jak grad lecą na scenę, a choć z małym związkiem,
nadzwyczajność jest pierwszym dramy obowiązkiem 6. 

Trzeci, najpoważniejszy wedle ówczesnych kryteriów zarzut, jaki Tymowski 
postawił autorom dram, dotyczył zrezygnowania przez nich z wymogów gustu, 
a także zafałszowania ponadczasowej prawdy o naturze człowieka i otaczającej go 
rzeczywistości.

Pomięszać prawdę z fałszem mimo przeszkód wielu
przez ciemny las przypadków dojść do swego celu,
małym kosztem zabawić publiczność ciekawą –
niemałą jest usługą i chwalebną sprawą.
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
czułej lub strasznej sztuki utworzyć osnowę,
wznieść z papieru dla oka wspaniałą budowę,
przystroić ją w obrazki, w malowane kwiaty
bez wysilenia mózgu i bez czasu straty!
A lubo lada wietrzyk – dla słabej podstawy –
zniszczy pomnik pisarzy tuzinkowej sławy,
to chwila przyjemności nagrodzi tę szkodę;
nie trwałość, lecz kształt rzeczy stanowi dziś modę 7. 

Tymowski nie poprzestaje przy tym na ogólnikowych zarzutach i wywodach 
teoretycznych, ale przywołuje również tytuły utworów winnych, jego zdaniem, 
ogólnego zepsucia smaku i upadku kultury literackiej. Wymienia więc kolejno 
Małgorzatę z Andegawii oraz Jaskinię René Pixérécourta, Głowę brązową, czyli 
Zbiega węgierskiego i Miłość nierozsądną Augustina, Klarę z Hoheneichen Chri-
stiana Heinricha Siessa, Las okropny, czyli Rozbójników kalabryjskich Josepha 

     Morderców i desperatów odpowiednią liczbę,
     Hałasów, szeptów, jęków co najmniej sześćdziesiąt,
Zmieszaj to razem w postaci trzech tomów [...]. 

6 T y m o w s k i, op. cit., s. 50–51.
7 Ibidem, s. 52.
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Marie Loaisela-Tréogate’a, Puszczę pod Hermanstadt Johanny Weissenthurn, 
a także „liczne Pixérékurów i Kocebuów dzieci”.

Podobny charakter jak wystąpienie Tymowskiego ma wierszowana krytyka 
dramy napisana przez Franciszka Wężyka, tyle tylko, że utrzymana jest w łagod-
niejszym tonie i przeprowadzona z nieco innego punktu widzenia. O bliskim 
związku oraz powinowactwie ideowo-artystycznym obydwu tekstów świadczy 
jednak to, że w tytule wiersza Wężyka znalazły się m.in. wyśmiewane przez Ty-
mowskiego „głowy brązowe”, tzn. wymieniona już Głowa brązowa, czyli Zbieg 
węgierski Augustina. Pełny bowiem jego tytuł brzmi: „Syn marnotrawny” i „Gło-
wa brązowa”. Z okoliczności pustej prawie reprezentacji pierwszego dzieła 1812 
roku w Warszawie. Treścią zaś jest rozmowa owej „głowy brązowej” z synem 
marnotrawnym. Sztuka ta właśnie powróciła na scenę Teatru Narodowego, Wężyk 
zaś – zgodnie z powszechnym wtedy zwyczajem – przypisuje ją Trembeckiemu, 
a nie Wolterowi (Trembecki był tylko jej tłumaczem, nie autorem). „Głowa brązo-
wa” wyjaśnia mianowicie swojemu rozmówcy, że czas jego popularności dawno 
już minął, choćby dlatego, że „dziś każdy młodzik lepszy niż Trembecki”. Dziwi 
się też: 

jakim mógł on czołem stawać na teatrze,
Nie znając dziwnych sprężyn wielkiej melodramy 8. 

Następnie – pisze Wężyk – przechwala się autor sztuki swymi sukcesami oraz 
powodzeniem u widzów i właśnie te przechwałki stanowią w istocie przedmiot 
krytyki. Melodramie można bowiem zarzucić, że powtarza ciągle te same efekty 
sceniczne, te same pomysły fabularne i motywy zapożyczone z fantastyki grozy, 
przy czym odwołuje się wyłącznie do niewybrednych gustów paradyzu, czyli do 
upodobań pozbawionych wrażliwości estetycznej i kultury literackiej widzów, 
którym wystarcza najprostsza forma rozrywki. Poprzestanie zaś na takich tylko 
odbiorcach musi nieuchronnie skończyć się upadkiem prawdziwie wielkiej litera-
tury i zmierzchem znanych powszechnie arcydzieł w ich społecznej recepcji. 
Dlatego też „syn marnotrawny” po wysłuchaniu wyjaśnień i wskazań „głowy 
brązowej”, którędy wiedzie obecnie „do serc ludzkich gościniec ubity” i jakiego 
rodzaju rozrywek oczekuje teraz publiczność teatralna, najpierw przez długi czas 
stoi osłupiały, a potem rezygnuje ostatecznie z rywalizowania na publicznej scenie 
z wszechwładną dramą i wraca na „łono tego, co go wydał”.

Recenzje kolejnych przedstawień w warszawskim Teatrze Polskim w pełni 
potwierdzają te proklasycystyczne orientacje ówczesnych krytyków teatralnych. 
I to od najwcześniejszych. Np. z okazji wystawienia 26 XII 1802 opery komicznej 
Müllera opartej na tekście Perineta Duchowidz recenzent napisał: 

W języku niemieckim tytuł jej jest Das Sonnntagskind [...]. W całym znaczeniu wyrazu 
jest tym, co Francuzi nazywają „une farce”, a Niemcy „Eine Pose”. U  n a s  s z t u k i  p o-
d o b n e  n i e  b y ł y  z n a n e  i  d l a t e g o  n a z w i s k a  n a w e t  d l a  n i c h  w  j ę z y-
k u  p o l s k i m  z n a l e ź ć  n i e  m o ż n a. Rozbierać osnowy tej sztuki nie będziemy, bo by 
to żadnego nie przyniosło pożytku; dosyć powiedzieć, że pan Hazenkopf (duchowidz), urodzo-
ny w niedzielę na nowiu, boi się upiorów, strachów i zmory. Korzystają z tego: kochanek 

8 F. W ę ż y k, „Syn marnotrawny” i „Głowa brązowa”. W: Poezje drobniejsze z pośmiertnych 
rękopisów. T. 3: Poezje liryczne, okolicznościowe i inne pomniejsze z dodaniem bibliografii. Kraków 
1878, s. 36.

I-7.indd   112 2011-12-07   11:43:27



113TEATR I POCZĄTKI KRYTYKI TEATRALNEJ W POLSCE

córki jego, Henrietty, i żołnierz Johann, kochanek jej służącej; przebierają się, pierwszy jako 
duch, drugi jako diabeł, straszą Hazenkopfa i tym sposobem uprowadzają z domu panienki. 
O innych akcesoriach, jako to o miłości słodziuchnego Haincelfelda, o Błażeju parobku, o fry-
zjerze Jacques, o zaklinaczu duchów etc., zamilczamy. Komiczność tej opery, lubo bardzo 
przesadzona, często jednak rozśmiesza i dlatego, raz widziana, zabawia. Życzyć wypada, 
ażeby powtórna jej reprezentacja nie była dana jak za kilka tygodni, podczas karnawału. D o-
b r z e  j e s t  g r y w a ć  k i e d y  n i e k i e d y  p o d o b n e  s z t u k i  d l a  u b a w i e n i a 
p r a c u j ą c e j  i  m n i e j  w y t w o r n y  g u s t  m a j ą c e j  k l a s y  s p o ł e c z n o ś c i, 
a  z w ł a s z c z a  w  m i e ś c i e, g d z i e  t y l k o  j e d e n  j e s t  t e a t r. [DGW 1803,  
nr 1, z 4 I, s. 11] 9 

Znamienna jest także uwaga recenzenta w krótkim powiadomieniu o wysta-
wionej w Teatrze Polskim komedii Spazmy modne, czyli Tegowieczne małżeństwo, 
przerobionej z angielskiego oryginału przez Bogusławskiego. Otóż ogólne jej 
przesłanie zasłużyło wprawdzie na pochwałę krytyka, ale mimo całego uznania 
i szacunku, jakim się cieszył antreprener warszawskiej sceny w ówczesnym śro-
dowisku umysłowym, nie zabrakło również w omówieniu przedstawienia akcen-
tów krytycznych, sformułowanych właśnie z pozycji podstawowych zasad klasy-
cyzmu: 

Zważając atoli, iż teatr powinien być zawsze szkołą obyczajów, możemy zapewnić, iż 
życzeniem wielu jest osób, aby niektóre narracje przeciwne d o b r e m u  g u s t o w i, rażące 
p r z y s t o j n o ś ć, wyrzucone z niej były. Przykrą jest rzeczą widzieć, jak uczciwe kobiety 
spuszczać muszą oczy, słysząc nieprzyzwoite na scenie opowiadania. [DGW 1803, nr 19,  
z 8 III, s. 310]

Pogwałcenia klasycystycznych reguł, aczkolwiek innych nieco, bo dotyczących 
czystości gatunkowej i sposobu konstruowania akcji w wystawianej sztuce, dopa-
trzył się także warszawski recenzent teatralny w komediooperze Nieboszczyk ży-
jący, czyli Diabeł włoski, której autorem, zdaniem Karola Estreichera, był również 
Bogusławski, choć w „Gazecie Warszawskiej” nazwiska autora nie wymieniono, 
ograniczając się do informacji, że jest to „nowa wcale i oryginalna sztuka polska 
w trzech aktach”, a istnieją też przypuszczenia, że wyszła ona spod pióra francu-
skiego pisarza Michela Dieulafoi. Otóż te właśnie słowa: „sztuka polska”, stały się 
dla krytyka punktem wyjścia w jego rozważaniach: 

Nazwano ją w doniesieniach i na afiszach s z t u k ą  jedynie, bo w istocie nazwać ją nie 
można, ani komedią, ani tragedią; ani to jest drama, ani opera, ale raczej pozszywana łatanina, 
podobna do sztuki arlekińskiej. Styl w niej jest ciężki i w wielu miejscach płaski. [...] Nie bę-
dziemy tu wchodzić w rozbiór jej osnowy, bo wśrzód podobnego nieładu szukać porządku jest 
pracą daremną. [...] Wiadomo, iż każdy kunszt ma swoje przepisy, a mianowicie sztuka drama-
tyczna. Główniejszym zaś prawidłem jest to, ażeby ciekawość spektatorów aż do końca, to jest 
do rozwiązania była natężana. Autor Diabła przeciwnie, w pierwszym zaraz akcie wyjawia cały 
sekret. [...] w całej sztuce nie widać porządku ani pięknie wyrażonych myśli, ani dowcipnych 
żartów, ani charakterów, ani celu. [...] W imię dobrego gustu życzemy, aby podobnych sztuk 
więcej nie grano na teatrze tutejszym, gdzie nawyknięto poniekąd widzieć najdoskonalsze 
dzieła autorów francuskich, angielskich i niemieckich i gdzie z poetów krajowych Zabłocki 
pierwszy, a potem Niemcewicz i Wybicki, z tłumaczów zaś książę Adam Czartoryski, Trem-
becki, Bogusławski i Osiński wzory do naśladowania zostawili. [DGW 1803, nr 34, z 29 IV, 
s. 567–568]

9  Skrót DGW oznacza dodatek do „Gazety Warszawskiej”, stosowany tu również skrót GW 
– „Gazetę Warszawską”. Podkreślenia w cytatach z DGW i GW – P. Ż. 
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Przyczynowo-skutkowego związku i wewnętrznej logiki zdarzeń domagano 
się z kolei od dramy Alojzego Fryderyka Brühla pt. Prezydent miasta: 

Wady tej sztuki są widoczne. Aktorowie wchodzą i wychodzą na scenę bez przyczyny, 
między scenami nie masz związku, zawiązanie rzeczy naciągane, rozwikłanie intrygi nie jest 
naturalne. [DGW 1803, nr 85, z 25 X, s. 1448]

Zarzuty były więc zwięzłe, ale godziły w samą istotę dramatu. Jeszcze dalej 
jednak poszedł warszawski recenzent w ocenie tragedii Beniamina Bergera Galo-
ra z Wenecji: 

N o w y  t e n  p o t w ó r  d r a m a t y c z n y  n a  s c e n i e  n a s z e j  w y s t a w i o n y 
s p r a w i ł  t u  n i e s m a k  i  o b u r z e n i e. Ogólne milczenie publiczności po zakończeniu 
sztuki dowiodło najlepiej, jak bardzo się nie podobała. [DGW 1803, nr 91, z 15 XI, s. 1555]

Werdykt ten tłumaczył, dlaczego sztuka nie doczekała się dokładniejszego 
omówienia: 

Sztuka ta tak jest mierną i rozbiór jej dokładniejszy tak mało przyniósłby pożytku, iż 
poprzestajemy na tym, cośmy wyżej powiedzieli. [DGW 1803, nr 91, z 15 XI, s. 1555] 

Nie mógł jednak recenzent zrezygnować z tego, aby przy tej okazji nie pouczyć 
warszawskiego spektatora, na czym polegają grzechy artystyczne podobnych dra-
matów. Przywołał więc uwagi Woltera wypowiedziane po wystawieniu w Paryżu 
Tankreda: 

Szubienica i katy nie powinni szpecić sceny w Paryżu. Nie należy nigdy poświęcać do-
bitności stylu czczej wystawie. Wzruszenie i uczucie powinny być w rzeczach, które aktor 
wymawia, a nie w próżnych dekoracjach. Wystawa, okazałość, szyk aktorów i pantomima 
potrzebne są, ale wtedy tylko, kiedy wszystko to razem przykłada się do prawdziwych piękno-
ści i przywiązuje słuchacza do intrygi. Grobowce, katafalki, pokój czarnym kirem obity, szu-
bienica, drabina, walki rycerzów na scenie, trupy, wszystko to dobre na jarmarkach, ale kiedy 
te marionetki nie są istotnie połączone z osnową rzeczy, kiedy się je wprowadza bez przyczyny 
i jedynie dla zabawienia drużyny paradyzowej, pytam, czyli byśmy przez to nie poniżyli sce- 
ny francuskiej i nie naśladowali Anglików w tym tylko, co w tym gatunku nagannego mają? 
[DGW 1805, nr 35, z 30 IV, s. 566] 

Zbójców Schillera wystawiano w Teatrze Polskim dwukrotnie. Pierwszy raz 
21 I 1803 pt. Rabusie i drugi raz 1 I 1805 w przeróbce Marteillere’a pt. Robert, 
dowódca rabusiów. W obydwu wypadkach recenzje były miażdżące, a pierwsza 
z nich swą tonacją emocjonalną i frazeologią przypominała recenzję Galory. War-
szawski krytyk pisał bowiem:

Tragedia Rabusie pierwszy raz grana w Teatrze Warszawskim dnia 21 tego miesiąca 
p r a w d z i w y m  j e s t  p o t w o r e m  d r a m a t y c z n y m. Sami to Niemcy przyznają. 
Kiedy niedawno grana była w Berlinie, wydawcy tamecznych pism publicznych takie o niej 
dali zdanie: „Po tylu wybornych dziełach, któremi Schiller teatr niemiecki zbogacił, czyliż przez 
szacunek dla niego nie należałoby na koniec w y r z u c i ć  z  r e p e t y t o r i u m  t e a t r a l-
n e g o  t e n  o b u r z a j ą c y  i  o h y d n y  p o t w ó r? A gdyby tego nie uczyniono przez 
wzgląd dla poety, czyliż by to nastąpić nie powinno z e  w z g l ę d u  n a  d o b r y  g u s t? [...] 
Scena w  t e j  o k r o p n e j  t r a g e d i i  trwa lat dwa. Oburza ona spektatora, ale nie wzrusza, 
co większa, nie naucza, nie poprawia, przeciwnie, osobliwość zdań, przesada w mowie i unie-
siony zapał herszta rabusiów tak mocne i tak szkodliwe na słabych umysłach sprawiały wraże-
nie, iż granie tej sztuki w niektórych miejscach w Niemczech przez rząd zabronione zostało. 
M i ę d z y  s c e n a m i  t e j  t r a g e d i i  ż a d n e g o  n i e  m a s z  z w i ą z k u. Napisał ją 
Schiller w młodym wieku i można powiedzieć, iż j e s t  t o  t w ó r  z a p a l o n e j  i m a g i-
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n a c j i  i  g ł o w y  z b y t n i m  s z e k s p i r y z m e m  z a j ę t e j; gdzieniegdzie też widać 
poezją, ale w ogólności j e s t  t o  n i e f o r e m n y  o b r a z  z i m n e j  i  r o z w a ż n e j 
z b r o d n i  do najwyższego stopnia posuniętej. [DGW 1803, nr 3, z 8 I, s. 124–125]

W kolejnej recenzji skoncentrowano się głównie na przeróbce dramatu w wy-
konaniu francuskiego pisarza Marteillere’a, ale znalazł się też w niej ten sam zarzut 
głęboko niemoralnej wymowy Schillerowskiej tragedii:

Pan la Marteillere chciał ten dziwotwór pogodzić z naturą, lecz chociaż oczyścił scenę 
z odrażających zabójstw i okropności. Chociaż bohatyrowi sztuki (pomimo nazwiska rabusia) 
piękny nadał charakter i sytuacje oburzające starał się zamienić w czułe, chociaż na koniec 
dzieło swoje zamknął w obrębach sztuki dramatycznej, została się jednak zawsze ta sama 
istota rzeczy, tym bardziej niemoralna, że kilkuletnie rabusiostwo otrzymuje przebaczenie. 
Jakieżkolwiek by miało zamiary, nie przestaje być w społeczeństwie zbrodnią ukarania godną. 
Do cnoty nie prowadzi się drogą występku, bo na tej mnóstwo obłąkać się i zginąć może, 
a i jeden podobno do celu dojść nie potrafi. W samym układzie intrygi autor francuski zacho- 
wał więcej porządku i związku niż autor niemiecki, lecz za to ostatni więcej zdaje się mieć  
tej śmiałej poezji, która jedynie dzieło to jego na teatrach niemieckich jeszcze utrzymuje.  
[DGW 1805, nr 3, z 8 I, s. 44–45] 

Ponieważ w pierwszej z cytowanych recenzji znalazł się m.in. zarzut „zbyt-
niego szekspiryzmu”, trzeba tu wyjaśnić, że u polskich recenzentów nie było to 
jednoznaczne z krytycznym stosunkiem w ogóle do angielskiego dramaturga. Gdy 
np. w roku 1805 na żądanie publiczności teatralnej powtórnie wystawiono Króla 
Leara, obecny na przedstawieniu recenzent napisał: 

Znajdują się w tej sztuce niektóre sytuacje tak tkliwe i wzruszające, iż spektator idąc za 
uczuciem serca, zapomina w tym momencie o błędach sztuki i poklaskuje temu, co go tak 
czule rozrzewniło. [DGW 1805, nr 35, z 30 IV, s. 566]

Jeszcze bardziej znamienna dla przekonań estetycznoliterackich warszawskich 
krytyków teatralnych jest recenzja Hamleta. Jej autor oddał najpierw sprawiedli-
wość wielkości Szekspira, potem poinformował czytelników „Gazety”, że dokład-
ne omówienie dramatu o królewiczu duńskim można znaleźć w dziełach Woltera, 
La Harpe’a i Lessinga oraz wykazał pełne zrozumienie dla Anglików, którzy 
wyżej cenią swego poetę niż Corneille’a: „w rzeczach tyczących się gustu trudna 
jest rozprawa”, na koniec zaś przytoczył zaskakującą uwagę Woltera po obejrzeniu 
Hamleta, świadczącą, że w obliczu literackich arcydzieł nawet najbardziej orto-
doksyjni klasycy okazywali daleko idącą tolerancję i wyrozumiałość. Wolter miał 
mianowicie powiedzieć po spektaklu: 

Niechże tu teraz mówią nam o przepisach Arystotelesa, o trzech jednościach, o przyzwo-
itości, o niezostawianiu nigdy sceny próżną, o potrzebie, aby żadna osoba nie przychodziła na 
scenę i nie wychodziła z niej bez przyczyny, o zawiązaniu sztucznym intrygi, o jej naturalnym 
rozwidnieniu, o stylu szlachetnym i prostym, w s z a k  o t o  m o ż n a  n a r ó d  c a ł y  z a c z a- 
r o w a ć, n i e  z a d a j ą c  s o b i e  t y l e  p r a c y. [...] W języku francuskim pan Ducis napi-
sał tragedię Hamlet, o której takie jest Laharpe’a zdanie: „Pan Ducis oczyścił Shakespeare’a 
z wielu błędów i w wielu go miejscach przyozdobił, lecz w sztuce jego brak jest akcji, a ta 
duszą jest dzieł dramatycznych. Hamlet jego płacze, a mało działa. Na naszym teatrze tragedia 
ta, tłumaczona z niemieckiego (i w wielu miejscach oddalona od oryginału angielskiego), 
słuchana bywa zawsze z największym milczeniem. Dowodzi to, iż pomimo wad swoich wzbu-
dza ciekawość i przywiązuje. [DGW 1806, nr 8, z 28 I, s. 125]

Interesujące uwagi, dotyczące już nie struktury artystycznej i wymowy moral-
nej poezji dramatycznej, ale języka występujących w niej postaci, przynosi z kolei 
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omówienie dramy Jeana Boirie’ego Oblężenie miasta Odensy. Recenzent „Gazety 
Warszawskiej” pisał mianowicie przy tej okazji: 

W poezji dramatycznej najściślej trzymać się trzeba natury. W pieśniach bohatyrskich, 
w odach i w poezji wystawiającej rozmaite obrazy poeta może wyżej wznieść się i użyć często 
porównań, lecz t a m, g d z i e  w p r o w a d z a  n a  s c e n ę  l u d z i, t r z e b a, a b y  m ó-
w i l i  p o  l u d z k u, n a t u r a l n i e, d o  s e r c a  i  r o z u m u. [DGW 1803, nr 95, z 29 X, 
s. 1628]

Z dziejami teatru Bogusławskiego, z jego repertuarem, a także z pojawiający-
mi się w początkach 1802 roku na łamach „Gazety Warszawskiej” recenzjami 
teatralnymi związane jest nierozerwalnie nazwisko Augusta Kotzebuego. Obecnie 
jest on niemal całkowicie zapoznany. Marian Szyrocki w swoim podręczniku 
Dzieje literatury niemieckiej wymienia jego nazwisko tylko raz i to przy okazji 
rzuconej mimochodem uwagi: „Na scenach triumfują pisarze bez większych am-
bicji artystycznych, szczególnie Iffland i Kotzebue” 10. W czasach jednak, o których 
tu mowa, podobną opinię traktowano by jako wysoce krzywdzącą i obraźliwą. 
Uważano bowiem wtedy Kotzebuego za olśniewający meteor na firmamencie li-
teratury niemieckiej. I nie wyłącznie niemieckiej. A zainteresowanie europejskiej 
opinii publicznej, w tym również wielu ówczesnych znakomitości, budziła nie 
tylko jego twórczość, ale i życie. Prasa w wielu krajach, także w Prusach, pilnie 
śledziła np. jego podróże po Europie, m.in. do Włoch i do Francji, w latach 1803 
i 1804, relacjonując szczegółowo ich przebieg, a przy okazji podawano wymyślo-
ne niekiedy informacje, które były przedrukowywane także w czasopismach pol-
skich. Różne też przypisywano mu godności i tytuły. Tak więc „Gazeta Krakowska” 
w roku 1801 nazywa go dyrektorem teatru niemieckiego w Petersburgu, pisząc że 
„na swoją prośbę dostał dymisję jako konsyliarz kolegi z pensją, i wolność udania 
się, dokąd mu się będzie podobało” 11. Ale „Gazeta Warszawska” z 1803 roku wspo-
mina o nim w dalszym ciągu jako o „konsyliarzu rosyjskim” (GW 1803, nr 10,  
z 4 II, s. [1]). Te związki z Rosją potwierdza powtórnie „Gazeta Krakowska” z roku 
1805, w której Kotzebue nosi tytuł rosyjsko-imperatorsko-kolegialnego radcy 12. 
W latach 1803–1804 „Gazeta Warszawska” kilkakrotnie informowała o pobycie 
pisarza w Rzymie i w Paryżu. Tajemnicą poliszynela było także, iż budzą podej-

10 M. S z y r o c k i, Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik. T. 1. Warszawa 1969, s. 337. 
Znacznie więcej miejsca i uwagi poświęca mu F. W i t c z a k  w pracy Teatr i dramat niemiecki XIX 
wieku (cz. 1. Warszawa 1957, s. 16–22, 33–41, 159–160). Pisze tam m.in.: „Dziejom recepcji »sław-
nego Kotzebuego« – jak go nazywa »przekładacz« jego pism na język polski – w różnych krajach 
świata poświęcono obszerne monografie. Nawet Goethe przez cały czas swojej działalności na sta-
nowisku dyrektora teatrzyku weimarskiego częściej wystawia sztuki Ifflanda i Kotzebuego aniżeli 
utwory klasyków obcych i niemieckich oraz dramaty wielce przez siebie cenionego przyjaciela – 
Schillera czy nawet sztuki własne. Goethe usprawiedliwia wielokrotnie swoje postępowanie koniecz-
nością liczenia się ze smakiem widza, a co za tym idzie – z popłatnością przedstawień. [...] Aczkol-
wiek Goethe dostrzegał »nicość« Kotzebuego, to jednak wystawiał jego sztuki nawet wówczas, gdy 
ten intrygował przeciwko niemu. Dopiero po latach, gdy względy kasowe nie przesłaniały Goethemu 
oczu, ocenił wpływ Ifflanda i Kotzebuego na publiczność niemiecką jako szkodliwy. [...] Ostrą 
ocenę twórczości Kotzebuego dał Schiller. Całą kampanię bojową przeciwko Ifflandowi i Kotzebu-
emu stoczyli romantycy. [...] Ale długotrwała popularność sztuk Kotzebuego zmusza do zastanowie-
nia się zarówno nad jej przyczynami, jak i nad powodami tak surowych ocen” (s. 16–17).

11 „Gazeta Krakowska” 1801, nr 47, z 14 VI, s. 553.
12 Jw., 1805, nr 12, z 10 II, s. 140.
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rzenia rzekome dowody uznania i zaszczyty, jakie niby wielokrotnie spotykały go 
ze strony europejskich monarchów. Dodatek do „Gazety Warszawskiej” z roku 
1804 donosił np.: 

Pan Kotzebue przez lato zabawi w Jewe w Estonii. Najjaśniejszy Imperator wracając do 
Petersburga przez Rewel przejeżdżał tamtędy i kazał przedstawić sobie pana Kotzebue, które-
go przyjął z jak największą dobrocią i łaskawością. [DGW 1804, nr 10, z 6 VII, s. 951]

Z kolei Fryderyk Wilhelm wystosował do Kotzebuego jako redaktora berliń-
skiego czasopisma „Der Freimütige” następujący „list gabinetowy”:

Miło jest bardzo Królowi Jmci Pruskiemu widzieć w Berlinie pana Kotzebue, którego 
dzieła, szczególniej teatralne, są dawno już najmilszą i najużyteczniejszą zabawą dla publicz-
ności. Król JMść szacuje rzadkie jego talenta i użycie ich; życzy sobie dać mu tego dowód, 
mogący go nakłonić jeżeli nie do zupełnego zamieszkania w tym mieście, to przynajmniej do 
przedłużenia swojej bytności. W tym celu zlecił Akademii Umiejętności, ażeby go swym nad-
zwyczajnym członkiem wybrała i mianowała zwyczajnym członkiem, jak tylko wakans nastą-
pi w klasie filozoficznej albo w filologicznej i historycznej. Ofiaruje oraz JMPanu Kotzebue 
koadiutorią prebendy św. Mikołaja w Magdeburgu z pozwoleniem noszenia orderu i uwalnia 
od wszelkich za to opłat. [Z Berlina. GW 1803, nr 10, z 4 II, s. 145]

Kotzebue był gorącym pruskim patriotą, łaskawość okazaną mu przez Fryde-
ryka Wilhelma można sobie tłumaczyć m.in. sympatiami politycznymi, które 
zresztą nieco później, po klęsce Prus w roku 1806 pod Jeną i Auerstadt, przyczy-
niły się do spadku jego popularności w krajach zdominowanych przez napoleońską 
Francję. Wcześniej jednak był pupilem elit umysłowych Europy. M.in. po przy-
jeździe do Paryża spotkał się tam z entuzjastycznym wręcz przyjęciem i „Gazeta 
Warszawska” pod koniec 1803 roku dwukrotnie przedrukowywała z prasy francu-
skiej niezwykle pochlebne dla niemieckiego pisarza wiadomości. Jedna z nich 
brzmiała: 

Aktorowie Teatru Francuskiego ofiarowali panu Kotzebue w czasie bawienia się jego 
w Paryżu lożę i zaprosili go na reprezentację sztuki jego Nienawiść ludzi i żal. Teatr Montesier 
zaprosił go także ofiarując mu lożę na sztukę pod tytułem Kadet Roussel misantrope.  
[DGW 1806, nr 97, z 9 XII, s. 1544–1545]

Druga, wcześniejsza o trzy lata, była nieustającym panegirykiem. Jej autor 
pisał mianowicie:

Żaden tu jeszcze z pisarzów niemieckich nie był z taką przyjmowany grzecznością, jak 
pan Kotzebue. Pierwszy Konsul na audiencji ciała dyplomatycznego kilka razy z nim rozmawiał 
i zapraszał go do Saint Cloud na reprezentację tamecznego teatru. [...] Otworem są dla niego 
najpierwsze i najznakomitsze domy w Paryżu. Bywa często na posiedzeniach prywatnych In-
stytutu Narodowego. [...] Teatr Francuski [najpierwszy, jak wiadomo, w Paryżu] przez list 
bardzo grzeczny ofiarował mu wolne na teatr wnijście. Za tym przykładem poszły cztery inne 
pierwsze teatry, a między nimi wielka opera. Najlepsi tutejsi literaci i aktorowie dają mu w ko-
lej świetne obiady. Zgromadzenia wszystkich uczonych, na których bywa często, starają się 
okazywać mu honory. [...] Najpiękniejsze kobiety paryskie starają się okazać mu szacunek. 
Pani Recamier, sławna z piękności, zawiozła go sama do doliny Montmorency dla pokazania 
mu dawnego mieszkania J. J. Rousseau. Reprezentacje sztuki Nienawiść ludzi i żal nie mogły 
być dawane dla słabości aktora Grandmenil, lecz sztuka Bracia niezgodni grana jest często 
i ściąga zawsze licznych słuchaczów. Na teatrze Faydeau grana ma być nawet wkrótce opera, 
zrobiona przez panów Dupaty i Marsollier, do której treść wzięta jest z Najnamiętniejszego 
roku życia pana Kotzebue. Krótko mówiąc, „Dziennik Dam i Mód” prawdę pisze, gdy mówi: 
„Pan Kotzebue w tej chwili jest ze wszystkich literatów najlepiej przyjmowanym. Konieczno-
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ścią jest mieć pana Kotzebue na każdym modnym śniadaniu, obiedzie lub posiedzeniu wieczor-
nym”. [GW 1803, nr 103, z 27 XII, s. 1751]

Trudno więc o większe splendory i bardziej ostentacyjnie okazywane wyrazy 
uznania, a przecież nie wszystkie można złożyć na karb wszechwładnej, lecz 
szybko przemijającej mody i upodobań kręgów towarzyskich zainteresowanych 
teatrem. Dorobek literacki pisarza musiał zawierać treści i wartości, które przema-
wiały nie tylko do snobistycznego środowiska francuskiej arystokracji, ale również 
do ludzi nauki i literatury, a także teatru, którzy złożyli mu hołd w sposób wręcz 
manifestacyjny. Aby zaś zrozumieć do końca znaczenie, jakie w oczach europejskiej 
opinii publicznej i środowiska literackiego miało przyjęcie zgotowane Kotzebuemu 
przez francuskie elity, trzeba przez cały czas pamiętać o wyjątkowej pozycji, jaką 
Francja i Paryż zajmowały wtedy w życiu umysłowym Europy, o cechującym te 
elity poczuciu wyższości i o ich przekonaniu, słusznym zresztą i powszechnie 
akceptowanym, że to one nadają ton kulturze całego kontynentu i ferują w tej 
dziedzinie niepodważalne wyroki.

Właśnie jednak w związku z tą ogromną popularnością Kotzebuego zaczyna-
ją się pojawiać pytania, na które nie zawsze można znaleźć zadowalającą odpo-
wiedź. Jak się bowiem okazuje, zarówno ta popularność, jak i powszechne uznanie, 
z jakim się spotkał w świecie francuskiej kultury i nauki, a także względy głów 
koronowanych, o których tak szeroko rozpisywała się prasa, nie miały żadnego 
wpływu na stosunek do jego twórczości dramatycznej – ówczesnej krytyki literac-
kiej, która bez przerwy oceniała tę twórczość w sposób zdecydowanie negatywny, 
nie szczędząc przy tym często pisarzowi niewybrednych epitetów. Co zaś najdziw-
niejsze, owe ataki na Kotzebuego zaczęły się najprawdopodobniej w jego własnym 
kraju. Świadczy o tym m.in. przedrukowany w „Nowym Pamiętniku Warszawskim” 
List jednego literata niemieckiego o dziełach dramatycznych pana Kotzebuego, 
zawierający zarzuty, które będą się powtarzały przez następne lata w prasie euro-
pejskiej, w tym i polskiej, przede wszystkim w recenzjach teatralnych. Nie znany 
z nazwiska niemiecki krytyk pisał mianowicie:

Ta sama publiczność, która nie żąda Ifigenii, nie chce Alzyry, niedługo pana Kotzebue 
obok Racine’ów, Wolterów i Lessingów umieści. Najpospolitsze rozmowy teraz o dziełach tego 
płodnego pisarza [...]. Tak jest, płodnego i bardzo płodnego. Ponieważ w przeciągu osiemnastu 
miesięcy dał nam sześć czy siedem sztuk. [...] Nie będę mówił o każdej sztuce w szczególności. 
W długiej tej galerii wszystkie obrazy są do siebie podobne. [...] A tak we wszystkich sztukach 
pana Kotzebue znajdziesz filozofa gorzko powstającego na wszystkie ustawy towarzyskie, 
a czasem na principia moralności, krzyczącego przeciw nierówności stanów, a na dowód sta-
łego przywiązania do swoich opinii żeniącego się zawsze z osobą niższego urodzenia. Wszędzie 
znajdziesz niewierną żonę albo młodą panienkę, która matką przed czasem została; obie płaczą 
na swoje błędy, zagładzają je cierpieniem i nędzą, ale niedługo obiedwie wracają do szczęścia. 
Wszędzie widać jednę lub dwie dziewczyn prostych albo młodych kobiet płochliwych, gorliwie 
służących w nieszczęśliwej pasji. [...] Wszędzie głupca lub głupią, nadętych swoim szlachec-
twem, co tym lepiej sentymenta filozofa odbija, wszędzie na koniec pół tuzina złych błaznów. 
[...] Ta sama jednostajność w położeniach osób. Wszędzie widzisz niewinną dziewczynę 
z szczególnym wdziękiem rzucającą się w ręce pierwszego przechodnia, który ma się za bardzo 
szczęśliwego ożenić się z tym dzieckiem natury, aby miał ukontentowanie sam je kształcić; 
wszędzie widzisz kobietę, która uchybiła najważniejszym obowiązkom, przez swoję wysoką 
cnotę wzbudzającą interesowanie dla siebie i miłość uczciwego człowieka. Wszędzie filozofia, 
wolna od przesądów, triumfuje z bojaźliwych zarzutów delikatności i przystojności. [...] Przy-
wiązany do swego sposobu pan Kotzebue nigdy się od nich nie oddala, dlatego też liczne wady, 
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widocznie rażące, u niego ciągle się znajdują. Noc w jego sztukach nie wypada z konieczności: 
intryga i rozwiązanie, wszystko jest dziełem przypadku. Przychodzą osoby, wychodzą, widzą 
się, nie widzą, kochają się, nie kochają, wszystko podług upodobania autora, który kładąc się 
na miejscu wyroku, przywłaszcza sobie prawo rozrządzenia przypadkami i nikomu nie godzi 
się zapytać, dlaczego nimi tak samowolnie kieruje. Przydaj do tego gust najfałszywszy. Nie 
masz żadnego uczucia moralnej piękności, żadnego taktu w obraniu charakterów i sposobie 
wystawienia jednych z drugimi, w układzie scen, w języku pasji, na koniec w przyzwoitym 
rozkładzie pobocznych ozdób. [...] autor dramatyczny, jeśli chce zrobić iluzją [...], powinien, 
że tak powiem, przestać wierzyć w opatrzność; powinien na moment siebie na jej miejsce po-
stawić, kierować wypadkami, nic nie dać losowi i żadnego nie wystawiać skutku, który by 
naturalnie i koniecznie ze swojej przyczyny nie wynikał; z takiej oto zgodności rodzi się to, co 
mistrzowie nazywają jednością. Jedność i zawsze jedność, tak w ogóle, jak w szczegółach, jest 
nieodmiennym natury prawidłem; równie powinna być prawidłem poety, którego wszystkie 
usiłowania do naśladowania jej zmierzają 13. 

Niemal wszystkie zarzuty postawione przez niemieckiego krytyka, nieraz 
powtórzone dosłownie, pojawią się na łamach „Gazety Warszawskiej” w kolejnych 
recenzjach sztuk Augusta Kotzebuego wystawianych przez Teatr Polski. Niekiedy 
zresztą można znaleźć w tych recenzjach otwarte odwołania do owego Listu lite-
rata niemieckiego [...]. Tak więc np. dzieląc się wrażeniami z wystawienia Oktawii, 
pisał warszawski krytyk:

Artyści polscy grali onegdaj na Teatrze Warszawskim tragedią przez JP Kotzebue w języ-
ku niemieckim napisaną pod tytułem Oktawia. Osnowa jej, szczególniej co do charakterów, 
wzięta jest z Plutarcha w życiu Antoniusza, z drugiej filipiki Cycerona, z Pliniusza księgi XIV 
i innych autorów. Ktokolwiek czytał w numerze 14 „Pamiętnika Warszawskiego” list pewnego 
literata niemieckiego o dziełach dramatycznych p. Kotzebue, przekona się na nowo, zastano-
wiwszy się nad tą tragedią, iż nic w niej bardziej nie obraża jak brak zupełny tego szacownego 
i koniecznie potrzebnego każdemu pisarzowi przymiotu, którego ani sztuka, ani geniusz zastą-
pić nie może, to jest gustu. B r a k  g u s t u  p o k a z u j e  s i ę  w  d z i e ł a c h  t e g o  p o e t y 
w  t e j  d z i k i e j, a  u s t a w n e j  m i e s z a n i n i e  r z e c z y  p o w a ż n y c h  z  n i k-
c z e m n y m i, s z l a c h e t n y c h  z  p o d ł y m i, n a  k o n i e c  w  u ż y w a n i u  d o s y ć 
c z ę s t o  w y r a z ó w  n i e d e l i k a t n i e  t ł u m a c z y ć  s i ę  d a j ą c y c h. [...] Pan Kotze- 
bue, nie mogąc wzruszyć spektatorów, chciał ich może okropnością widoku przerazić. [...] Co 
się tycze charakterów tej sztuki, ogólnie są słabo wystawione, nie masz w nich żadnej rozma-
itości, żadnego stopniowania. Co do stylu, wcale nie jest naturalny, ale zawsze prawie rozwle-
kły i nadęty. Ustawiczne porównania w ustach szczególniej Oktawii o b r a ż a j ą  z d r ow y 
r o z s ą d e k. Kwiatki, ciernie, strumyki, ptaki, sęki u drzew nie były dostateczne u poety, 
trzeba mu było jeszcze wydobyć z głębi morza ogromnego wieloryba, a z robactwa przebrzy-
dłego pająka, aby nimi styl swój nasrożył. [DGW 1802, nr 92, z 16 XI, s. 1558]

Z kolei w recenzji Nagrody prawdy wystawionej w Warszawie miesiąc później 
krytyk przypomniał: 

Sztuka ta upadła tu, tak jak w wielu miastach niemieckich, gdzie grać ją poprzestano, 
a szczególniej w Berlinie, gdzie, po pierwsze, zraz reprezentacji źle przyjętą i w kilka dni potem 
w pismach publicznych sprawiedliwie zganioną została. [...] jak w wielu swoich sztukach, tak 
i w tej pan Kotzebue nie trzymał się ściśle natury, dlatego też, gdzie rozumiał, iż czułe w spek-
tatorach sprawia rozrzewnienie (jak na przykład w 5 akcie), tam śmiech jedynie wzbudził [...]; 
w sztuce tej gdzieniegdzie piękne są myśli, ale ileż to w niej nienaturalności uderza, ileż pytań 
po jej reprezentacji uczynić sobie wypada? [...]. Ileż to w tej sztuce jest scen niepotrzebnych, 
ile naciąganych. Nic w niej nie jest skutkiem konieczności, wszystko zależy od przypadku. Im 
więcej się zastanawiamy nad dziełami dramatycznymi pana Kotzebue, tym bardziej przekony-

13 „Nowy Pamiętnik Warszawski” t. 5 (1802): styczeń–marzec, s. 249–251.
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wamy się o prawdzie tego, co o nim pewny autor francuski napisał: „Il a confondu tous les 
genres, tous les goûts; ses pièces ne sont que des canevas, des ébauches: semblables aux opéra, 
elles ne peuvent se souvenir, qu’à la faveur des machines, des décorations”. [DGW 1802,  
nr 100, z 14 XII, s. 1690] 

Nawet kiedy któraś z dram Kotzebuego doczekała się w recenzji przychylnej 
uwagi, nie obyło się bez akcentów krytycznych, bez przypomnienia, że w sumie 
rozmija się ostatecznie z estetyką i poetyką gatunku. Tak jest np. z oceną Braci 
niezgodnych: 

Sztuka ta między lepsze dzieła autora tego może być policzona. Tłumaczona jest także na 
język francuski i dotychczas (czego o żadnej innej sztuce pana Kotzebue powiedzieć nie moż-
na) na teatrze Rzpltej w Paryżu utrzymuje się. Obywatele jednak Weiss, Jauffret i Patrat, którzy 
przekładaniem jej, a raczej przerabianiem zatrudnili się, zachowali z niej to tylko, co prawdzi-
wie jest piękne, przystosowali ją do sceny francuskiej, epizody zbyteczne obcięli, z pięciu 
aktów zrobili cztery, i trzy osoby, jako zupełnie niepotrzebne, wyrzucili. Przykład ten zachęcić 
powinien tłumaczących na język polski dzieła dramatyczne niemieckie, aby, gdzie tego wyma-
ga potrzeba i gust publiczności, podobnież sobie postępowali. [DGW 1802, nr 102, z 21 XII, 
s. 1721–1722]

Ambiwalentny charakter ma też recenzja 5-aktowej tragedii Kotzebuego Mu-
rzyni, wystawionej na benefis Jana Krzesińskiego:

Co do układu sztuki, widać w niej brak porządku i związku w scenach jednych z drugimi, 
naciąganie w wypadkach, a najbardziej niepotrzebne uboczności, szkodzące ogólnemu intere-
sowi sztuki. W rozmowach zdania osób niewłaściwe są ani ich wiekowi, ani wychowaniu. [...] 
Zgoła nie były to dialogi wprowadzonych na scenę, ale autora samego rozumowanie przez ich 
usta wyrażone. [...] Powiedziawszy o tym, co nam się zdawało uchybieniem, nie możemy za-
milczeć tego, co znajdowaliśmy pięknym. Tym wyrazem nazwiemy scenę między dwoma 
Anglikami bracią. Sprzeczność ich zdania i uczuciów robi przedziwny na umysłach sku- 
tek przez naturalne odbicie złego od dobrego, okrucieństwo bowiem wystawione obok ludzko-
ści nadaje pierwszemu tym obrzydliwszą postać, im bardziej druga pociąga za sobą serce.  
[DGW 1805, nr 23, z 19 III, s. 374–375]

Jeszcze bardziej pochlebna jest recenzja komedii Kotzebuego w 5 aktach 
Dziecko miłości: 

Jest to raczej drama, bo wszystkie sceny są rozrzewniające. Zarzucić jej tylko można 
zbytnią rozwlekłość. [...] Wady te jednak nikną przy pięknościach; widzieliśmy łzy w oczach 
wielu spektatorów, a te najmocniej mówią za sztuką. [DGW 1803, nr 19, z 8 III, s. 311]

W większości jednak uwagi warszawskich recenzentów o sztukach Kotzebu-
ego są nie tyle ich krytyczną oceną, co potępieniem. Tak jest m.in. z opinią o dra-
mie Nienawiść ludzi i żal – krytyk z „Gazety Warszawskiej” powtarza zdanie 
„pewnego niemieckiego literata” i kończy podobnie jak on: „Jedność i zawsze 
jedność, tak w ogóle, jak w szczegółach, jest nieodmiennym [...] prawidłem poety”. 
Analogiczny wydźwięk ma recenzja tragedii Adelajda z Wulfingen, granej na be-
nefis Józefa Nacewicza:

Nigdy podobno nie nadużyto tyle cierpliwości słuchających, ile w tej sztuce. Nic nie masz 
w niej prawdziwie dramatycznego prócz tytułu: tragedia. Jest to rozwlekła gadanina o rzeczach 
wcale nieinteresujących, a w niektórych zdaje się, że autor nie ufa pamięci spektatorów, bo im 
po kilka razy w długich niezmiernie scenach jedno opowiada. [...] Zgoła w całej sztuce nie ma 
nic wyniosłego, nic wzruszającego, nic ciekawego, wyjąwszy jedną z pierwszego aktu scenę 
między Teobaldem Krzyżakiem i Mistwojem, dowódcą pogan, gdyby i ta nie była obcą głów-
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nej akcji. [...] L e c z  n i e  d o ś ć, ż e  a u t o r  m n i e j  z w a ż a ł  n a  p r a w i d ł a  d r a-
m a t y c z n e, a l e  n a d t o  o b r a z i ł  p r z y s t o j n o ś ć  w niektórych scenach w sposobie 
uchybiającym delikatności i pozwolił sobie dotknąć nieprzyzwoicie obrządków religijnych, 
z którymi zbrodnie prywatne opata nie mogą mieć nic wspólnego. Styl nie tylko zaniedbany 
i niewłaściwy trajedyi, ale nawet w wielu miejscach na potoczną mowę nieprzyzwoity. [...] 
Żadna trajedyja podobnego nie zrobiła skutku: zamiast płakać, śmiano się, zamiast bawić się, 
poziewano; połowa parteru i lóż nie doczekała końca. [DGW 1805, nr 27, z 2 IV, s. 438–439]

Jak można wszakże przypuszczać, ta napastliwość recenzji poświęconych 
sztukom Kotzebuego nie brała się z osobistych uprzedzeń polskich krytyków te-
atralnych. Była po prostu naturalną konsekwencją ich literackiego credo. Bo za-
rzuty i oskarżenia wysuwali ortodoksyjni wyznawcy klasycyzmu, przedstawiciele 
skrajnego ugrupowania w tym nurcie poezji, którzy swą negacją obejmowali 
wszystko, co wykraczało poza tradycję grecko-rzymskiego antyku i nauki Hora-
cego zawarte w jego Ars poetica czy też kolidowało ze wzorami pozostawionymi 
przez wielkich tragików francuskich i skodyfikowanymi przez Nicolasa Boileau 
w L’Art poétique. Wystarczy przypomnieć wykłady Ludwika Osińskiego na Uni-
wersytecie Warszawskim, krytycznoliterackie wypowiedzi Kajetana Koźmiana czy 
głośną rozprawę Jana Śniadeckiego O pismach klasycznych i romantycznych. 
Przedmiotem szczególnej awersji i uprzedzeń wszystkich tych klasyków postani-
sławowskich, w tym również recenzentów z „Gazety Warszawskiej”, były zwłasz-
cza: wszelkiego rodzaju relatywizm moralny w dziełach sztuki, odrzucanie reguły 
bienséance (dobrego tonu) oraz zasady prawdopodobieństwa jako czynnika po-
rządkującego świat przedstawiony utworu literackiego, brak w tym utworze jed-
ności i przyczynowo-skutkowej logiki zdarzeń, a przede wszystkim świętująca 
w ówczesnej literaturze zachodnioeuropejskiej kategoria grozy, jak też synkretyzm 
gatunkowy.

Właśnie dlatego warszawscy krytycy teatralni te przejawy odstępowania od 
klasycystycznego dekalogu tropili zaciekle i potępiali definitywnie, nie tylko 
w dramatach Kotzebuego. Wystarczy przypomnieć cytowane tu już recenzje Ga-
lory, Spazmów modnych, Duchowidza, Diabła włoskiego czy Rabusiów. Równie 
ostro została potraktowana drama historyczna Wilhelma Zieglera Barbarzyństwo 
i wielkość: 

Sztuka ta zdaje się nie mieć innego celu, jak tylko okropnością widoków dzikiego barba-
rzyństwa przestraszać patrzących, bez wzbudzania w nich innego celu nad odrazę i obrzydzenie. 
[DGW 1805, nr 9, z 29 I, s. 141]

A przy okazji wzmianki o działalności trupy angielskiej padnie znamienna 
uwaga: 

Pan Lewis, znany dobrze z romansu Le Moine, zagraża, jak słychać, scenie angielskiej 
n o w y m  p o t w o r e m  w  t y m  g a t u n k u, w jakim tenże autor napisał Alfonsa i Upiora. 
[DGW 1803, nr 1, z 4 I, s. 11]

Jak nietrudno się domyślić, o wystawianych w teatrze Bogusławskiego dziełach 
francuskich i polskich klasyków pisano z kolei bardzo pochlebnie, choć nie cofa-
no się przed krytyką wad nawet w uznanych arcydziełach. Tak więc, omawiając 
wystawioną w początkach stycznia 1803 Zairę Woltera, zaczął warszawski recen-
zent od przytoczenia dłuższej wypowiedzi najwyższego dla siebie autorytetu, tzn. 
La Harpe’a. Uczony ten –
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obszerne posiadający wiadomości i gust wyborny, a zatem trafny sędzia dzieł literatury dawnej 
i teraźniejszej, że „Zaira jest najtkliwszą ze wszystkich, jakie są dotąd, tragedii”. Aby się o tym 
przekonać, odsyłamy czytelników naszych do obszernego rozbioru jej, który tłomacz wyjąwszy 
z pism tegoż pana La Harpe, wraz ze wspomnianą tragedią, wydrukować kazał. Oto krótki 
z niego wypis: „Przedmiotem tej trajedyi jest miłość, która podług zdania Boileau najpewniej-
szą jest drogą do serca, a podług Voltaire’a samego najobfitszą w czuciu i najstosowniejszą do 
wyprowadzenia odmian. Od wieku prawie ta miłość była materią sztuk, których skutkiem było 
wzruszenie najtkliwsze. Zdawało się, że nikt w tym rodzaju nie przewyższy Racine’a. Wszyst-
kie role, w których poruszenie miłości tak jest traiczne, jako to Hermiona, Roxana, Berenice, 
a mianowicie Fedra, były wzorami tak doskonałymi, że chwałą właśnie było do nich się zbliżyć. 
A jeżeli autor Zairy umiał cudowniejsze jeszcze wyprowadzić skutki z tej namiętności, przyznać 
mu w tym należy najpiękniejszy triumf”. Dalej pan La Harpe o składzie wiersza w tej trajedyi 
pisze: „W Zairze widać taką łatwość wiersza, jak gdyby w nich czuł i tworzył myśli. Prawdy 
tak są proste, mowa tak naturalna, że nie wiedzieć, jak miara i rymy do nich przypadły, a po-
równując je z Racine’em, można powiedzieć, co rzekł La Fontaine: »że są piękniejsze od samej 
piękności«”. [DGW 1803, nr 1, z 4 I, s. 12]

A więc najwyższe uznanie, wsparte autorytetem mistrzów. Ta formuła recenzji 
będzie często powracała przy okazji omawiania sztuk klasyków. Warszawski re-
cenzent nie szczędził także pochwał Molierowi. O Szkole kobiet napisał: 

Nie można się dosyć wydziwić zręczności, z jaką autor potrafił przywiązać i zabawić 
spektatorów przez 5 aktów [...], ale cechą to jest prawdziwego geniuszu uczynić interesującą 
rzecz najprościejszą i w najrozmaitszych wystawić postaciach to, co jednostajnym być się 
zdaje. [DGW 1804, nr 19, z 6 III, s. 317]

W recenzji Świętoszka z kolei poza oceną artystyczną komedii znalazł się 
także kontekst historyczny oraz wskazanie na okoliczności towarzyszące powsta-
niu utworu. 

Przedziwna ta komedia napisana przez Moliera w 1664, dla okrzyków zagorzałych fana-
tyków nie prędzej jak w 3 lata potem na publicznym teatrze w Paryżu wystawioną była. Naza-
jutrz po pierwszej prezentacji miano ją powtórzyć, ale prezydent Parlamentu sprzeciwił się 
temu i wtedy to Molier odezwać się miał do zebranej publiczności: „Messieurs, nous alions 
sous donner le Tartuffe, mais Mr le prémier Président ne veut pas qu’on le joue”. W czasie 
kiedy powstawano na dzieło, będące pochwałą cnoty, a satyrą jedynie obłudnictwa, pozwolono 
grać na teatrze włoskim Pustelnika, sztukę zimną, w której pustelnik przybrany w habit mnicha 
włazi po drabinie do okna mężatki i pokazując się w nim czasem, mówi: „Questo è per morti-
ficar la carne”. Wielki Kondeusz powiedział był w owym czasie: „Aktorowie włoscy obrazili 
tylko Boga, ale francuscy obrazili nabożnisiów”. Wkrótce potem Molier uwolniony został od 
wszelkiego prześladowania, otrzymawszy na piśmie zezwolenie królewskie grania Świętoszka, 
i odtąd sztuka ta przez 3 miesiące wciąż dawana była i aktorowie, koledzy jego, żądali jed- 
nomyślnie, aby autor jej miał aż do śmierci dwie trzecie części zysku wynikającego z każdej 
onej reprezentacji. Dziś wszyscy uznają, iż ta komedia, tak w początkach okrzyczana, praw-
dziwej moralności zawiera naukę. Wszystkie w niej charaktery są oryginalne, wszystkie są 
dobre, a Świętoszka jest doskonały. Intryga prowadzona jest wybornie, rozwiązanie tylko 
nieco jest przymuszone z powodu naciąganych pochwał króla, którego protekcji tyle był winien. 
[DGW 1804, nr 19, z 6 III, s. 317–318]

Obszernego studium i pochlebnej oceny doczekał się też wystawiony wcześniej, 
bo 5 IV 1803, na benefis Michała Pawłowicza, Cyd Corneille’a. W omówieniu 
sztuki znaleźć można te wszystkie wątki tematyczne i kwestie artystyczne, jakie 
były zazwyczaj przedmiotem rozważań w ówczesnych recenzjach teatralnych, 
a także charakterystyczny dla polskich recenzentów tryb myślenia. Autor zaczyna 
mianowicie, podobnie jak w omówieniu Świętoszka, od przypomnienia kilku oko-
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liczności związanych z genezą tragedii. M.in. wspomina o zapożyczeniu jej osno-
wy z dramatów pisarzy hiszpańskich Guilléna de Castra i Juana Bautisty Diaman-
tego, co wywołało początkowo zarzuty plagiatu. Zarzuty – zdaniem warszawskie-
go recenzenta – z gruntu niesprawiedliwe, ponieważ Corneille –

to, co wziął, uczynił nierównie piękniejszym, odciął wiele wad i przystosował ogół do głów-
niejszych przepisów teatru; nie zachował wprawdzie wszystkich, ale któż w pierwiastkach 
wszystko zrobić może. Dość powiedzieć, iż dzieło, o którym mowa, ma tę cechę prawdziwej 
piękności, która się wszędzie podoba, wszystkich ujmuje i porywa. Piękności ogólne, pocho-
dzące z wielkości sentymentów lub wygórowania myśli, nie są określone ani wiekiem, ani 
narodem, bo we wszystkich językach mogą być wydane, we wszystkich wiekach i narodach 
podobać się będą. Epoka chwały Teatru Francuskiego zaczyna się od Cyda. Dzieło to tak wiel-
ki entuzjazm we Francji budziło, iż gdy chciano jaką piękną rzecz oznaczyć, mówiono: „to jest 
piękne jak Cyd”. [DGW 1803, nr 27, z 5 IV, s. 445]

Następnie, zgodnie z rozpowszechnionym podówczas zwyczajem, recenzent 
dokładnie streszcza tragedię Corneille’a ze szczególnym uwzględnieniem wątku 
miłosnego, kończąc to streszczenie wyliczeniem wad, które znalazł w utworze 
„sławny literat La Harpe”. A znalazł ich pięć: 1) kolidującą z jednością akcji postać 
Infantki („niepotrzebna rola Infantki i dlatego pospolicie jest opuszczana”); 2) ni-
czym nie umotywowaną opieszałość Króla w obliczu najazdu Maurów („nieprze-
zorność Króla względem Maurów”); 3) brak uzasadnienia dla pojawiania się kolej-
nych postaci na scenie („scena często jest próżna, aktorowie przychodzą i wychodzą 
bez powodu”); 4) powtórzenia i rozwlekłość w scenach między Xymeną a Rodrygiem 
(„monotonia w scenach między Xymeną a Rodrygiem”); 5) zbyt długo trwające 
przeświadczenie Xymeny o śmierci Rodryga po rozmowie z Don Sanchezem 
(„przedłużona nadto omyłka Xymeny względem życia Rodryga, gdy Don Sanchez 
szpadę jej przynosi”). 

Ale materia tak interesująca, wzbudzająca litość i zdziwienie, gdy kochankowie najsłodsze 
uczucia serca dla honoru poświęcają, wykonana z całą wielkością sentymentów bohaterstwa 
i miłości, niezgasłą temu dziełu sławę zapewnia. Minęło lat półtorasta, jak się największymi 
oklaskami utrzymuje na scenie. [DGW 1803, nr 27, z 5 IV, s. 446] 

Na zakończenie recenzent wysoko ocenił przekład Osińskiego, który zachował 
w niektórych partiach utworu tłumaczenie Jana Andrzeja Morsztyna, a w pozosta-
łych dorównał doskonałości swego poprzednika. Kilka słów poświęcił też grze 
aktorów: Pawłowicza w roli Cyda, Rozalii Bogusławskiej w roli Xymeny, Alojze-
go Fortunata Żółkowskiego w roli Gomeza, Ludwika Adama Duszewskiego w roli 
króla Kastylii i Antoniego Zielińskiego w roli Don Diega.

Jest to więc recenzja dojrzała, przemyślana i w pełni reprezentatywna dla cha-
rakteru ówczesnej krytyki teatralnej. Po pierwsze, odwołuje się do najważniejszych 
założeń estetycznoliterackich klasycystycznej doktryny, które jeszcze przez wiele 
lat będą podstawowym układem odniesienia dla ocen wystawianych wszelkim 
dziełom sztuki. Po drugie, ostatecznym sędzią czyni Jeana François La Harpe’a – 
najwyższy podówczas autorytet w sprawach poezji. I po trzecie, zawiera jedną 
z pierwszych, ale już w pełni profesjonalną ocenę przedstawienia i gry aktorów.

Na korzyść warszawskich recenzentów trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Naj-
wyższe uznanie i głęboki szacunek, jakie mieli dla spuścizny literackiej grecko-
-rzymskiego antyku i poetów francuskich XVII i XVIII wieku, nie oznaczały 
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bezkrytycznego stosunku do tych dzieł. Dowodem tego może być recenzja Siero-
ty chińskiego Woltera. Najprawdopodobniej w ślad za francuską krytyką teatralną 
recenzent „Gazety Warszawskiej” zarzucił twórcy tragedii przede wszystkim to, 
że nie potrafił pogodzić w niej wątku miłosnego, którego bohaterami są Gengis-
-Khan (Dżyngis-chan) i Idama, z nadrzędną, daleko wykraczającą poza ten wątek 
ideą („głównym zamiarem dzieła”), polegającą na tym, że „autor chciał wystawić 
wielki i jedyny przykład w dziejach świata [...], przykład narodu zwycięskiego 
poddającego się prawom narodu podbitego”. Konsekwencją tego było niepotrzeb-
ne rozbudowanie utworu do pięciu aktów oraz wewnętrzna dysjunkcja w kreacji 
postaci Gengis-Khana: „nie mógł być ani tyle czułym, aby nas wzruszyć, ani tyle 
strasznym, aby nas przerazić”. W pewnym stopniu wady te i słabości zrekompen-
sowała wyobraźnia poetycka Woltera, która pozwoliła mu wprowadzić do sztuki 
wiele pełnych ekspresji epizodów – „szczegółowych opisów i sentymentów”. 

Podniosła ona i utrzymała omdlewającą niekiedy akcją, nie przeszkodziła wszelako, aby 
tego nie spostrzegano. – Nie byłoby tej wady w pierwszym podziale na trzy akty, ale by też 
mniej było w nich piękności... Który z tych dwóch planów był lepszy, czy ten, który w ściślej-
szych zamknięty obrębach, nic nie zostawiał pożądania, czy ten, który bardziej rozciągnięty, 
wystawiał się na krytykę, a razem i podziwienie? Rozstrzygnięcie tej kwestii od rozmaitości 
gustów zależy. Surowsi krytycy francuscy byli jednak tego zdania, iż autor, mistrz tak wielki, 
jak Voltaire, powinien był przenieść nad wszystko doskonałość sztuki i wynieść się ponad 
ponętę okazania świetnych piękności, chwalebniejszych raczej dla niego, jak dogadzających 
jego dziełu. Poklaskuje się młodemu artyście [...], lecz o d  m ę ż a  d o s k o n a ł e g o  w y-
m a g a  s i ę, a b y  z r o b i ł  t o, c o  p o w i n i e n: o c z e k u j e m y  o d  n i e g o  w z o r ó w. 
[DGW 1806, nr 34, z 9 IV, s. 542]

Z krytycznymi uwagami warszawskiego recenzenta spotkała się też 5-aktowa 
tragedia Racine’a Bajazet, przełożona wierszem przez Jana Kruszyńskiego, człon-
ka dyrekcji Teatru Polskiego. I w tym wypadku recenzent z „Gazety Warszawskiej” 
uważał za stosowne podbudować swoją ocenę opinią najwyższych autorytetów – La 
Harpe’a i Corneille’a, cytując pierwszego z nich:

Acomat i Roksana [tj. postaci tragedii] są tym, czym być powinni, godni są trajedyi Ra-
cine’a. Akt czwarty i scena piątego między Roksaną i Bajazetem są traiczne, ale czyliż są 
niemi Bajazet i Atalida? [...] Trzeba być sprawiedliwym i powiedzieć prawdę, choćby też na-
ganą była wielkiego męża. Mówi tu za mną wielki także mąż Piotr Corneille, którego zdanie 
potwierdzone zostało od wszystkich znających się na rzeczy. Wiadomo, iż znajdując się na 
reprezentacji Bajazeta, rzekł do pana Segrais: „Wyznaj, iż to są Turcy sfrancuzieni. Mówię to 
do ucha, żeby nie zrozumiano, że się we mnie zazdrość odzywa”. Rozbiera dalej La Harpe plan 
intrygi, nie znajduje go naturalnym, wytyka wiele uchybień w roli Bajazeta i dowodzi, że Ra-
cine uniósł się zbyt w tej sztuce w malowaniu miłości i wszystkich tych drobnych rzeczy, 
które tak wielkie zajmują miejsce w sercach kochanków, i kończy swoje uwagi tymi słowy: 
„Bajazet porównywany z doskonałymi dziełami autora jest w ogóle trajedyją drugiego rzędu, 
którą człowiek tylko rzędu pierwszego mógł napisać”. [DGW 1803, nr 11, z 8 II, s. 175]

Dla ogólnej charakterystyki wczesnej krytyki teatralnej w Polsce recenzja ta   
jest ważna z trzech przynajmniej względów. Po pierwsze, stanowi jeszcze jedno 
potwierdzenie widocznej we wszystkich recenzjach z lat 1802–1806 dominacji 
podstawowych zasad klasycyzmu, w tym przypadku kryterium czystości gatunko-
wej i prawdy historycznej. Po drugie, ponieważ zamiast wypowiadać własne sądy 
i oceny recenzent po raz kolejny przytacza dosłownie opinie największych auto-
rytetów tego prądu, jest ona dowodem, iż w tamtej epoce nie istniało jeszcze po-
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jęcie oryginalności tekstu w nowożytnym rozumieniu tego słowa. I po trzecie, 
właśnie dzięki tym faktom, stanowi przekonujące świadectwo, że świadomość 
literacka tamtych lat w widoczny sposób nawiązywała do programowych założeń 
oraz ideałów klasycyzmu stanisławowskiego.

Recenzje teatralne publikowane w „Gazecie Warszawskiej” z początkiem 
stulecia jednak nie tylko omawiały wartości artystyczne i wychowawcze wysta-
wianych przez Bogusławskiego utworów oraz sposobu ich scenicznej realizacji. 
Jak już wspomniano na początku, do wątków stale w owych recenzjach występu-
jących należały ponadto: gra aktorów, sylwetki autorów wystawianych sztuk oraz 
refleksje dotyczące sztuki, teatru i krytyki literackiej.

Uwagi o grze aktorów znajdowały się w każdej niemal recenzji, ale były za-
zwyczaj stereotypowe, lakoniczne, formułowane jakby mimochodem. I – rzecz 
ciekawa – warszawska publiczność teatralna żywo odczuwała ten niedosyt. Świad-
czy o tym obszerny, napisany z dużą znajomością rzeczy i widocznym zaangażo-
waniem uczuciowym List do redaktora „Gazety Warszawskiej” z 11 X 1803, 
podpisany pseudonimem: Bezimienny. Anonimowy autor rozpoczął ów list od 
podkreślenia roli i znaczenia zespołu aktorskiego:

Do naprostowania gustu aktorowie bardzo przyłożyć się mogą. Grając dobrze, sprawią, 
że dobre dzieła wszystkim podobać się będą. Komuż się nie podobał stary Horacjusz, Rolla, 
Filoktet i tyle innych ról doskonale wydanych. [...]. W przeszłym tygodniu, w czasie reprezen-
tacji Juliusza de Zassen widziałem wiele osób płaczących nad prawdziwie pięknymi scenami 
Henrietty i hrabiego de Senelk. Była to najpochlebniejsza pochwała dla grających. Korzystaj 
WPan z wydarzonej pory, a kiedy nagana częściej oburza niż poprawia, nie zaniedbuj zasłużo-
nym wspomnieniem zachęcać do szukania doskonałości. Pokażmy aktorom, że za każdym 
razem uważamy, w czym zaszła poprawa lub zaniedbanie; a tak i im będzie miło słyszeć, że 
mówią o ich pracy i w podwojonych usiłowaniach aktorów publiczność znajdzie nowe ukon-
tentowanie. [DGW 1803, nr 85, z 25 X, s. 1449]

Wiele miejsca poświęcił też Bezimienny sytuacji młodych czy wręcz począt-
kujących aktorów oraz potrzebie ich życzliwej oceny w recenzjach teatralnych:

oddając sprawiedliwości zasługom, bądźmy więcej pobłażającymi dla zaczynających; nie od 
razu bowiem rozwijają się talenta ludzi i rozróżnić należy zupełną niezdatność od widocznej 
nadziei, zwłaszcza kiedy praca usilna samej natury wady zwycięża. Garrick nie wszystkie lite-
ry dobrze wymawiał, a Lekain więcej jeszcze miał przywar w całym sobie. My, nie zawsze 
pamiętni na to, gdy nas cokolwiek uderzy, ganimy wszystko; a częstokroć przed podniesieniem 
jeszcze zasłony powiedziawszy sobie: „Jak to dawniej grano tę rolę! Dzisiejszy aktor lub ak-
torka nie dokażą tego! Widziałem to w Paryżu!”, nie chcemy nawet uważać. [...] Kiedy aktor 
pierwszy raz gra rolę jaką, a pismo publiczne recenzenta zamilcza o nim, takie milczenie jest 
oczywistą naganą. Nie mamy tyle talentów, żebyśmy nazbyt surowemi być mogli i mierzyli 
dobroć aktora naszego z podaniami, jakie nam pisarze o Garricku lub Lekainie zostawili. Obraz 
doskonałości nagle wystawionej przed oczy może przerazić i odebrać siły chcącemu ubiegać 
się do niej. [...] Czasem aktor dlatego gra źle, że mu dano niewłaściwą rolę, czasem dlatego nie 
podoba się we wtorek, że nie miał szczęścia podobać się w niedzielę. [...] Bądźmy w tej mierze 
sprawiedliwi, w jednejże roli zgańmy, co godne nagany, pochwalmy, co było dobrze oddane. 
[...] Czytając zawsze uwagi o teatrze, postrzegłem, iż często, tak jak w ostatniej gazecie, nic 
WPan nie powiedziałeś o tym, o czym koniecznie mówić potrzeba było, czego się nawet wie-
lu spodziewało. W o g ó l n o ś c i  z n a l a z ł e m  w i ę c e j  p o s t r z e ż e ń  n a d  s z t u k a-
m i  n i ż  n a d  a k t o r a m i. [DGW 1803, nr 85, z 25 X, s. 1449–1450]

Niekiedy, choć rzadko, pojawiały się też w „Gazecie Warszawskiej” uwagi 
o podstawowych zasadach gry aktorskiej, których powinno się przestrzegać, aby 
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osiągnąć doskonałość w tej sztuce. Przy okazji omawiania Sieroty chińskiego re-
cenzent podzielił się np. z czytelnikami takimi oto spostrzeżeniami: 

W dziełach dramatycznych i graniu ich pierwszym obowiązkiem jest zachowanie ścisłe 
i zgodne z prawdą charakterów. [...] Jeśli aktor chce grać dobrze, powinien poznać i czuć moc-
no całą intrygę sztuki i wszystkich okoliczności związek z nią mających; obeznać się z dzieja-
mi i obyczajami narodu wystawianego na scenie i przenieść się w wyobrażeniu do miejsca, 
czasu i zdarzenia. [DGW 1806, nr 34, z 9 IV, s. 543]

W tej samej recenzji znalazło się też nieco dokładniejsze omówienie gry po-
szczególnych wykonawców. Krytyk pisze mianowicie:

We wszystkich dziełach teatralnych pewna jest zawsze liczba główniejszych sytuacji, 
które autor doskonalej opisać starał się, a aktor dobitniej wystawić powinien. Ogólne te prawi-
dła stosując na przykład do roli Idamy, łatwo się przekonamy, iż rola ta graną być powinna 
z najmocniejszym wyrażeniem uczucia i rozpaczy. Zbytnia powaga i wyniosłość nie przystoją 
jej; nieszczęście i trwogi serca macierzyńskiego w twarzy i w każdym jej poruszeniu malować 
się powinny. Skoro w nich ujrzę naturalne wydanie boleści szarpiących jej duszę, gdy mnie 
żadna wyuczona przysada akcji i deklamacji w omamieniu mym nie roztargnie, gdy głos z głę-
bi piersi jej wydobywający się przedrze się do serca mego, powiem: taką być powinna Idama. 
W aktorce (pannie Bogusławskiej), której rola ta była oddana, okazywał się talent; i właśnie 
dlatego, że przy młodości, wdziękach i chęci doskonalenia się, podnieść go może, powyższe 
przywiedliśmy skazówki. Gengis (pan Bogusławski) trzyma się ściśle wspomnianych prawideł. 
Zamty (pan Szymanowski) pamiętał także o nich. W ogólności trajedyja ta grana była dobrze, 
z przygotowaniem, okazałością i w przyzwoitych ubiorach, co staraniu, znajomości i nieodża-
łowaniu kosztów antreprenera przyznać należy. [DGW 1806, nr 34, z 9 IV, s. 543] 

Uznanie recenzenta dla 19-letniej Rozalii Bogusławskiej, rozpoczynającej 
dopiero karierę aktorską w teatrze ojca, nie było odosobnione. Już trzy lata wcze-
śniej poświęcił jej swój Wiersz o sztuce aktorskiej ofiarowany aktorce zaczynającej 
jeden z najwybitniejszych poetów tamtych lat i wielki autorytet literacki, Ludwik 
Osiński. Utwór jego zawiera liczne rady, przestrogi i pouczenia, a wśród nich taką 
oto dłuższą refleksję, znamienną dla ówczesnego sposobu rozumienia sztuki ak-
torskiej:

Więcej się radź twojego serca niż zwierciadła.
A kiedy cię gniew, zemsta uniesie zajadła,
Umiej czuć, mów do duszy, gdy twe łzy obaczę,
Z jak przyjemną rozkoszą wraz z tobą zapłaczę!
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Są prawidła, nie przeczę, są sztuki przepisy,
Jak wydać w oczach, twarzy, dobitniejsze rysy,
Jak się maluje bojaźń, gniew, srogość, powaga;
Każda rola osobnej postaci wymaga.
Twarz aktora wydaje smutek lub nadzieję,
Zapala się w rozpaczy, w bojaźni blednieje,
Już przyjemnie pociesza, już trwoży okropnie,
Wyraża wzrastających namiętności stopnie.
Szczęśliwy, kogo nieba tą sztuką obdarzą,
Wie, jak rządzić oczyma i głosem, i twarzą,
Wszystko zręcznie i w miejscu swoim przysposobić,
I nie psując natury, umie ją ozdobić.
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Są jeszcze czarujące, są cudowne wdzięki
W składzie ciała, w postawie, w poruszeniu ręki.

I-7.indd   126 2011-12-07   11:43:28



127TEATR I POCZĄTKI KRYTYKI TEATRALNEJ W POLSCE

Nie dość na tym, że Cypru bogini wspaniała
Z drogich tkaną powabów przepaskę ci dała.
Masz te wszystkie ponęty, masz ten wdzięk niewieści,
I co serce zachwyca, i co oko pieści,
Podnieś sztuką naturę. [GW 1803, nr 36, z 6 V, s. 595–596]

Nietrudno zauważyć, że były to uwagi i rady profesjonalne. Dotyczyły tajni-
ków warsztatu aktorskiego, które do chwili obecnej nic nie straciły na swej aktu-
alności. W większości recenzji jednak grze aktorskiej poświęcano niewiele miej-
sca, ograniczając się zwykle do pochwały lub nagany, nie wnikając zaś bliżej ani 
w indywidualność i uzdolnienia wykonawcy, ani w jego rozumienie realiów hi-
storycznych i obyczajowych, w jakich sztuka została osadzona, ani w stopień 
psychologicznej wierności wobec kreowanej roli. W recenzji Trzpiota znalazła się 
tylko lakoniczna uwaga: „graniu jej przyłożyli się najbardziej do rozśmieszenia 
spektatorów pani Drozdowska w roli pani Zrzędnickiej, pan Bogusławski w roli 
starościca Miłośnickiego i pan Żółkowski w roli łowczyca Drągaiło, parafianina” 
(DGW 1802, nr 98, z 7 XII, s. 1656). Przy omawianiu Horacjuszy recenzent przy-
pominając, że sztuka ta była już wcześniej wystawiana i recenzowana, grę aktorów 
skwitował krótko: 

Pani Truskolawska jako Kamilla i pan Bogusławski w roli starego Horacjusza, jak naów-
czas, tak i na tej reprezentacji zasłużone odebrali oklaski. Panna Bogusławska, widoczne 
czyniąca postępy, w trudnej roli Sabiny w wielu miejscach dobrze się wydała. Pan Szymanow-
ski oddał dobitnie rolę młodego Horacjusza. Pan Dmuszewski jako Kurcjusz w pierwszym 
akcie grał dobrze, lecz w drugim nieco słabo. [DGW 1802, nr 98, z 7 XII, s. 1657]

Gdy jednak wznowiono tragedię Corneille’a 6 I 1805, z całego zespołu aktorów 
na uwagę recenzenta zasłużyła sobie tylko Rozalia Bogusławska: 

Panna Bogusławska w roli Kamilli uczucia i rozpacz wydała z takim ogniem i mocą, iż 
publiczność okrywając jej grę oklaskami, zaszczyciła ją jeszcze przywołaniem na scenę po 
skończeniu sztuki dla okazania jej wyraźniej ukontentowania, które rozwijanie się tak piękne 
talentu młodej aktorki coraz bardziej publiczności sprawia. [DGW 1805, nr 3, z 8 I, s. 45]

W recenzji Duchowidza uwaga o grze aktorów była równie lakoniczna: 
Aktorowie nasi w krótkim bardzo czasie nauczywszy się tej opery, starali się o jak najlep-

sze owej wystawienie. Szczególnie ożywiali scenę: pan Bogusławski w roli Hazenkopfa, pan 
Duszewski w roli fryzjera, pan Szczurowski w roli Johanna i pan Krzesiński w roli Haincelfel-
da. Pan Kudlicz grał dobrze Błażeja, panu Wyrwalskiemu w roli kochanka Henrietty, pierwszy 
raz wprawdzie na scenę występującemu, wiele bardzo nie dostawało. [DGW 1803, nr 1, z 4 I, 
s. 12]

Krytyczną ocenę gry aktorów, z wyjątkiem kreacji Wojciecha Bogusławskie-
go, zawiera z kolei recenzja Zairy: 

Cała zaś sztuka, mówiąc w ogólności, nie była grana z dosyć mocnym czuciem, niektórzy 
nawet aktorowie ról swoich nie nauczyli się dobrze, odmieniali słowa lub swoje przydawali 
i miarę wierszów łamali. Ile przytomność dobrego aktora na scenie ożywia ją, dowiódł pan 
Bogusławski w roli Luzyniana. Scena, kiedy ten poznaje swe dzieci, najlepiej będąc wystawio-
na, najżywsze też odebrała poklaski od publiczności, ceniącej prawdziwe talenta, a pobłażają-
cej tym, którzy się sposobią dopiero, aby się względów jej stali godni. [DGW 1803, nr 1, z 4 I, 
s. 13] 

Jeszcze ostrzej ocenił recenzent zespół aktorski w wystawieniu Bajazeta: 
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Nie dosyć czułe tej trajedyi przez naszych artystów wystawienie, uchybienia w deklama-
cji, niedokładne przez nich ról nauczenie się, a podobno i nie oddanie w tłomaczeniu piękności 
wierszy Racine’a, wszystko to sprawiło, że trajedyja ta małe na spektatorach sprawiła wrażenie. 
[DGW 1803, nr 11, z 8 II, s. 174]

Być może, w odpowiedzi na sugestie zawarte w liście do redakcji Bezimien-
nego, a niewykluczone, iż na marginesie niejako działalności recenzenckiej po-
mieszczono też w jednym z numerów „Gazety Warszawskiej” ogólne przemyśle-
nia i refleksje na temat pracy aktorów, ich gry oraz reakcji na krytykę:

Trudno jest nieraz oznaczyć, czyli aktor, któremu się granie roli jakiej dobrze udało, winien 
to jedynie talentowi swojemu, czy też używa talentu swego z dokładną rzeczy i kunsztu znajo-
mością. – Ale jest na to moralna próba, która to wnet wyświeci. Niech się go zgani, z przyzwo-
itymi jednak względami i według zasad prawdy i sprawiedliwości, niech się potem uważa, jaki 
na nim skutek sprawiła nagana, a łatwo się przekonać, co z niego będzie. Prawdziwy nawet 
artysta zmarszczy się w początku na najsłuszniejszą przyganę; wkrótce jednak zastanawiać się 
nad nią zacznie, a znalazłszy ją być niesprawiedliwą, odpowie na nią albo zważać na nią nie 
będzie; jeżeli zaś znajdzie ją gruntowną i jeżeli wielkim jest artystą, albo na drodze zostania 
nim, to usłucha jej i milcząc poprawi się. Zapalony chęcią doskonalenia się, a nie głupią próż-
nością, przyjmie z radością każde skinienie, bo czuje, iż ma w sobie dosyć siły do korzystania 
z dawanych mu rad. Miernego zaś talentu człowiek, nie przyzwyczajony do namysłu, i któremu 
najlepsze czasem rzeczy przypadkowo tylko udają się, oburzy się na najskromniejszą krytykę, 
skarżyć się będzie na potwarz, stronnictwo i nieprzyjaźń, bo oprócz wrodzonej mu miłości 
własnej czuje w sobie, że nie ma dosyć światła i siły do znalezienia prawdziwej drogi. Chce, 
aby go za doskonałego uważano, chociaż wewnątrz jest przekonany, że nim zostać nie może. 
[DGW 1803, nr 9, z 1 II, s. 142]

Oddzielną kwestią był problem zachowań obyczajowych i dyscypliny zawo-
dowej zespołu. Jak dowodzi Upomnienie ministra policji do Imci Pana Bogusław-
skiego, aktorzy Teatru Polskiego nie zawsze wychodzili na scenę odpowiednio 
przygotowani do poprawnego odtworzenia swych ról, nie zawsze też mieli opano-
wany tekst, a co gorsza, nie zawsze byli trzeźwi. W związku z tym minister groził 
całemu zespołowi poważnymi konsekwencjami dyscyplinarnymi, ponieważ –

mimo głośno przez parter oświadczonego nieukontentowania niektórzy z panów aktorów wy-
chodzą na scenę wcale swych ról nie umiejąc i jedynie na suflera spuszczając się (z którego 
pomocy najczęściej korzystać nie są zdolni), psują zupełnie iluzją, która jedynie przez dosko-
nałe odmówienie roli utrzymaną być może, a tym samym pozbawiają publiczność ukontento-
wania, jakie każda sztuka przyzwoicie grana sprawić jest zwykła. [...] Minister Policji zaleca 
Imci Panu Bogusławskiemu, aby zapowiedział publicznie panom aktorom, iż odtąd którykolwiek 
z nich roli swej umieć nie będzie, dopuści się najmniejszego publiczności uchybienia, a co 
szpetniej, a przecież się zdarza, głowę trunkiem mając zaprzątnioną, na scenie się pokaże, ta-
kowy natychmiast po skończeniu sztuki do aresztu policyjnego odprowadzony będzie, gdzie 
o chlebie i wodzie czas wskazany wysiedzi, wyrok ten zaś przez gazety do wiadomości pu-
blicznej podany będzie 14. 

Jak się jednak wydaje, list pruskiego ministra policji dotyczył w gruncie rzeczy 
nie tylko przypadków braku dyscypliny i poczucia obowiązku w zespole Bogu-
sławskiego. Był także sygnałem ogólniejszego zjawiska. Poruszał mianowicie 
problem ówczesnego poziomu kultury teatralnej, której wykładnią – jak wiadomo 
– były i są zawsze zarówno postawa aktorów, jak i widzów, spektatorów. A z nimi, 
jak się okazuje, było wtedy w Warszawie jeszcze gorzej niż z aktorami. Już bowiem 

14 Cyt. za: S z w a n k o w s k i, op. cit., s. 346–347.
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w początkach 1802 roku władze porządkowe miasta zmuszone były wystąpić 
z następującym Obwieszczeniem:

Różne skargi od publiczności do prezesa niżej podpisanej Regencji o mięszanie spokoj-
ności w tutejszym teatrze doszłe powinny by tęż Regencją zniewolić przeciwko takowym 
niespokojnym osobom za poprzedzającą fiskalną inkwizycją postanowione w prawach kary 
natychmiast rozciągnąć, gdyby nie powzięła słusznej nadziei, iż podobne postępki, które tak 
przykre wrażenia w obyczajnej społeczności sprawiają, odtąd miejsca mieć nie będą, przez co 
Regencja niemiłej konieczności uniknie. [...] Zatem Regencja przestaje dziś na tym, że oświad-
cza obyczajnej społeczności, iż każdy ma prawo żądać, ażeby w zabawach swoich przez zbyt 
krzykliwe i burzliwe nieprzyzwoitości nie miał przeszkody; że nawet największą jest niesłusz-
nością żądać od aktorów powtarzań siły ich przewyższających, że ciż aktorowie równie są pod 
opieką prawa i że na koniec sprawić musiałoby przykrą i niełatwo zgładzić się mogącą opinią 
o tych, którzy by powodem byli mniemania o Warszawie, iż dla nieobyczajności postępków 
każdy w niej powstający talent upaść musi. A jako Regencja spodziewać się może, iż te uwagi, 
przy powszechnym polorze obyczajów w tej stolicy, do zapobieżenia niespokojnościom w teatrze 
i w innych publicznych miejscach dostatecznymi będą, tak przeciwnie, na każde w tej mierze 
wykroczenie surowe kary rozciągnąć deklaruje. [DGW 1802, nr 21, z 12 III, s. 339]

Rzecz znamienna dla dziejów naszej kultury umysłowej – sprawców owych 
„niespokojności w teatrze” zidentyfikował po stuleciach Stefan Żeromski w Po-
piołach. Byli nimi mianowicie towarzysze z pałacu Pod Blachą księcia Pepi, 
przedstawiciele ówczesnej złotej młodzieży. Pisarz opowiada najpierw, jak to jeden 
z nich wyjaśniał Rafałowi Olbromskiemu, czym jest teatr Bogusławskiego, twier-
dząc, że to „buda, o której się nawet nie mówi”. 

Dobre to sobie jest dla stangretów, lokajstwa, łyków i wszelkiej gawiedzi z miasta. [...] 
I tam chodzi wprawdzie banda Sołtysowska i Sapieżyńska dla pokazania nam na złość swojej 
polakierii, ale główny kontyngens widzów – to motłoch 15. 

Ostatecznie jednak podpite towarzystwo zdecydowało się pójść do owej „budy 
dla motłochu” i niebawem – 

wszyscy znaleźli się w ciemnych, łojowymi świeczkami nędznie rozwidnionych przejściach 
i sionkach teatru. Z hałasem i wrzaskami kazali sobie sprowadzić aktora sprzedającego bilety, 
który już był kasę zamknął, i rozmawiając weszli do sali. Było tam pełno [...]. Grano tragedię 
Racine’a pt. Brytannik. Ponure gadanie wierszem rymowym rozlegało się ze sceny, słabo roz-
widnionej świeczkami 16. 

Kompania z pałacu Pod Blachą, kiedy już znalazła się na widowni, rozpoczę-
ła od głośnych rozmów, impertynencji pod adresem zebranej publiczności, zacze-
pek i awanturowania się, następnie zaś pomaszerowała ostentacyjnie do bufetu, 
gdzie doszło do dłuższej pijatyki. Wyszli „późno w noc [...] przez pustą już salę 
teatru, którą oświetlała samotna świeczka w latarni” 17. 

Nie sposób ustalić, z jakich materiałów źródłowych, poza prasą warszawską, 
korzystał Żeromski, nie ulega jednak wątpliwości, że takowymi materiałami dys-
ponował (zapewne przede wszystkim wspomnieniowymi), odtwarzając na ich 
podstawie realia obyczajowe tamtych lat oraz sytuację teatru Bogusławskiego 

15 S. Ż e r o m s k i, Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX wieku. 
T. 2. Warszawa 1928, s. 31.

16 Ibidem, s. 33.
17 Ibidem, s. 34.
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w pruskiej Warszawie. Nie pierwszy to raz zresztą doszło do sprzężenia polskiej 
literatury historycznej z historią.

Niekiedy, poza uwagami o grze aktorów, można również znaleźć w recenzjach 
warszawskich krytyków krótkie informacje o autorach wystawianych sztuk, będą-
ce zwykle też okazją do ujawnienia przekonań tychże krytyków i ich sympatii 
estetycznych. Tak więc np. przy omawianiu Przerwanej ofiary Petera Wintera 
przytoczył polski recenzent fragmenty wypowiedzi niemieckiego, który po obej-
rzeniu tej opery w Berlinie napisał (w „Gazecie” podano zapewne przekład polski) 
m.in.: 

Kompozycja muzyki jest wyborna, melodie wzruszające serce lub wzbudzające radość, 
dzielne chory, wyrażenia namiętności dobitne, wszystko to zachwyca słuchaczów. Winter na-
leży do nas, jest to Niemiec, wielki talent jego zadziwia, uprzedźmy więc obcych w podaniu 
mu wieńca, o który się z nimi za granicą nawet tak często i tak szczęśliwie dobijał. [DGW 1802, 
nr 96, z 30 XI, s. 1627]

Wystawienie Horacjuszów stworzyło z kolei okazję do pomieszczenia w re-
cenzji dłuższej wypowiedzi na temat obydwu braci Corneille – Pierre’a i Tho- 
masa:

Mówiąc o tej trajedyi, następna krótka wiadomość o jej autorze miłą zapewne będzie 
czytelnikom naszym. Piotr Corneille, zwany wielkim, urodził się w roku 1606, brat zaś jego, 
Tomasz, w roku 1625, w którym tamten pierwszą swoją komedią wydał, Melite. W 22 lat potem 
brat młodszy napisał pierwsze swoje dramatyczne dzieło pod tytułem Związki przypadkowe 
i od tego czasu obydwaj bracia pracowali dla teatru. To ich współubieganie się o sławę nie 
przerwało bynajmniej miłości braterskiej, ale owszem, ściśle zjednoczeni żyli z sobą. [...] Po 
pierwszej reprezentacji Cyda – trajedyi Piotra Corneille, przemożny naówczas kardynał Riche-
lieu, pragnąc, ażeby ją jako dzieło jego pióra uważano, za odstąpienie jej sobie znaczne sumy 
ofiarował. Corneille odrzucił je z pogardą. Akademia musiała potem roztrząsać tę sztukę i zga-
nić ją, jako nieregularną. Utrzymała z tym wszystkim wziętość swoją i kiedy co chwalić chcia-
no, mówiono: „to pięknym jest jak Cyd”. Tłumaczoną była na wiele języków, nawet na turecki. 
Tragedia Timokrates Tomasza Corneille 24 razy na żądanie publiczności była powtórzona. [...] 
Dziełom wielkiego Corneille’a zarzucają, iż co do intrygi i języka zawierają błędy, ale zasta-
nowić się tu należy, iż twórcą był prawie w narodzie swoim języka i teatru, charaktery zaś 
i namiętności w trajedyjach jego są wyniosłe i jak najmocniej odmalowane. Tomasz Corneille 
porządną zawsze ułożył osnowę, tok scen i rozwiązanie rzeczy były dobre, ale rysy jego  
charakterów były pospolite i mało miały dzielności, mowa jego była czysta, ale słaba i zimna. 
– Piotr posiadał geniusz, Tomasz miał talent. Następcą ich był Racine, który oboje połączył. 
[DGW 1802, nr 98, z 7 XII, s. 1657–1658]

Dość nieoczekiwanie w recenzjach pomieszczanych w „Gazecie Warszawskiej” 
znalazły się też krytyczne uwagi o Johannie Wolfgangu Goethem jako tłumaczu 
Tankreda Woltera, przedrukowane zresztą z prasy niemieckiej (i zapewne przeło-
żone), będące w gruncie rzeczy krytyką nowej fali w literaturze europejskiej. Nie 
znany z nazwiska widz po obejrzeniu tragedii francuskiego pisarza w berlińskim 
Narodowym Teatrze napisał mianowicie:

Uważałem zawsze trajedyją Voltaire’a Tankred za dzieło doskonałe i nieraz ją odczytywa-
łem. Z największą przeto radością udałem się na teatr, dowiedziawszy się, iż w języku naszym 
ma być wystawiona. Ale zamiast ukontentowania, znalazłem niesmak, zamiast mnie wzruszyć, 
obruszyła mnie. Przebóg! Co też to Goethe zrobił z jednym z najlepszych dzieł Voltaire’a. 
Powróciwszy z teatru do domu porwałem za oryginał dla zatarcia w duszy mojej o d r a ż a j ą-
c y c h  o b r a z ó w, k t ó r e  w  n i e j  r e p r e z e n t a c j a  t a  z o s t a w i ł a. A nazajutrz 
odebrałem numer gazety pana Kotzebue, w której zdanie o tym tłomaczeniu umieszczone zo-
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stało. Zdanie to nie było jeszcze dla mnie dogodnym. Prawda, że w i e r s z e  p a n a  G o e t h e 
s ą  z ł e, c z ę s t o  w nich nawet nie oddał myśli autora, ale to są mniejsze wykroczenia prze-
ciw nieśmiertelnemu poecie francuskiemu; c o  g o r s z a, p o p s u ł  c h a r a k t e r y, s f a ł-
s z o w a ł  j e  i  u p o d l i ł. 

Niemiecki recenzent podobnie ocenił przekład Goethego: 
Traiedyja ta należy do owych wielkich dzieł, które dowodzą, że poezja dramatyczna do 

tej już u Francuzów przyszła była doskonałości, do której my dopiero dążymy, a której podob-
no nigdy nie osiągniemy. Z c z a r u j ą c e j  h a r m o n i i  w i e r s z a  w  o r y g i n a l e 
w  t ł o m a c z e n i u  ś l a d  ż a d e n  n i e  z o s t a ł  i  g d z i e  w  j ę z y k u  f r a n c u s k i m 
w d z i ę k  w i e r s z a  j e s t  n a j p r z y j e m n i e j s z y m, t a m  w i e r s z  p a n a  G o e t h e 
n i e z n o ś n i e  j e s t  t w a r d y m. Tego samego zdania o tym tłomaczeniu jest pan Kotzebue 
w gazecie swojej „Der Freymüthige”. [DGW 1803, nr 9, z 1 II, s. 141–143]

Tak więc w kolejnej już recenzji warszawskich krytyków wątek biograficzny 
jest nie tyle informacją o autorze wystawianej sztuki, co okazją do zamanifesto-
wania swych gustów estetycznych oraz swego stosunku do toczącej się wtedy 
w literaturze europejskiej walki między klasycyzmem a tendencjami opozycyjny-
mi wobec tego prądu, w Niemczech postulatami grupy Sturm und Drang, a w po-
zostałych krajach wczesnym romantyzmem. Wydaje się przy tym, że w ówczesnej 
krytyce teatralnej zaczęto sobie również uświadamiać związek między starym 
i nowym programem literackim a przekonaniami i postawą polityczną. Pisząc np. 
o wystawianiu Fenelona Marie Josepha Chéniera w Teatrze Polskim, recenzent 
zauważył: 

Dzieło to, jedno z najlepszych Chéniera, było zbyt ostro krytykowane, bo w czasie, gdy 
wyszło na widok publiczny, autor, czynny w polityce, ogłasza zasady sprzeczne z sposobem 
myślenia przeciwników swoich, którzy m i e s z a j ą c  l i t e r a t a  z  u r z ę d n i k i e m  p u-
b l i c z n y m, z a t r u d n i a l i  s i ę  b a r d z i e j  a u t o r e m  n i ż  d z i e ł e m  j e g o, k t ó-
r e g o  w a d y  p r z e z  m i k r o s k o p  r e w o l u c y j n y  p o w i ę k s z y l i. [DGW 1804,  
nr 87, z 30 X, s. 1484]

Równie ciekawe i pouczające są w omawianych tu recenzjach ogólne uwagi, 
pomieszczone niejako na marginesie oceny poszczególnych przedstawień i gry 
aktorów. Niekiedy, choć rzadko, pojawiają się one zamiast recenzji, zwykle po 
lakonicznej informacji o repertuarze z kilku ostatnich dni. Tak jest np. z dłuższą 
wypowiedzią Słów kilka o krytyce, której autor pragnął zapewne ustalić i skodyfi-
kować zasady, jakie winny patronować krytyce teatralnej, przede wszystkim zaś 
recenzjom. Oto jego wywód:

Krytyka jest nieodbicie potrzebną w naukach, literaturze i kunsztach, a kto ją w istotnym 
bierze znaczeniu, ten zapewne osądzi, iż wszędzie i zawsze bardzo może być użyteczną. [...] 
Cóż to jest krytyka? Oto rozbiór i pilne rozważanie rzeczy, aby dociec i wystawić, jaką jest 
w istocie i czyli niezawodnie jest taką, jaką być powinna i jaką się być wystawuje. Nie jestem 
stronnikiem owych brzydką zazdrością tchnących ludzi, którzy z upodobaniem rozlewają żółć 
na w s z y s t k i e  n o w e  t w o r y  d o w c i p u, i dla których życie tym jest milsze, im zło-
śliwszymi być mogą. Podobni ludzie nie są krytykami i zasługują na wzgardę publiczną. 
T r z e b a  r o z r ó ż n i a ć  k r y t y k ę  o d  s a t y r y, p a s z k w i l u,  p o t w a r z y  i  t y m 
p o d o b n y c h. Prawdziwa krytyka jest bezstronna, bezwzględna, trzyma się najściślej spra-
wiedliwości; jest uprzejmą nauką, jest przyjacielską przestrogą, a to nie tylko dla osoby, która 
jej stoi na celu, ale oraz i dla innych, którym kiedykolwiek w oczy wpadnie. Wykazuje nie 
tylko niedoskonałości i wady, ale oraz powinna śledzić i wytykać przymioty i własności godne 
zalety. Stawia ołtarz nieprzyjacielowi, kiedy jest wart ołtarza, potępia przyjaciela, kiedy jest 
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wart nagany. Skoro chwali same rzeczy chwalebne, a ukrywa naganne, wtenczas nie jest kry-
tyką, ale p a n e g i r y k i e m; kiedy zbytecznie chwali, staje się p o c h l e b s t w e m; kiedy zaś 
wyszczególnia same rzeczy do nagany, naówczas przestaje być sprawiedliwa. S a t y r a  n i e 
j e s t  k r y t y k ą, chociaż ma za cel wyszydzać i poprawiać przywary, a tym więcej p a s z k w i l, 
p o t w a r z  i t p. n i e  w a r t e  s ą  n a z w i s k a  k r y t y k i, bo są płodem czarnej złości, 
tchną samą trucizną i mają za cel zemstę. Krytyka nie powinna zawierać przykrego szyderstwa, 
a mniej jeszcze obrażających osobistości, ale też nie powinna zbyt pobłażać albo podło pod-
chlebiać. [DGW 1803, nr 5, z 18 I, s. 76–77]

Autor tej opisowej definicji krytyki literackiej pozostał anonimowy, ale pod 
tekstem zamieszczono kryptonim R.G.W., co, być może, oznacza Redakcję „Ga-
zety Warszawskiej”, tym samym zaś osobę jej wydawcy i redaktora, Antoniego 
Lesznowskiego, potwierdzając pośrednio w ten sposób przypuszczenie Szwan-
kowskiego, że to ów redaktor był jednym z autorów recenzji teatralnych w tym 
piśmie. 

Wywody na temat krytyki mają charakter ponadprądowy, mógłby się pod nimi 
podpisać zarówno zwolennik klasycyzmu, jak i romantyzmu. Ale już repartycja 
gatunków literackich należących do poezji dramatycznej, jakiej dokonano w jednym 
z numerów „Gazety”, zdradza nawykłego do systematyki i porządkowania zjawisk 
artystycznych klasyka. Jej autorem jest wspominany już Chénier, który broniąc się 
przed zarzutem, że jego Fenelon nie jest tragedią, napisał: 

Kiedy w dziele dramatycznym ton jest wzruszający, prosty i poważny, kiedy obyczaje 
osób pewną wyrażają godność, kiedy zamiarem ciągłym autora jest wyciśnienie łez, naówczas 
dzieło jego jest trajedyją. Kiedy obyczaje i ton osób tchną poufałością, kiedy autor przywią- 
zał się do odmalowania przywar i wzbudzenia śmiechu, dzieło jest komedyją. Kiedy zaś ce- 
lem sztuki jest wzbudzać to śmiech, to płacz, natenczas jest to dramma. [DGW 1803, nr 3,  
z 11 I, s. 44]

Echo ówczesnych sporów literackich oraz ścierających się gustów i upodobań 
estetycznych można także znaleźć na łamach „Gazety Warszawskiej” w kilku 
uwagach na temat kultury teatralnej polskiej publiczności oraz stylu gry polskich 
aktorów. Mimochodem dotknął tej kwestii Konstantyn Wolski w swoim liście do 
redakcji zatytułowanym Tłomacz „Zairy” do redaktora „Gazety Warszawskiej”. 
Obserwując grę aktorów z zespołu Bogusławskiego w tej tragedii Woltera, zauwa-
żył mianowicie, iż nie potrafili oni oddać z odpowiednią ekspresją „miejsc zachwy-
cających, w których gwałtowne wzruszenie o śmierć gdzie indziej przyprawiało 
grających”, oraz „mieszających się w duszy czuciów gwałtownych i walczących 
z sobą pasyi”. O reakcji zaś spektatorów napisał: „Jakoż tak się zdaje, że wielka 
część publiczności naszej do scen podobnych mało wiąże interesu. Więcej ich 
zachwycają bohatyrskie charaktery i zdania, w których jednostajność panuje” 
(DGW 1803, nr 2, z 7 I, s. 29). Podobnymi spostrzeżeniami podzielił się z czytel-
nikami „Gazety” cytowany już Bezimienny: 

wielu mamy słuchaczów zdolniejszymi unosić się nad bitwami i zuchwałymi mowami rozko-
chanych rycerzów niż czuć wielkość pasji, najdelikatniejsze poruszenia serca ludzkiego, godność 
osób wprowadzonych na scenę. [DGW 1803, nr 85, z 25 X, s. 1450]

Wprawdzie w obydwu wypadkach autorzy wypowiedzi nie deklarują wprost 
swoich przekonań i gustów estetycznych czy też swej solidarności z określonym 
prądem literackim, ale używają znamiennych słów-kluczy, które pozwalają te ich 
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przekonania i poczucie wspólnoty z pewną estetyką bez trudu zidentyfikować. 
Nagromadzenie takich sformułowań, jak „czucia gwałtowne”, „pasje”, „poruszenia 
ludzkiego serca”, skazują na estetykę sentymentalizmu. Rycerze i bitwy pojawia-
ją się z kolei – jak wiadomo – w pełnych patosu i emfazy tragediach klasyków. 
Znowu mamy zatem do czynienia z przenikaniem na grunt wczesnej krytyki te-
atralnej w Polsce różnych gustów i upodobań literackich i z różnym do nich sto-
sunkiem. Dokładniej jednak nie sposób odtworzyć sytuacji w ówczesnym środo-
wisku literackim – a więc i teatralnym – Warszawy. Nie sposób ustalić, którędy 
przebiegały granice podziałów, jaki był układ i stopień napięć, kto w pierwszych 
latach nowego stulecia reprezentował orientację proklasycystyczną, a kto antykla-
sycystyczną, w jakim stopniu sympatie i niechęci recenzentów rzutowały na pro-
gram Teatru Polskiego. Zbyt szczupły jest dostępny nam materiał źródłowy. Jedno 
wszakże jest pewne. Kończyła się bezpowrotnie epoka absolutystycznych rządów 
klasycyzmu, coraz częściej i śmielej odzywały się głosy nawiązujące do nowego 
systemu ideałów i wartości, nowych wzorów oraz nowego rozumienia piękna 
i prawdy. Podziały te zaczęły się zresztą dokonywać nawet w obrębie obozu samych 
klasyków 18. 

Poza owymi kwestiami o znaczeniu podstawowym, stanowiącymi punkt wyj-
ścia i zarazem ostateczne kryterium dla ocen ferowanych na łamach „Gazety 
Warszawskiej” przez recenzentów, pojawiały się w ich wypowiedziach także inne 
problemy, może nie tak zasadnicze, ale przecież ważne również dla ówczesnego 
sposobu funkcjonowania teatru. Np. już w początkach 1803 roku dostrzeżono 
jakże istotne uwarunkowania ekonomiczne związane z jego istnieniem, konkretnie 
zaś to, że w tamtych latach scena narodowa utrzymywana była wyłącznie ze środ-
ków społecznych, jako że rząd pruski jej nie dotował. Dlatego też jeden z recen-
zentów, podkreślając z naciskiem znaczenie tej instytucji dla polskiej kultury 
i polskiego życia umysłowego, apelował gorąco do społeczeństwa o ofiarność 
i dobrowolne datki na utrzymanie zespołu i całego zaplecza teatralnego. Rzecz 
przy tym znamienna – do wystosowania tego apelu doszło przy okazji wystawienia 
przez Bogusławskego wielkiej opery heroiczno-komicznej Emanuela Schikanede-
ra Telemak, królewicz Itaki, której wystawienie wymagało naturalnie znacznych 
kosztów. Krytyk pisał więc:

wszystko dowodzi, że antrepryza nie żałowała bynajmniej wydatków. Wiadomo, że w stolicach 
państw rządy szczodrym wsparciem zasilają teatra, t e a t r  z a ś  Wa r s z a w y  (której tytuł 
tylko miasta rezydencjonalnego pozostał) n i e  z n a j d u j e  i n n e g o  z a s i l e n i a, j a k 
t o, k t ó r e  p r z y c h o d z i  o d  s a m e j  p u b l i c z n o ś c i. Znać musi antrepryza delikatny 
jej smak i szczodrobliwość, kiedy nie żałuje nakładów na tak przyzwoite i okazałe wielkich 
oper wystawienia, iżby może reprezentacjom podobnegoż rodzaju w wielu miastach stołecznych 
nie ustąpiły. Smutną byłoby rzeczą, gdyby kiedy w nadziei swej zawiedzioną być musiała. [...] 
W przekonaniu więc, że teatr najprzyjemniejszą jest rozrywką, bo razem uczy i bawi, że antre-
pryza wszelkich dokłada usilności w doskonaleniu sztuki dramatycznej w naszym języku i że 
artyści nasi coraz większą okazują gorliwość i zdolność, n i e  m o ż e m y  d o s y ć  z a c h ę-
c i ć  p u b l i c z n o ś c i, a b y  d o  u t r z y m a n i a  t e a t r u  j a k  n a j ż y c z l i w i e j 
p r z y k ł a d a ć  s i ę  r a c z y ł a. [DGW 1803, nr 22, z 18 III, s. 359]

18 Zob. P. Ż b i k o w s k i, Poezja oświeceniowo-romantycznego przełomu (1792–1830). Pró-
ba periodyzacji. W zb.: Na przełomie oświecenia i romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 
1793–1830. Red. ... Rzeszów 1999, s. 23–47.
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Niekiedy przedmiotem zainteresowania i komentarzy recenzenta nie były 
rozważania teoretyczne, kwestie programowe czy też problemy związane z wysta-
wieniem konkretnej sztuki, ale wspomniane już zaplecze teatru, a więc np. deko-
racje teatralne i ich znaczenie dla sposobu pokazania na scenie utworu dramatycz-
nego. Z zazdrością pisano np. o wspaniałych dekoracjach w teatrach londyńskich: 

Na jednym z teatrów w Londynie dawane są, ze względu może politycznego, widowiska, 
o których powiedzieć można, iż są przyjemne i oświecające. Są to reprezentacje przedmiotów 
najciekawszych w Egipcie i Syrii. Wybornie malowane obrazy wielkości zasłony teatru; za 
poniesieniem jej wskazują widoki rozwalin, zabytków starożytnych, świątyń, piramid, grobów, 
mumii, kunsztów, dziejów pierwiastkowych, bitew, położeń kraju, obfitych żniw w Delcie, 
życia wiejskiego nad Nilem, wielbłądów przewożących ciężary i podróżnych przez puszcze, 
miast, klasztorów, gospód, tanecznic itd., itd. Spektatorowie przypatrują się kolejno tym wszyst-
kim przedmiotom. Jest to podróż zupełna albo raczej zebranie wszystkich podróży odbytych 
w tym kraju. [DGW 1804, nr 53, z 3 VII, s. 934]

Na tej samej szpalcie znalazły się informacje o teatrach petersburskich: Naro-
dowym, Włoskim i Francuskim. I znowu z wyraźną zazdrością pisał polski krytyk 
teatralny, że „po większej części s ą  o n e  k o s z t e m  r z ą d u  u t r z y m y w a-
n e. Na ubiory, dekoracje, wspaniałość biletów nic nie oszczędzają” (DGW 1804, 
nr 53, z 3 VII, s. 934). 

Wcześniej jeszcze przedrukowano w „Gazecie Warszawskiej” uwagi wyjęte 
z listu pisanego z Paryża przez Anglika, a wydrukowanego w „Morning Chronicle” 
(GW 1802, nr 87, z 29 X, s. 1465–1466). Przeczytać tam można m.in.:

Nie mogę już pomyśleć teraz bez odrazy o teatrach naszych w Londynie. Wolałbym mieć 
tu lożę na teatrze piątego rzędu, jak w Anglii na którymś z teatrów królewskich. Więcej tu jest 
rozsądku w wyborze sztuk, więcej talentów w aktorach, więcej gustu w słuchaczach. U nas 
nawyknienie zaślepia nas względem błędów dzieł naszych dramatycznych. Przybywszy do 
Francji, natychmiast się je poznaje i zły ten gust zdaje się nie do pojęcia. [...] W Paryżu teatra 
pełne są znających się na rzeczy; co za porządek, co za uwaga w całym panują zgromadzeniu, 
jaka radość na wszystkich maluje się twarzach, kiedy posłyszą żart delikatny lub mowę; wy-
stawiają obraz doskonały namiętności. [...] Teatra francuskie podległe są surowej policji, lecz 
zdaje się, iż jest niepotrzebną i że nikt nie ma na myśli gwałcenia jej przepisów. Kiedy akto-
rowie są na scenie, najmniejszego między spektatorami nie słychać hałasu, nieprzystojnością 
jest prawie kaszlnąć, w Anglii zaś, kiedy Anglik z jednej do drugiej przechodzi loży, repre-
zentacja prawie jest wstrzymaną. Na wszystkich widowiskach angielskich każdy zdaje się nie 
mieć innego zatrudnienia jak odwracać uwagę sąsiada swego. [...] Mamy dobrych aktorów 
i takich może, jakich tu nie znajdzie, ale sztuki nasze nic nie są warte; mamy dobrze grane 
sole, ale nigdy pięknej zupełności. Poważam bardzo talent Talmy, ma zwrotność, siłę, szla-
chetność i wdzięki, może jednak mniej jest doskonały jak nasz Kemble w malowaniu pasjów; 
ale rozumiem, iż bark tej dzielności mniej przypisywać należy aktorowi, ale raczej ciasnym 
obrębom sceny francuskiej, która pomimo bogactwa, czystości i dokładności wersyfikacji 
ustąpić musi nieregularnym pięknościom Shakespeare, Rove i Otway. [...] nie pojmuję, dla-
czego w ogólności tak mało jest między nami dobrych aktorów. [...] Znajdują się w Paryżu 
komedianci, którzy by u nas w rzędzie byli pierwszych, a którzy doprosić się nie mogą 
o umieszczenie siebie w rzędzie artystów teatru Rzpltej i wielkiej opery. [GW 1802, nr 87, 
z 29 X, s. 1465–1466]

Zainteresowania warszawskich recenzentów wykraczały więc niekiedy poza 
teatr Bogusławskiego, kierując się także ku teatrom berlińskim, paryskim, londyń-
skim, a nawet rosyjskim. Jak wynika choćby z zamieszczonych (zapewne w wer-
sji polskiej) w „Gazecie Warszawskiej” uwag berlińskiego widza o Tankredzie 
Woltera w przekładzie Goethego, czytano również tamtejsze czasopisma, nie 
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mówiąc już o częstych odwołaniach do Woltera, La Harpe’a czy Lessinga. Kontekst 
kulturowy był zatem szeroki. 

Wreszcie trzeba wspomnieć o pojawiających się niekiedy w ówczesnej krytyce 
teatralnej sporach i polemikach. Zainaugurował je bodajże Marcin Szymanowski, 
występując na łamach „Gazety” w obronie swych kolegów aktorów oraz broniąc 
siebie samego:

Poprzedzające pismo o teatrze zniewoliło mnie, żebym nie zamilczał słusznego usprawie-
dliwienia się z niektórych szczegółów. Rada dana polskim aktorom, „ażeby, ile razy w przy-
szłości przyjdzie im grać role wyjęte z starożytnej lub późniejszej historii, starali ją się odczy-
tać i o charakterze osób, które wyobrazić mają, dokładną powzięli wiadomość”, jest za ogólna. 
Albowiem towarzystwo nasze mieści w sobie znaczną część osób, dla których wiadomość ta 
nie jest obcą; uczyliśmy się jej w szkołach i znamy ją równie dobrze, jak radzący nam udać się 
do niej. Nie każdy błąd jest błędem artysty. Dlatego rozumowanie o doskonałym lub niedosko-
nałym wyrażeniu namiętności, żeby było niemylne, musi dać baczność nie tylko na grę artysty, 
ale i na ścisłe powinności, jakie są do stanu jego przywiązane, z których szczególniejsza jest 
ta, aby tak wystawić każdy charakter widzom, jak go twórca dzieła odmalował. Że Antoniusz 
miał więcej poważnych niż lekkomyślnych ruszeń, nie było to wykroczeniem moim, wynika-
jącym z niedostatku znajomości historii, ale chyba winą autora (chodzi o Kotzebuego jako 
autora tragedii Oktawia), że Antoniuszowi nie nadał lekkomyślnego charakteru; ten zaś chcąc 
wyobrazić przeciw woli autora, musiałbym istotnie zboczyć od obowiązku i znajomości sztuki 
teatralnej. Sam siebie osądziłbym niegodnym mojego powołania, gdybym wstępował na teatr, 
nie rozpoznawszy dobrze charakteru osoby, w jaką się przeistoczyć należy. [DGW 1802, nr 94, 
z 23 XI, s. 1593]

Trzeba przyznać, że argumentacja Szymanowskiego była logiczna i przeko-
nująca, niewolna przy tym od odrobiny ironii, którą łatwo zrozumieć, jako że zarzut 
skierowany do niego był poważny. Inna rzecz, czy rzeczywiście niezasłużony. 
Zaatakowany, bronił się bowiem recenzent także przekonująco:

Nie zaprzeczamy, iż autor Oktawii zbyt słabo odmalował charaktery Oktawiana i Anto-
niusza, ale nie zgwałcił w nich przecież tak bardzo historii i nie wystawił ostatniego tak zbyt 
poważnym i zimnym, jak go nam aktor pokazał. Piękna to jest na przykład powaga rozpustni-
ka przybranego w kwiaty, śpiącego w namiocie na łonie kochanki i prawiącego lekkomyślnie 
po przebudzeniu o miłosnych zalotach, kiedy nieprzyjaciel i pogromca pod bokiem jego znaj-
dował się. [DGW 1802, nr 94, z 23 XI, s. 1593]

Dialog między recenzentami „Gazety Warszawskiej” a ludźmi teatru przybie-
rał niekiedy inną jeszcze postać i dotyczył innych kwestii. Wolski tak oto odpo-
wiadał np. na postawione mu zarzuty dotyczące pewnych „uchybień” w przekładzie 
Zairy Woltera:

przyjmuję chętnie wytknięte mnie uchybienia w przekładaniu tej sztuki i mimo niepodobieństwa, 
aby ją zrównać z oryginałem, chcę znaczniejsze przybliżyć do niego. Trudna rzecz była od razu 
przelać trafnie tak doskonałą sztukę na język, w którym nic podobnego dotąd nie było. Znam 
nadto jej wartość, czuję nazbyt delikatność i słodycz jej mowy, abym się miał upierać przy 
tłumaczeniu moim. Ale toż samo, że jest najcelniejszą, co do swego rodzaju, pięknością w ję-
zyku francuskim, zapala chęć we mnie do wyszukania podobnych przynajmniej wdzięków 
w mowie polskiej. Prócz tego, jak mówi Kwintylian, hańbą jest rozpaczać tam, gdzie można 
coś zrobić. [...] Jeżelim tak, jak jest zrobioną, ośmielił się wydać na widok publiczny, dlatego 
to zrobiłem, że podchlebiwszy sobie, iż byłem dość szczęśliwy w niektórych miejscach, chcia-
łem całą poddać pod sąd publiczności, abym z jej zdania nowej mocy nabrał do wyrobienia 
reszty. [...] Dlatego też to każda nowa edycja autora ma swoje dodatki i poprawy. [...] Dla tego 
samego tym więcej należy szanować krytykę ludzi rozsądnych i bezstronnych, która jest razem 
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ważną i dla publiczności usługą. W tym i ja przekonaniu przyjmuję wytknięte mi błędy przez 
redaktora „Gazety Warszawskiej”. [DGW 1803, nr 2, z 7 I, s. 28]

Rzecz dotyczyła więc tym razem nie gry aktorskiej, ale przekładu z języka 
obcego wystawianej sztuki, co pośrednio świadczy, jak szeroki zakres obserwacji 
i spostrzeżeń zawierały ówczesne recenzje teatralne. Ponadto pełna zrozumienia 
postawa Wolskiego wobec stawianych mu zarzutów, dołączona przez niego do 
odpowiedzi propozycja nowych, bliższych oryginałowi wersji przekładu – są do-
wodem, że bezimienni recenzenci „Gazety” cieszyli się szacunkiem warszawskie-
go środowiska literackiego, stanowili w sprawach nie tylko teatru, ale i poezji 
dramatycznej, uznany autorytet.

Mimo to nie zawsze zgadzano się z nimi, a m.in. swój sprzeciw wobec prze-
konań i ustaleń teatralnego recenzenta zgłosił na łamach „Gazety Warszawskiej” 
Bogusławski w związku z wystawianą przez niego operą Méhula na podstawie 
tekstu Benoît Josepha Marsolliera Gniewliwy z muzyką. Po pierwsze bowiem, 
uważał, iż – wbrew opinii krytyka – opera ta nie jest parodią oper włoskich ani 
„wyszydzeniem włoskiej muzyki”, ponieważ ma podtytuł „opera bouffo”, nie zaś 
„comedié-parade”. Poza tym w operach włoskich od dawna nie ma postaci Pan-
dolfów, Lizandrów czy Scapinów, które pojawiają się w operze Marsolliera. Ist-
niały one przed wielu laty, kiedy włoscy aktorzy, odtwarzając dzieła nazywane Les 
Comédiens italiens du roi, „w języku tylko francuskim grać przymuszeni, przero-
bili swoich Pantalonów, Tartuliów i Arlekinów na Pandolfów, Doktorów i Skapi-
nów”, ale definitywnie zerwano już z tą konwencją. Jeżeli zaś nawet Marsollier 
i Méhul 

ubrali grających w ubiory karykatur włoskich, [...] tym samym bardziej jeszcze dowiedli, że 
tylko sami Włosi w swoich prawdziwie śmiesznych intrygach, śmiesznych ubiorach i przyjem-
nie bawiących muzykach prawdziwą operę buffo zrobić potrafią. 

Odrzucił także Bogusławski propozycję recenzenta, aby polscy aktorzy wy-
stępujący w Gniewliwym grali w oryginalnych włoskich strojach – 

bo któż tu (oprócz tych, którzy we Włoszech byli) słyszał kiedy o Signore, Pandolfo, Signore 
Dottore i słodkim Lizanderze? Tedy u nas w ubiorach włoskich (en carricature) opera ta nic 
by nie znaczyła. 

Dlatego też wprowadził na scenę Teatru Polskiego postaci Johanów, Bogackich 
i Staruszkiewiczów, które „chociaż w odmienionych ubiorach, niemniej się podo-
bały”. Wreszcie odniósł się do uwag krytycznych dotyczących gry aktorów oraz 
wykonywania arii w języku polskim, a nie francuskim: 

O sposobie grania tej sztuki przez aktorów naszych nie mnie sądzić należy. Żeby śpiewa-
nie Polaków gorsze być miało od wrzeszczących Francuzów, których język ze wszystkich 
europejskich języków najnieprzyjemniejszy jest w śpiewaniu, to tylko uśmiech sprawuje, a że 
ta opera w innych strojach i w stosunku do pierwiastkowej myśli autora na tutejszym teatrze 
graną być nie mogła i nie powinna, to okazać się było moim zamiarem. [Do redaktora „Gaze-
ty Warszawskiej”. DGW 1805, nr 17, z 26 II, s. 275–276]

Redakcja „Gazety” odpowiedziała warszawskiemu antreprenerowi w tonie 
pojednawczym:
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Z ukontentowaniem umieściliśmy pismo wyżej położone. Spór między zdaniami wyświe-
ca rzecz i ułatwia poznanie prawdy. Poddając uwadze czytelnika to, co się w przeszłowtorkowej 
gazecie o operze L’Emporté rzekło, namieniemy tylko, że p. Reichardt, który całe życie swoje 
muzyce poświęcił i z dzieł swoich w tym kunszcie znany jest w Europie, był sam na miejscu, 
widział tę operę na teatrze, dla którego umyślnie zrobioną była, żył w przyjaźni z Méhulem 
i inszymi znakomitszemi kompozytorami i artystami teatrów paryskich. Kiedy więc o tym, co 
widział i słyszał, a mianowicie w rzeczach tyczących się muzyki, uwagi swoje podaje do dru-
ku, kiedy nawet, co do tej opery potwierdzenie Konsula przytacza, zdaje się, iż zasługuje na 
uwagę. Sam Méhul w przypisaniu tej opery Pierwszemu Konsulowi w przedmowie wyraża, że 
udało mu się szczęśliwie i że winien jest złożyć dzięki temu, który do napisania jej był mu 
powodem. Co się tycze naszego zdania względem wystawienia jej na tutejszym teatrze, nie 
chcemy się upierać przy nim i najlepiej dogodzimy delikatności, kiedy nie wchodząc w obszer-
niejszy jej rozbiór, zostawimy sąd o nim przytomnym reprezentacji tej opery znawcom muzy-
ki i teatru. [DGW 1805, nr 17, z 26 II, s. 275–276]

Przez wiele lat Bogusławski prowadził jeszcze inny dialog, głównie z publicz-
nością teatralną, ale również z recenzentami „Gazety Warszawskiej” oraz warszaw-
skim środowiskiem literackim. Dialog bez słów, w którym wypowiadał się przede 
wszystkim poprzez swą politykę repertuarową. Jej dokładna analiza potwierdza 
dotychczasowe opinie historyków teatru polskiego i historyków literatury, że za-
chowywał w niej postawę otwartą wobec coraz wyraźniej rysującej się polaryzacji 
przekonań i narastających napięć między wyznawcami klasycyzmu i romantyzmu. 
Zajmował zaś stanowisko kompromisowe, jak można sądzić, ze względu zarówno 
na troskę o rentowność teatru, jak też na własne sympatie i upodobania artystycz-
ne. Zbigniew Raszewski, charakteryzując jego politykę repertuarową w tamtych 
latach, napisał: „Sam nie był ani klasykiem, ani romantykiem. Stworzył styl od-
rębny, który najsłuszniej by chyba nazywać stylem Bogusławskiego”. I dalej: „do 
1814 słuszniej by mówić o gościnie klasyków u Bogusławskiego aniżeli o teatrze 
klasycznym” 19. 

Wydaje się wszakże, iż problem jest bardziej złożony. Już lata lwowskiej an-
trepryzy świadczą bowiem, że Bogusławski, najprawdopodobniej zresztą ze 
względów przede wszystkim pragmatycznych, pilnie śledził zarówno najnowsze 
zjawiska w europejskim teatrze i dramacie, jak też aktualne upodobania publicz-
ności teatralnej, a wnioski z obydwu tych obserwacji umiejętnie wykorzystywał 
przy układaniu repertuaru. I właśnie mając na myśli ów repertuar, Kleiner zatytu-
łował jeden ze swych artykułów Lwów kolebką romantyzmu polskiego 20. Również 
niekonwencjonalna ludowość Krakowiaków i Górali jest dowodem, że autor tej 
komedioopery daleki był od dogmatyzmu klasycystycznej doktryny i tego rodzaju 
twórczości literackiej, która pozostawała pod jej wpływem. Po powrocie jednak 
do Warszawy musiał się liczyć nie tylko z upodobaniami paradyzu, najchętniej 
uczęszczającego na farsy, komedie i melodramy, ale i z gustami estetycznymi 
zamożniejszej publiczności, a więc ówczesnej elity umysłowej i społecznej, której 
przychylność była mu z różnych względów bardzo potrzebna, a która zdecydowa-
nie preferowała repertuar klasycystyczny. Niestety, wśród publiczności teatralnej 
stanowiła wyraźną mniejszość, a więc nie przynosiła liczącego się dochodu. Rów-

19 Z. R a s z e w s k i, Krótka historia teatru polskiego. Wyd. 2. Warszawa 1978, s. 97, 100.
20 J. K l e i n e r, Lwów kolebką romantyzmu polskiego. W: W kręgu Mickiewicza i Goethego. 

Warszawa 1938.
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nież na przedstawieniach klasycystycznych sztuk widownia świeciła pustka- 
mi. Franciszek Salezy Dmochowski wspomina, że po inscenizacji Horacjuszów 
Corneille’a krążył po Warszawie następujący wierszyk:

Jakże to wzniosła sztuka, jak wielki Horacy! –
Z uniesieniem, ze łzami wołali Polacy.
Dziwili się i zdaniu, i czuciom, i myśli,
Klaskali, ale jednak drugi raz nie przyszli 21. 

Parter, jak sugerował w Popiołach Żeromski, uczęszczał na ulubione widowi-
ska znacznie liczniej, ale nie odgrywał roli w ówczesnym życiu publicznym i umy-
słowym. Bogusławski usiłował więc usatysfakcjonować i jednych, i drugich. 
Często robił to, mając świadomość, że spotka się z niechęcią recenzentów „Gaze-
ty Warszawskiej”, którzy – jak to starano się udowodnić – nie ukrywali ani swej 
proklasycystycznej orientacji, ani niechęci do nowych odmian dramatu. Mimo to 
Bogusławski wyraźnie promował np. Kotzebuego. W roku 1802 wystawił 6 jego 
sztuk, w roku 1803 – 15, w roku 1804 – 14, w roku 1805 – 9, a w roku 1806 – 13. 
Preferował też ulubione przez paradyz gatunki literackie. Jak obliczył Szwankow-
ski, na ogólną liczbę 257 sztuk, które w latach 1799–1806 wystawił Teatr Polski, 
128 to komedie, 49 – dramy i 41 to tragedie. W stosunku do tych ostatnich nie-
oczekiwanie wysoka była liczba oper, których w owym okresie wystawiono 39, 
a przecież były to spektakle wymagające kosztownych strojów i dekoracji 22. 

Sama statystyka nie oddaje jednak rzeczywistego stanu rzeczy, o czym można 
się przekonać choćby na przykładzie wystawianych przez Bogusławskiego trage-
dii. Są mianowicie wśród nich Horacjusze i Cyd Corneille’a, Bajazet Racine’a oraz 
Alzyra, czyli Amerykanie Woltera, ale także Hamlet, królewicz duński, Król Lear 
oraz Groby Werony, czyli Romeo i Julia Szekspira, choć, oczywiście, w wersjach 
francuskich i niemieckich. Zdecydowanie jednak dominują w tym gatunku pod 
względem ilościowym tragedie Kotzebuego, a także Sodena, Zschokkego, Berge-
ra, Dyke’a, Zieglera i Belloy, więc przedstawicieli nowej fali w literaturze euro-
pejskiej. Tym samym więc przynależność gatunkowa nie decyduje już o estetyce 
i poetyce utworu, nie można też wedle wyznaczników genologicznych ustalać jego 
przynależności do określonego prądu literackiego, w związku z czym wybór tra-
gedii nie zawsze musiał równać się zdeklarowaniu się warszawskiego antreprene-
ra po stronie klasycystycznych gustów i upodobań.

Znamienna sytuacja powstała też w repertuarze komediowym. Wśród wysta-
wianych sztuk nie ma mianowicie prawie zupełnie utworów z czasów stanisławow-
skich, a zatem komedii polskich. Raz czy dwa razy zaledwie pojawiają się Fircyk 
w zalotach i Sarmatyzm Zabłockiego oraz Kulig, czyli Staropolska zabawa Wybic-
kiego. Z zupełnie oczywistych powodów wystawiano sztuki Bogusławskiego, m.in. 
Taczkę occiarza, Henryka VI na łowach, Spazmy modne, czyli Tegowieczne mał-
żeństwo, Ślub modny i Szkołę kobiet. Niekiedy, aczkolwiek też nie za często, wy-
stępował ze swymi komediami Duszewski z Aktorami na Polach Elizejskich 
i Siedem razy jeden. W sumie jednak było to, jak na dorobek komediowy polskie-
go oświecenia, bardzo niewiele. Jeszcze rzadziej wystawiał Teatr Polski sztuki 

21 F. S. D m o c h o w s k i, Wspomnienia od 1806 do 1830 roku. Oprac. i wstęp Z. L i b e r a. 
Warszawa 1959, s. 134.

22 Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799–1814, s. 46, 48.
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wielkich europejskich komediopisarzy – Moliera i Beaumarchais. Najczęściej 
natomiast wystawiano komedie autorów mało znanych lub zupełnie nie znanych: 
Wilda, Stephaniego, Schroedera, Siversa, Duvala, Dubois, Clarina, Marsolliera czy 
Dupaty. Wśród nich zaś znowu królował, oczywiście, Kotzebue.

Jeśli chodzi z kolei o dramy i opery, których w omawianym okresie było 
w końcu niemal tyle co tragedii, rzeczą istotną z historycznoliterackiego punktu 
widzenia jest nie tylko ich liczba, ale też występujące w nich wątki i motywy, 
rodzaj konwencji teatralnej oraz odmienna od do tej pory spotykanych wizja świa-
ta. Najpopularniejsza wówczas i najwyżej ceniona z oper, Flet czarnoksięski 
(Zauberflöte) Mozarta, osnuta została, jak wiadomo, na motywach baśniowych. 
Motywy ze świata czarów, tajemnic i zjawisk nadprzyrodzonych występują także 
w wielu melodramatach, takich np. jak Nurzahad, czyli Człowiek nieśmiertelny czy 
Testament, czyli Tajemnice zamku Udolfo lub Wieszczka Urzella. W melodramie 
Bogusławskiego Iskahar, król Guaxary, wystawionej po raz pierwszy we Lwowie, 
a potem wielokrotnie wznawianej w Warszawie, sceneria utrzymana była już 
w duchu romantycznym: w akcie I przedstawiała odludną i dziką okolicę otoczoną 
ponurymi szczytami gór, w akcie II ruiny zamku, a w akcie III morskie wybrzeże 
o wschodzie słońca.

Wszystko to wskazuje więc, że Teatr Polski w początkach XIX wieku wyraź-
nie sprzyjał nowym tendencjom ideowo-artystycznym w literaturze, kierując się, 
co prawda, głównie względami praktycznymi, tzn. troską o rentowność i chęcią 
zadośćuczynienia oczekiwaniom widowni, niemniej jednak torował drogę pier-
wiastkom preromantycznym i romantycznym, nie tylko w obrębie nowych odmian 
dramatu, ale i w innych rodzajach twórczości. Przypomniał to już przed laty Juliusz 
Kleiner, podkreślając, że teatr Bogusławskiego najwcześniej i najobficiej wprowa-
dzał zarówno motywy sentymentalne, jak i fantastykę, romantykę grozy oraz ry-
cerstwo. 

A b s t r a c t
 PIOTR ŻBIKOWSKI

THEATRE AND THE BEGINNINGS OF THEATRE CRITICISM IN POLAND

The subject of the article is the birth of theatre criticism in Poland, which dates back to the 
beginnings of 19th century. Referring to material such as extensive and initially anonymous quotes 
from reviews of the plays staged in Warsaw published mainly in “Warsaw Gazette” (“Gazeta War-
szawska”) from 1802 to 1806, from polemics with the reviews, as well as from the viewers’s com-
ments, the author shows the shaping and development of Polish theatre criticism. Reviews contained 
remarks about the staging itself: directing, acting, setting, as well as translation (in the case of foreign 
plays), and they were wtitten in the spirit of classicistic aesthetics and poetics. Staging the classical, 
mainly French and Polish works was appraised while all departures from classicistic norms and new 
theatre genres, especially various forms of drama, were denounced. The texts analysed in the article 
reveals that the 19th Polish theatre clearly favoured new artistic-ideological tendencies, and while 
introducing (apart from sentimental motifs) also fantasy and motifs of horror, it made way to pre-
-romantic and romantic elements. 
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ekSPreSja MILCzeNIa W „treNaCH” jaNa koCHaNoWSkIego
gLoSa do BadaŃ Nad koNStrUkCjĄ retoryCzNĄ PoeMatU

od wielu już lat kontynuowane są badania na temat sposobu adaptacji tradycji, 
a także imitowania wzorców dawnych (zwłaszcza antycznych: greckich, rzymskich 
oraz judeochrześcijańskich) przez jana kochanowskiego. znaczna część studiów 
traktujących o tym zagadnieniu dotyczy czarnoleskich Trenów. Mniej więcej do 
czasu pojawienia się rozprawy tadeusza Sinki Wzory „Trenów” Jana Kochanow-
skiego 1 doszukiwano się głównie „wpływów” tekstów starożytnych na arcydzieło 
poświęcone orszuli kochanowskiej (cytatów, toposów, figur retorycznych), suge-
rujących jego wtórność. Nieporozumienie wynikało z faktu, że próbowano rozpa-
trywać cykl z punktu widzenia kryterium romantycznego indywidualizmu oraz 
oryginalności specyficznie rozumianej: w duchu twórców i teoretyków romantyzmu. 
dopiero dwaj badacze – roman Pilat i tadeusz Sinko, a zwłaszcza ten ostatni, 
zaczęli domagać się analizy tekstów czarnoleskich w kontekście poetyk i retoryk 
starożytnych oraz renesansowych 2. Niedawne natomiast badania przeprowadzane 
nad Trenami dowiodły, jak ważną rolę w ukształtowaniu struktury każdego spośród 
19 utworów żałobnego cyklu odegrała teoria retoryczna 3.

rzecz w tym, że kochanowski, mając na uwadze zalecenia i nakazy estetyki 
obowiązującej w XVI stuleciu, przejmował z tradycji – głównie antycznej – cha-
rakterystyczne dla uznanych wówczas klasyków sposoby tworzenia. Były to m.in. 
utarte toposy, motywy, figury, a nawet cytaty z wybitnych dzieł. Lecz poeta czar-
noleski wtrącał je w nowy kontekst, kontekst własnego utworu, uzyskując nowa-
torskie efekty artystyczne. Udowadniali ten fakt badacze niejednokrotnie, wska-
zując np., jaką funkcję w Trenach pełni przejęta z rzymskiej liryki funeralnej 
utarta formuła „jeśliś jest” (Tren X ), pojawiająca się także u owidiusza czy 
w konsolacji Cycerona 4. zauważono nowe sensy motta, zaczerpniętego, jak po-

1  t. S i n k o, Wzory „Trenów” Jana Kochanowskiego. „eos” 1917.
2  r. P i l a t  zauważył: „Pierwiastki klasyczne są skombinowane, przerobione, jakby odświe-

żone współczesnymi wyobrażeniami swojskimi i samodzielną siłą twórczą talentu poety, który [...] 
szedł własnym uczuciem, opierał się na własnym natchnieniu i w taki sposób ożywiał, p r z e k s z t a ł-
c a ł  o w e  p i e r w i a s t k i  k l a s y c z n e, w y b i j a j ą c  n a  d z i e l e  p i ę t n o  s w e j  i n d y-
w i d u a l n o ś c i...” (cyt. za: S i n k o, op. cit., s. 77. Podkreśl. t. B.-k.)

3  zob. j. M a l i c k i, Poezja i retoryka. „Treny”. W: Legat wieku rycerskiego. Studia staro-
polskie dawne i nowe. katowice 2006.

4  zob. Objaśnienia. W: j. k o c h a n o w s k i, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. t. 2: Treny. 
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wszechnie wiadomo, z fragmentu ks. II Odysei Homerowej 5. Wskazywano również 
czasem na oryginalną wymowę Homerowego obrazu smoka i słowiczków, w czar-
noleskich trenach ujętego w formę porównania, którego sensy interpretowano 
w obrębie samego Trenu I oraz w kontekście całego cyklu 6. Wszelkie objaśnienia 
badaczy odnoszące się do źródeł motywów czy figur wskazują nie tylko na nie-
wątpliwą erudycję kochanowskiego, ale też na bogaty kontekst źródłowy jego 
imitacji oraz na mnogość inspiracji, którym podlegał.

Moim celem jest jedynie dopełnienie istniejących już spostrzeżeń o wielości 
inspiracji autora Trenów. donald P. a. Pirie wykazał ongiś, że w trenach czarnole-
skich można doszukać się elementów obrzędowości starożytnych greków 7, które 
występują także w tragediach ajschylosa, Sofoklesa i eurypidesa. Badacz udoku-
mentował tym samym wzorowanie się kochanowskiego na strukturze dramatów 
antycznych. We wspomnianych tragediach, a zwłaszcza w tych najstarszych – aj-
schylosowych – często wykorzystywane bywały specyficzne środki ekspresji: 
milczenie, przemilczenie czy umilknięcie. znane one były i stosowane już w odle-
głej starożytności nie tylko w sztuce tragicznej, ale i w poezji oraz w wymowie. 
Funkcjonowały jako elementy samoistne – w postaci figur retorycznych  8.

Pierwsza z tych figur – pominięcie bądź przemilczenie (zwana różnie, np. 
praeteritio, paralipsa, praetermissio) polega na zapowiedzi przemilczenia pewnych 
spraw; zapowiedź wykorzystana zostaje jako okazja do zwrócenia na nie uwagi 
odbiorcy 9. druga figura, pokrewna pierwszej, to umilknięcie (z gr. aposiopesis); 

oprac. M. r. M a y e n o w a, L. Wo r o n c z a k o w a, j. a x e r, M. C y t o w s k a. Wrocław 1983, 
s. 142. BPP, B 24.

5  M. C y t o w s k a, Nad „Trenami” Jana Kochanowskiego. Od motta do genezy poematu. 
„Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1. Por. uwagi interpretacyjne k. z i e m b y  (Jan Kochanowski jako 
poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”. Warszawa 1994). Motto, powtarzane 
w różnych wariantach i kontekstach w obrębie cyklu, uważa ziemba za klucz do zrozumienia „mi-
stycznej przemiany” osobowości bohatera lirycznego.

6  Porównanie przypomina zarówno obraz przywołany przez Pseudo-Moschosa w dziele Me-
gara, jak i obraz pożerającego wróble węża, o którym mówi odyseusz w Iliadzie Homera. W Me-
garze żona Heraklesa, zrozpaczona po utracie dzieci zabitych przez szalonego męża, porównuje 
siebie do matki piskląt, które pożarł wąż; ona sama krąży z głośnym świergotem, bojąc się zbliżyć 
do potwora. W ks. II Iliady odys opowiada rycerstwu o znaku, jaki otrzymali grecy od bogów: 
znakiem tym był wąż, który wspiął się na platan i pożarł pisklęta wróbla, jak też ich bolejącą matkę. 
Motyw słowików pojawia się ponadto w ks. IV Georgik Wergiliusza – tu słowiki „zbierane” są przez 
niszczącego gniazdo oracza; echo epizodu z Georgik znajdziemy w sonecie 311 Petrarki. Przedsta-
wienie węża i słowików znajduje się również w emblematyce alciatusa. Badacze w tym motywie 
dopatrują się też reminiscencji biblijnych, gdzie smok ma cechy szatańskie, czasem także doszuku-
ją się aluzji do ludowego przysłowia: „słowika ubić, zasmęcisz anioła”. Wszelkie te źródła wskazu-
ją na bogaty kontekst imitacji dokonanej przez czarnoleskiego poetę. Na ten temat zob. też j. a x e r, 
Smok i słowiczki. Wokół wersów 9–14 „Trenu I” Jana Kochanowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1979, 
z. 1, a także Objaśnienia, s. 110–111.

7  te elementy to: agon, pathos, angelos, threnos, anagnorisis, theofania. zob. d. P. a. P i r i e, 
Wymiar tragiczny w „Trenach” Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. red. 
j. Błoński. kraków 1989, s. 191.

8  M. k. S a r b i e w s k i umieszcza przemilczenie (praeteritione) i umilknięcie (reticentia) 
w obrębie tzw. figur myśli (O figurach myśli. W: Wykłady poetyki. áPraecepta poeticañ. Przeł. i oprac. 
S. S k i m i n a. Wrocław 1958, s. 448–449, 458–459. BPP, B 5).

9  zob. a o s  [a. o k o p i e ń - S ł a w i ń s k a], Praeteritio. Hasło w: M. g ł o w i ń s k i,  
t. k o s t k i e w i c z o w a, a. o k o p i e ń -S ł a w i ń s k a, j. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów li-
terackich. Wyd. 3, poszerz. i popr., (dodr.). Wrocław 2000, s. 428.
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polega na przerwaniu wypowiedzi i porzuceniu pewnego jej wątku z powodu 
wzruszenia, odrazy czy wstydu. Uwaga odbiorcy zostaje wówczas tym bardziej 
skupiona na niedopowiedzianej myśli, którą pozwala odgadnąć kontekst 10. Mil-
czenie (przemilczanie) występuje ponadto jako jeden z członów antytetycznego 
zestawienia: mowa–milczenie. antyteza to już trzecia eksponująca milczenie figu-
ra retoryczna 11, po którą sięgnie autor Trenów.

zwróćmy uwagę, jak wskazane środki stosował ajschylos np. w Prometeuszu 
w okowach i w Agamemnonie, a jak kochanowski w Trenach.

zacznijmy od przykładów z tragedii ajschylosa 12. W Prometeuszu w okowach 
najdonioślejsze wydają się trzy sceny, w których dominuje i szczególnie musi 
oddziaływać ów znamienny „krzyk ciszy”. Po raz pierwszy pojawia się on w Pro-
logu, kiedy trzy postaci: Hefajstos oraz uosobione Przemoc i Siła, urągając dobro-
czyńcy ludzkości, prowadzą Prometeusza na miejsce kaźni, a następnie wykonują 
na nim wyrok, przykuwając do skały. Po wszystkim kaci oddalają się, w didaska-
liach odczytujemy zaś lakoniczną formułkę stanowiącą zapowiedź milczenia: 
„odchodzą. Chwila zupełnego milczenia” (s. 171). Prometeusz pozostaje sam 
opuszczony przez bogów i ludzi, a otacza go tylko dzika przyroda. jak zauważa 
Humphrey d. F. kitto – autor studium o tragedii greckiej – „Źródłem prawdziwe-
go dramatyzmu pozostaje przez jakiś czas sam widok przykutego łańcuchami boga 
[...]” 13. tu milczenie staje się środkiem budzenia u odbiorcy współczucia, trwogi 
i ogromnej sympatii dla głównego bohatera. dopiero po chwili bóg zwraca się do 
niemych uczestników sceny (elementów świata przyrody), wybuchając serią krót-
kich, urywanych eksklamacji, stanowiących antytezę milczenia:

o, jasne, boskie niebo! Szybkoskrzydłe wiatry!
rzek zdroje! śmiechy morskich fal nieprzeliczone!
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Patrzcie, jakie katusze – bóg – cierpię od bogów! [s. 171]

kontrast krzyku Prometeusza z jego wcześniejszym milczeniem ma wyrażać 
głębię bólu boskiego bohatera.

W innym fragmencie (Epoisodion I) Prometeusz rozmawia z Przodownicą 
Chóru okeanid, która próbuje dowiedzieć się, o co oskarżył zeus tytana, jaka jest 
przyczyna katuszy. We wstępnej części wypowiedzi bohatera zastosował ajschylos 
typową figurę aposiopesis – chwilowego zatrzymania potoku mowy – z powodu 
wzruszenia. rzecze Prometeusz:

Boleśnie mi o sprawach tych mówić – i milczeć
takoż boleśnie... Smutek i niedola wszędy... [s. 176]

– i tu w didaskaliach pojawia się krótka informacja: „Chwila milczenia” (s. 176). 
W ten sposób eksponowane są emocje tytana. Po chwili tytan – już spokojnie – 
rozpoczyna swoją opowieść, w której świetle jego wcześniejsze wzruszenie staje 

10  zob. a o s  [a. o k o p i e ń - S ł a w i ń s k a], Aposiopesis. Hasło w: jw., s. 40.
11  zob. a o s  [a. o k o p i e ń - S ł a w i ń s k a], Antyteza. Hasło w: jw., s. 37.
12  Wszelkie cytaty z dzieł a j s c h y l o s a  pochodzą z: Tragedie. Przeł. i oprac. S. S r e b r n y. 

Wyd. 2 stereotypowe. Warszawa 1954. Lokalizujemy je podając stronice w nawiasach.
13  H. d. F. k i t t o, Tragedia grecka. Studium literackie. Przeł. j. M a r g a ń s k i. Bydgoszcz 

1997, s. 110.
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się dla odbiorcy oczywiste. dzięki bowiem inwencji i mądrości syna temidy 
uzyskał zeus władzę i zwyciężył panującego kronosa; jednak kiedy gromowład-
ny zasiadł na tronie, chciał wygubić ród człowieczy. a temu Prometeusz ‒ poplecz-
nik i wcześniejszy pomocnik najwyższego z bogów – sprzeciwił się, zlitował się 
nad rodem ludzkim i pomógł mu, za co został przykuty do skały. teraz cierpi. zeus 
skazał zatem na srogie męki swego dawnego dobroczyńcę. Funkcja umilknięcia 
(aposiopesis) wydaje się w tym kontekście oczywista: ukazując emocje cierpiące-
go, wywołuje ono u odbiorcy współczucie oraz sympatię dla głównego bohatera.

Fragment dramatu eksponujący interesujący nas środek ekspresji następuje też 
po pierwszej pieśni Chóru (Stasimon I). Chór śpiewa żałosną pieśń protestu prze-
ciw okrucieństwu zeusa. Cała ziemia, informuje Chór, jęczy przepełniona współ-
czuciem, płacz dobiega z lądów i mórz, źródeł rzek i mroków Hadesu. Po słowach 
Chóru ajschylos kazał zabrać głos swemu bohaterowi, ale nie od razu. W didaska-
liach rozpoczynających Epoisodion II znajduje się informacja: „Prometeusz [za-
biera głos] p o  d ł u ż s z y m  m i l c z e n i u” (s. 185; podkreśl. t. B.-k.). tu 
twórca dramatu zapowiedział więc przemilczenie (paralipsa). to, co powie tytan 
za chwilę, będzie zgoła nieoczekiwane dla odbiorcy, który zrazu zachowanie bo-
hatera tłumaczyć sobie może jako wyraz ostentacji, dumy czy pogardy skierowanej 
ku oprawcy. tymczasem po dłuższej ciszy padają takie oto słowa:

Nie sądźcie, że to pycha lub wzgarda mi każe
milczeć... Nie, to mi smutek i ból szarpie serce, [s. 185]

Po tym wyznaniu bohater spokojnie opowiada, ile dobrego zdziałał dla same-
go zeusa i dla ludzi. jeśli pycha, duma czy wzgarda wobec ciemiężcy nie stanowią 
powodu braku komentarza do wygłoszonej wcześniej współczującej pieśni Chóru, 
to czy rzeczywiście tylko smutek i ból nie pozwalają na dobycie głosu z krtani. 
Wydaje się, że nie. Prometeusz, jako boski tytan, potrafi zapanować nad emocjami, 
czemu dał wyraz we wcześniejszym monologu i co udowadnia dalej – snując 
spokojną opowieść. jaka zatem jest funkcja użytej figury – paralipsy? Na co wska-
zuje Prometeusz swym milczeniem? Można sądzić, że uwydatnia ono godność, 
dostojeństwo jako najodpowiedniejsze postawy wobec cierpienia spowodowanego 
przez siły wyższe. dobroczyńca ludzkości obdarowuje rodzaj człowieczy kolejny 
raz: pokazuje wzór zachowania się względem zła istniejącego we wszechświecie. 
to nieuchronne zło przyjąć wypada tylko w jeden sposób: milcząco i z godnością.

Bodaj najbardziej poruszające milczenie postaci kobiecej – kasandry – zaob-
serwować możemy w pierwszej części trylogii ajschylosa Oresteja, mianowicie 
w Agamemnonie. Po trzeciej pieśni Chóru, kiedy wiadomo już, że agamemnon 
wrócił z trojańskiej wyprawy, przywożąc ze sobą brankę kasandrę, Chór i prze-
biegła klitajmestra zwracają się do dziewczyny, zapraszając ją do pałacu – ta nie 
odpowiada. W didaskaliach – po kolejnych wezwaniach Chóru i żony agamem-
nona kierowanych do kasandry – dramaturg cztery razy z rzędu zaznacza: „Ka-
sandra milczy. [...] Kasandra milczy. [...] Kasandra milczy. [...] Kasandra milczy, 
nieporuszona” 14. Narasta cisza. Narasta też napięcie. odbiorca bowiem (widz 
spektaklu czy czytelnik dramatu) jest zaskoczony: przywykł do kasandry innej – 
elokwentnej, wieszczącej. Natomiast jej odmienne od wcześniejszego zachowanie 

14  a j s c h y l o s, Agamemnon. W: Tragedie, s. 361–362.
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potęguje grozę sytuacji – domyślamy się, że posiadająca dar apollinowy branka 
wie o czymś strasznym, czego wyjawić nie jest w stanie. to „coś” dotyczy jej 
tragicznego losu: zginie za chwilę z rąk żony agamemnona i jej kochanka. Prze-
pełniona bólem dziewczyna zastyga więc w bezruchu, przygotowana na ostatecz-
ny cios. Umilknięcie kasandry (zastosowanie figury aposiopesis) nie tylko służy 
uzyskaniu dramatycznego napięcia, ale też oddaje stan wewnętrzny bohaterki, 
która nie zaniemówiła przecież ongiś w obliczu wizji tragedii troi, natomiast 
traci głos w momencie, kiedy pojmuje zbliżające się własne nieszczęście. Podob-
nych scen, w których wykorzystana zostaje ekspresja milczenia, jest u ajschylosa 
i u innych tragików greckich znacznie więcej.

a jak stosuje wskazane środki poetyckie kochanowski w Trenach? W dziele 
polskim antytezę opartą na przeciwstawieniu mowy i milczenia dostrzegamy w ob-
rębie całego cyklu (jeśli potraktujemy 19 tekstów jako jedną całość), a także 
w poszczególnych utworach jako odrębnych całostkach semantycznych i literackich. 
W Trenach od I do XVIII swoje żale wyraża ojciec; jego apostrofy, eksklamacje, 
pytania retoryczne oraz przywoływane przezeń te same motywy, powracające 
w kolejnych częściach cyklu, zaświadczają o wzburzeniu i „głośnej” rozpaczy (taki 
styl nazwał Wacław Borowy „głośno-retorycznym” 15). a jednocześnie w tle świa-
ta przedstawionego Trenów zarysowuje się bardzo wyraźnie postać milczącej 
współtowarzyszki cierpienia – żony poety (co zauważył już Stanisław Windakiewicz, 
pisząc o arkadii rodzinnej w cyklu czarnoleskim 16). tak więc np. w Trenie V mamy 
obraz dziewczynki, która „Upada przed nogami matki ulubionej” (s. 12) 17; w Tre-
nie VI orszula „matkę, ucałowawszy [...]” (s. 14), żegna się z nią; w Trenie VIII 
wspomniana jest orszula, która nie pozwoliła nigdy „matce sie frasować” (s. 16); 
Tren VII z kolei zawiera wstrząsający opis składania dziewczynki do trumny przez 
matkę: tu obraz niemej kobiety, darującej swemu martwemu dziecku „letniczek 
pisany” czy „paski złocone” (s. 15), mówi sam za siebie, tzn. nie tyle słowa, co 
właśnie milczenie i gesty mają dominującą siłę wyrazu, równie wielką jak bezruch 
przykutego do skały Prometeusza czy milczenie kasandry w dramacie ajschylosa.

jasno też rysuje się paralela między skamieniałą Niobe (o której mowa w Tre-
nach IV oraz XV) a matką orszuli. alternatywnym bowiem zachowaniem wobec 
nieszczęścia jest głośny lament matczyny, zasygnalizowany już w Trenie I poprzez 
przypomnienie słynnego Homerowego obrazu węża i słowiczków. Matka pożera-
nych ptaków głośno „szczebiece” (s. 7) z rozpaczy, miota się, umyka. krąży wokół 
zabójcy, ukazana jest więc w ruchu. dynamizm skojarzony jest z głośnym lamen-
tem. Milczenie zaś Niobe, której sytuacja życiowa nakreślona zostaje już w Tre- 
nie IV, oznacza dostojną statyczność: bezruch bliski śmierci (s. 12). Przypominana 
po wielekroć w cyklu matka zmarłego dziecka woli – co zdaje się podkreślać 
podmiot liryczny Trenów – nie głośną rozpacz (wyrażającą się w zachowaniu 

15  W. B o r o w y, „Nescio quid blandum”. W: Studia i rozprawy. t. 1. Przygotowali do druku: 
t. M i k u l s k i, S . S a n d l e r, j. z i o m e k. Wrocław 1952, s. 23. Por. j. P e l c, Jan Kochanow-
ski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 1987, s. 293, 295–296 n.

16  S. W i n d a k i e w i c z, Poezja życia rodzinnego. W: Jan Kochanowski. kraków 1930,  
s. 125 n.

17  Wszelkie cytaty z Trenów j. k o c h a n o w s k i e g o  pochodzą z: Treny. oprac. j. P e l c. 
Wyd. 16 popr. (dodr.). Wrocław 1999. BN I 1. Lokalizujemy je podając w nawiasie stronicę. Pod-
kreślenia w cytatach – t. B.-k.
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matki słowików), a l e  c i c h y, g ł ę b o k i  b ó l  N i o b e. ten ostatni wydaje się 
godniejszy i „ludzki”, bardziej przystojny człowiekowi. Bo przecież słowa rozpa-
czy w obliczu ludzkiego cierpienia nie mają żadnej praktycznej mocy, nie przy-
wrócą życia zmarłym. zdawał sobie z tego sprawę admetus, bohater jednej z eu-
rypidesowych tragedii, a wyraził swe odczucia w lamentacji po śmierci żony:

gdzie mi iść? gdzie mi być? C o  m ó w i ć? C o  z m i l c z e ć?
Czemuż nie umrę? 18

kochanowski doskonale znał tę właśnie tragedię eurypidesa, tłumaczył nawet 
jej fragmenty na język polski 19.

trzeba podkreślić, że liryczne wspomnienia o orszuli wypowiada w Trenach 
ojciec najczęściej w imieniu obydwojga rodziców, co widać m.in. w Trenach V 
i VIII:

Przed oczyma r o d z i c ó w  swoich rostąc, mało
od ziemie sie co wzniózwszy, [...] [Tren V, s. 13]

Nie dopuściłaś nigdy m a t c e  sie frasować
ani o j c u  myśleniem zbytnim głowy psować; [Tren VIII, s. 16]

także przywołaniu momentu śmierci towarzyszy obecność milczącej matki. 
Przykładem tego są Treny IV, V czy VI:

Widziałem, kiedyś trzęsła owoc niedordzały,
a r o d z i c o m  n i e s z c z e s n y m  serca sie krajały [Tren IV, s. 11]

a m a t c e, słysząc żegnanie tak żałościwe
dobre serce, że od żalu zostało żywe [Tren VI, s. 14]

‒ w Trenie V mamy z kolei znamienny obraz młodej oliwki, która „Upada przed 
nogami m a t k i  ulubionej” (s. 12).

Na antytezie mowy i milczenia oparte są poszczególne utwory cyklu, widocz-
ne to jest zwłaszcza w Trenach VIII oraz X. W Trenie VIII będący w żałobie ojciec, 
zwracając się do nieobecnej córki, zestawia jej dawny, dziecinny głosik z – aktu-
alną głuchą pustką:

tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
teraz wszytko umilkło: szczere pustki w domu, [s. 16]

W tym wypadku przeciwstawienie mowy i milczenia oznacza tyle, co prze-
ciwstawienie dynamizmu życia – bezruchowi śmierci. Życie uosobione w postaci 
radosnej, małej dziewczynki dodaje mocy i optymizmu, a gwałtownie przerwane 
– powoduje pustkę, żal i poczucie krzywdy. kontrast ten stanowi swego rodza- 
ju obrazowe dopełnienie eksklamacji wyeksponowanych wcześniej, w Trenie II; 
owe wykrzyknienia mają niejako moc oskarżania bytu o istnienie w nim zła:

o prawo krzywdy pełne! o znikomych cieni
Sroga, nieubłagana, nieużyta ksieni! [s. 9]

18  e u r y p i d e s, Alkestis. W: Tragedie. Przeł. i oprac. j. Ł a n o w s k i. Warszawa 1967, s. 106. 
Podkreśl. t. B.-k.

19  j. k o c h a n o w s k i, Alcestis męża od śmierci zastąpiła. W: Dzieła polskie. t. 3. Wstęp, 
przypisy j. k r z y ż a n o w s k i. Wyd. 2, zupełne. Warszawa 1953.
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Pojawiające się po wielekroć w całym cyklu trenologicznym liczne apostrofy 
i pytania skierowane do córki pozostają bez odpowiedzi, co pogłębia dramatyzm 
sytuacji lirycznej (w Trenach III, VI, VIII, X, XII). Największą bodaj siłę ekspresji 
ma milczenie zmarłej orszuli w Trenie X, pod względem składniowym skonstru-
owanym jako seria pytań do niej adresowanych 20. rozpoczyna się on od pytania, 
które – aczkolwiek skierowane do zmarłej – równie odpowiednio i na miejscu 
brzmiałoby, gdyby zostało wypowiedziane w trakcie swobodnej zabawy rodzica 
z dzieckiem (np. zabawy w chowanego). każde pytanie w systemie składniowym 
języka konotuje odpowiedź (wskazuje na konieczność jej pojawienia się). „orszu-
lo moja wdzięczna, gdzieś mi sie podziała?” (s. 19). Po tym pierwszym zdaniu 
pytającym – odpowiedzi brak. Nie ma jej także po zdaniu drugim, trzecim, czwar-
tym ani po następnych. Milczenie narasta, kumuluje się. ta kumulacja milczenia 
jest niemal analogiczna do sceny z milczącą kasandrą z dramatu ajschylosa. 
oczekiwanie na dźwięk ukochanego głosu doprowadza do punktu kulminacyjne-
go, kiedy to padają znamienne słowa „gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej 
żałości” (s. 21). zdanie to, budzące spór wśród interpretatorów, usytuowane jest 
– podkreślmy – w szczególnym miejscu: po szeregu pytań. zatem wypowiedziane 
zostaje pod wpływem narastającej rozpaczy, spowodowanej pogłębioną ciszą. 
znany dobrze kochanowskiemu z tradycji literatury funeralnej topos (ujęty w sło-
wach „jeśliś jest”), na pozór nie obciążony istotnym znaczeniem, tutaj – wtrącony 
w nowy kontekst – brzmi niekoniecznie jak bluźnierstwo czy prowokacja. od-
zwierciedla ten szczególny moment w życiu, kiedy człowiek – doprowadzony do 
kresu psychicznej wytrzymałości na ból – osiąga dno rozpaczy. tę migotliwą, 
trudną do wyrażenia egzystencjalną chwilę potrafi wychwycić i trafnie oddać tyl-
ko literatura wybitna.

Warto chyba wspomnieć, że charakterystyczna dla czarnoleskich Trenów an-
tyteza mowy i milczenia znalazła wcześniej wyraz w bliższej kochanowskiemu 
tradycji literackiej, mianowicie w średniowiecznych planctusach, których liryzm 
oparty jest przecież na podobnych jak w Trenach środkach ekspresji: apostrofach, 
zdrobnieniach, lirycznych epitetach, kontrastach. jeden z głównych kontrastów 
wynika z przeciwstawienia milczącego Chrystusa i głośno zawodzącej, lamentu-
jącej matki. temu przeciwstawieniu odpowiadają analogicznie: cierpienia fizycz-
ne Syna Bożego i duchowy ból matki. Cielesne katusze Chrystusa umierającego 
w milczeniu na krzyżu ujęte są opisowo (liryczny opis tortur w obrębie monologu 
matczynego) 21, natomiast duchowy ból głośno zawodzącej Maryi wyeksponowa-
ny jest za pomocą samego jej monologu. obserwujemy w nim – tak jak w cyklu 
funeralnym kochanowskiego – wielość zaimków „ja”, „mój”, „moje”, które to 

20  Swoistą interpretację tego trenu zawierają m.in. praca S. S k w a r c z y ń s k i e j, która 
wskazuje na występujący w tekście topos „Ubi sunt...?” (Z dziejów inkarnacji poetyckich toposu 
„Ubi sunt...?”. „Prace Polonistyczne” 1976, s. 39–40), czy odczytanie j. P e l c a  piszącego o „bluź-
nierstwie” podmiotu lirycznego Trenów, że jest ono na miarę bluźnierstwa konrada z Dziadów (Jan 
Kochanowski. „Tren X”. W zb.: Liryka polska. Interpretacje. red. j. Prokop, j. Sławiński. gdańsk 
2001, s. 29). doszukiwaniu się postawy bluźnierczej podmiotu w tymże trenie sprzeciwia się m.in. 
a. B o r o w s k i  (Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o „Trenach”. W zb.: Lektury polonistyczne. Jan 
Kochanowski. red. a. gorzkowski. kraków 2001, s. 12).

21  zob. Posłuchajcie bracia miła… W: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. [Wybór 
i oprac.] W. W y d r a, W. r. r z e p k a. Wyd. 3. Wrocław 2004, s. 245–246.
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zaimki – użyte w różnych formach gramatycznych – kierują uwagę odbiorcy na 
osobę lamentującą.

W Trenach nie ma wszakże – inaczej niż w planctusie – jednej, konsekwentnej 
i stałej opozycji lamentującego rodzica oraz milczącego dziecka. antytez ekspo-
nujących mowę i milczenie zastosował kochanowski więcej (np. rozpaczający 
ojciec a cicha i współcierpiąca matka, szczebiocąca matka słowików a niema 
królowa tebańska Niobe, orszula „głośna” a milcząca). od Trenu I do Trenu XVIII 
głównym podmiotem mówiącym jest ojciec zmarłego dziecka, lament ojca pozo-
staje niejako w opozycji do milczenia zarówno orszuli, jak i jej matki. Ból ojcow-
ski ujawnia się więc za pomocą ekspresywnego monologu, ból matczyny z kolei 
wyraża się inaczej niż w typowym planctusie: nie za pomocą głośnego zawodzenia, 
lecz opisowo, cicho i lirycznie, a więc podobnie jak cierpienia ajschylosowego 
Prometeusza oraz katusze torturowanego Chrystusa w przedstawieniach pasyjnych, 
znanych chociażby z tradycji średniowiecznej.

W Trenie XIX albo Śnie następuje – jak wiemy – zmiana podmiotu mówiące-
go. Po krótkiej informacji na temat własnego snu ojciec orszuli milknie, a głos 
zabiera mara senna – babka dziewczynki, trzymająca milczącą wnuczkę na rękach. 
zabieg wprowadzania podobnej prozopopei do tekstów funeralnych znany był 
w czasach kochanowskiego od stuleci 22. jednak i ta figura nie została wykorzy-
stana zgodnie z utartym schematem, chociaż początek mowy zdaje się wyraźnie 
i celowo nawiązywać do tradycji antycznej: mara senna nie przechodzi od razu ad 
hoc do konsolacyjnych argumentów, lecz najpierw konwencjonalną powitalną 
formułą wyraża troskę o stan ducha syna: „Spisz, janie? Czy cię żałość twoja 
zwykła piecze?” (s. 40) 23. zamiast odpowiedzi słyszy tylko ciężkie westchnienie: 
„zatym-em ciężko westchnął i tak mi sie zdało, / Żem sie ocknął” (s. 40). Przemil-
czenie jana nie jest tu bynajmniej sygnałem osiągnięcia przezeń stanu wewnętrz-
nego spokoju, wręcz przeciwnie, jest oznaką żalu, rezygnacji lub nawet – nie 
ustępującego silnego wzburzenia. Mimo bowiem wypowiadania wcześniej konso-
lacyjnych, psalmicznych fraz (w Trenach XVII oraz XVIII) główny bohater cierpi, 
nie jest w stanie zdobyć się na skierowanie do matki słów powitania. Brak odpo-
wiedzi ze strony syna i jego ból dobrze rozszyfrowała postać z zaświatów, która 
„pomilczawszy mało, / znowu mówić poczęła” (s. 40). Przemilczenie matki jest 
wyrazem taktu, poszanowania i współczucia dla synowskiej rozpaczy, ale stanowi 
także swoiste przygotowanie do dłuższej, konsolacyjno-dydaktycznej wypowiedzi, 
w której – jak wiemy – w sposób synkretyczny połączone zostały wszelkie moż-
liwe sposoby pocieszenia, a formułki stoickie mieszają się tam z chrześcijańskimi 
zaleceniami 24.

adresat monologu matki – zbolały ojciec – przyjmuje konsolacyjny wywód 

22  Liczne przykłady tekstów starożytnych i nowołacińskich z prozopopeją zmarłego omawia 
w swych pracach S. z a b ł o c k i  (Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój. Wrocław 
1965; Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 1968).

23  zwrot ten, jak wiele innych przejęty z funeralnej literatury antycznej, przypomina słowa, 
którymi w literaturze antycznej rozpoczynały się przemowy zmarłych pojawiających się we śnie 
(zob. Objaśnienia, s. 174).

24  o różnych sposobach odczytania wywodu matki przez interpretatorów pisze m.in.  
S. g r z e s z c z u k, podając też własną interpretację (Kochanowski i inni. Studia, charakterystyki, 
interpretacje. katowice 1981, s. 93–101).

I-8.indd   148 2011-12-07   11:43:42



149ekSPreSja MILCzeNIa W „treNaCH” jaNa koCHaNoWSkIego

spokojnie, nie zadaje pytań, nie polemizuje. Po efektownym zakończeniu przemo-
wy słowami: „a ludzkie przygody / Ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody” 
(s. 49) – czytelnik tekstu ma prawo spodziewać się, zgodnie z tradycją ówczesnej 
poezji funeralnej, że na formule konsolacyjnej mowa się zakończy. a jeśli już od-
biorca oczekiwałby jakiejkolwiek reakcji jana – to jego przytakującego komentarza 
do słów matki. konsolacja bowiem według starożytnej tradycji literatury żałobnej 
oznaczała zgodę na zaistniałą konieczność i była zazwyczaj zwieńczeniem wszelkich 
konstrukcji epicedialnych. tymczasem bohater w ogóle nie odnosi się do konsola-
cyjnych argumentów matki. Nie przytakuje im, nie zaprzecza, nie komentuje ich. 
taka postawa zaskakuje czytelnika nie mniej, niż zaskakiwało widza dramatu 
ajschylosa milczenie Prometeusza, będące reakcją na żałosną pieśń Chóru.

jaką funkcję ma to ostatnie przemilczenie jana? różnie odczytywano dotych-
czas sens Trenu XIX albo Snu, w rozmaity sposób komentowano sens wywodu 
matki, pisano też o „otwartości” Trenów i niejednoznacznie odnoszono się do 
„ostatecznych rozwiązań” interpretacyjnych. Nie jest moim celem przedstawienie 
tu jakiejkolwiek interpretacji jednoznacznej. zastanawiam się tylko nad funkcją 
milczenia – jednego z wielu środków ekspresji użytych w cyklu żałobnym kocha-
nowskiego.

zapytam więc raz jeszcze: jaką funkcję ma ostatnie przemilczenie bohatera 
lirycznego Trenu XIX albo Snu? W jego zachowaniu jest zapewne jakaś prometej-
ska, boska godność eksponowana w obliczu cierpienia (postawa znana kochanow-
skiemu z literackiej tradycji), ale jest jeszcze coś więcej, mianowicie – d y s t a n s 
wobec wszelkich jednoznacznie sformułowanych prawd i wartości, dystans pod-
kreślony słowami: „aczciem prawie / N i e p e w i e n, jeslim przez sen słuchał czy 
na jawie” (s. 49). Słowo „niepewien” celowo zaakcentowane zostało dzięki prze-
rzutni występującej na początku końcowego wersu tego funeralnego cyklu.

Wynika z tego jasno, że nie istota konsolacyjnych argumentów staje się ośrod-
kiem ostatecznej refleksji jana, ale – co ciekawe – granica jawy i snu. jest to 
oczywiste świadectwo schyłku renesansu, ducha nowych czasów i nowo powsta-
jących prądów umysłowych wyrażanych przez myślicieli tamtej epoki. Nastrój 
niepokoju i sceptycyzmu oddał przecież dobitnie rówieśnik poety czarnoleskiego, 
Michel Montaigne. Nic nie jest prawdziwe i nic nie jest fałszywe – twierdził filo-
zof. jedyną pewnością jest niepewność naszego sądu, jedyną natomiast wiedzą 
człowieka – jego niewiedza 25.

Celem moim było wskazanie na funkcję jednego z wielu chwytów literackich 
przejętych z tradycji przez jana z Czarnolasu. ekspresja milczenia stanowi środek 
literacki stosowany z powodzeniem już przez tragików antyku, m.in. przez ajschy-
losa, chwyt ten wykorzystywali potem twórcy średniowiecznych planctusów. 
śladów recepcji ich dzieł można doszukać się w rozpatrywanych tu czarnoleskich 
Trenach. jednak kochanowski z wyczuciem i smakiem artystycznym dostosowy-
wał ów środek poetycki do wyrażania nowych znaczeń i stawiania egzystencjalnych 

25  M. d e  M o n t a i g n e, Próby. Przeł., wstęp t. Ż e l e ń s k i  (B o y). ks. 2. Warszawa 1957, 
s. 368–369. Sceptycyzm swój oparł filozof nie tylko na obserwacji zjawisk ludzkiego życia, ale 
także na niektórych sądach uczonych starożytnych, m.in. Pliniusza: „Solum certum nihil esse certi, 
et homine nihil miserius aut superbius” (cyt. na s. 369).
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pytań. Wydaje się, że imitacja rozumiana była przez kochanowskiego jako nie-
ustanne prowadzenie dialogu z tradycją literacką, a nawet rywalizowanie z nią. 
Chodzi nie tylko o przejmowanie figur retorycznych, wkomponowywanie ich 
w nowe konteksty i wzbogacanie o nowe sensy. Imitacja kochanowskiego polega 
też na przywoływaniu fragmentów obrazów czy motywów literackich z przeszłych 
dzieł (np. milcząca Niobe, Prometeusz milczący, szczebiocąca matka ptaków po-
żeranych przez węża). Skojarzone z nowym kontekstem semantycznym (przed-
wczesna śmierć córki i rozpacz rodziców), wzbogacają one znaczenie wywodu 
lirycznego, a obraz poetycki staje się niejako wielowymiarowy, bo kumuluje 
sensy dawne i nowe; przemawia też do odbiorcy ze wzmożoną siłą. Na podstawie 
rozłożenia figur retorycznych (przemilczenia, zapowiedzi milczenia oraz antytez 
uwydatniających kontrast mowy i milczenia) w poszczególnych odcinkach cyklu, 
jak również na podstawie interpretacji funkcji tych środków można stwierdzić, że 
poeta czarnoleski doskonale pamiętał o stosowaniu reguł i zaleceń poetyk sformu-
łowanych. równocześnie jednak, eksponując uniwersalizm ojcowskiego i matczy-
nego cierpienia po stracie dziecka, przy użyciu tradycyjnych chwytów wyrażał to 
cierpienie w sposób nowatorski, zgodny z tendencjami charakterystycznymi dla 
schyłku renesansu.

A b s t r a c t
tereSa BaNaś-korNIak 
(Univerity of Silesia, katowice) 

eXPreSSIoN oF SILeNCe IN jaN koCHaNoWSkI’S “LaMeNtS”. 
a gLoSS to tHe StUdy oN tHe rHetorICaL CoNStrUCtIoN oF tHe PoeM

the aim of the article is to shed light on the means of poetic expression in jan kochanowski’s 
Laments which manifest silence, concealment, or deliberate omission of some issues in the statements 
of the poem’s protagonist. Comparing similar figures of speech in greek tragedies and in Laments, 
the author proves that kochanowski took advantage of the literary tradition in a peculiar way: not 
only did he adopt the past figures of speech and incorporate them into new contexts as well as supple-
ment them with new meanings, but also partially recalled pictures and motifs from ancient texts to 
juxtapose the traditional meaning of topoi with new semantic contexts. In effect, kochanowski 
greatly enriched the lyrical implication of Laments since the vividness of funeral poem devoted to 
the little orszula became to some extent multidimentional as it accumulated the old (familiar to liter-
ary tradition) meanings and the new ones which voiced the existential questions and doubts of a 16th 
century man.
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II.  m a t e  r I  a ł  y   I    N  o t a t k I

GrZeGorZ troŚCIŃSkI 
(Uniwersytet rzeszowski)

„SkarGa UmIeraJĄCeGo”  
W BerNarDyŃSkIm rĘkoPISIe BIBLIotekI DIeCeZJaLNeJ  

W SaNDomIerZU

mija właśnie 125 lat od chwili opublikowania po raz pierwszy Skargi umiera-
jącego, nazywanej również Żalami konającego. odkrycia tekstu dokonał Wojciech 
kętrzyński w rękopisie z końca XV w. znajdującym się początkowo w Bibliotece 
kapitulnej przy katedrze w Płocku, potem (od 1939 r.) w płockiej Bibliotece Se-
minarium Duchownego, następnie wywiezionym w czasie drugiej wojny światowej 
(w 1941 r.) wraz z innymi płockimi manuskryptami do królewca i obecnie uzna-
wanym za zaginiony. kętrzyński sporządził odpis utworu, który potem wydał 
Władysław Nehring 1. odkrywca przekazu płockiego wydobył też z manuskryptu 
późniejszy, nieznanego pochodzenia i niestety nie scharakteryzowany dostatecz-
nie, XVII-wieczny odpis Skargi umierającego; przesłał go Nehringowi, który tekst 
opublikował wraz z trzecią wersją, tzw. przekazem wrocławskim, pochodzącym 
z w. XV, wskazanym wydawcy także przez kętrzyńskiego 2. Z przekazu chrono-
logicznie najpóźniejszego (Jerzy Woronczak datuje go na XVII w. 3) Nehring 
podał do druku tylko 13 wersów i 3 wyrażenia – i ten niepełny przekaz nosi nazwę 
kętrzyńskiego II (nie jest zresztą pewne, czy ten przekaz w ogóle istnieje). 

Na kolejne archiwalne odkrycia związane ze Skargą umierającego przyszło 
czekać blisko 100 lat. Czwarty przekaz, tzw. bernardyński, odnalazł Wiesław Wy-
dra w rękopisie nr 20/r Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów w krakowie, po-
chodzącym z końca XVI lub początków XVII wieku 4.

Przekaz płocki znajdował się w rękopisie o sygnaturze 91 powstałym w latach 
sześćdziesiątych w. XV, zawierającym Homiliae in Sancta Ewangelia oraz Roz-

1 Klage eines Sterbenden. W: W. N e h r i n g, Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische 
Űbersicht, Würdigung und Texte. Ein Beitrag zur slavischen Philologie. Berlin 1886, s. 293–295.

2 W. N e h r i n g, Beiträge zum Studium altpolnischer Sprachdenkmäler. „archiv für slavische 
Philologie” 15 (1893), s. 540–544. Piszący chciałby złożyć podziękowanie dr. hab. J a c k o w i 
W ó j c i c k i e m u  za pomoc w dotarciu do potrzebnych materiałów.

3 J. Wo r o n c z a k, „Skarga umierającego”. Najstarsze przekazy i obce wzory. „Pamiętnik 
Literacki” r. 39, 1950. Przedruk w: J. Wo r o n c z a k, Studia o literaturze średniowiecza i renesan-
su. Wrocław 1994.

4 W. W y d r a, Z badań nad „Skargą umierającego” i „Dialogiem mistrza Polikarpa ze Śmier-
cią”. „Studia Polonistyczne” 7 (1980). Przedruk w: W. W y d r a, Polskie pieśni średniowieczne. 
Studia o tekstach. Warszawa 2003.
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mowę mistrza Polikarpa ze Śmiercią, należącym do kanonika płockiego mikołaja 
z mirzyńca 5. manuskrypt zajmował ważne miejsce w imponującym zbiorze śred- 
niowiecznych płockich rękopisów 6. 

W roku 1903 Jan rozwadowski, korygując wydanie Nehringa, dokonał odpi-
su tekstu Skargi umierającego z przesłanego z Płocka do krakowa manuskryptu 
i opublikował go w 1904 7 roku. kolejny wydawca, Stefan Vrtel-Wierczyński 8, nie 
miał możliwości sporządzenia odpisu z autopsji, gdyż odmówiono mu przesłania 
rękopisu do Poznania, toteż korzystał z dość poprawnej edycji rozwadowskiego 
oraz odpisu dyrektora płockiej seminaryjnej biblioteki, ks. Władysława tomasza 
mąkowskiego, który zachował układ graficzny Skargi z podaniem kart manuskryp-
tu, skreślonych liter i wyrazów 9. 

Po drugiej wojnie światowej, w obliczu strat polskiej kultury, Stanisław ro-
spond przedrukował wydany przez Nehringa wrocławski tekst Skargi oraz płocki 
rozwadowskiego, zestawiając porównawczo dwie redakcje 10. W tym samym roku 
Jerzy Woronczak wydał z autopsji (w późniejszej o rok odbitce dołączył zdjęcia 
rękopisu) tekst wrocławski, ustalając, że utwór został zapisany w latach 1461–1470 
przez duchownego należącego do kleru katedry wrocławskiej, pochodzącego 
z południa Górnego Śląska, z diecezji ołomunieckiej (badacz przypuszczał, że 
pisarzem był Jan rodzina, penitencjarz i kaznodzieja katedry wrocławskiej, zmar-
ły w 1499 r.) 11. transkrypcję 12 i transliterację przekazu płockiego opublikował 

  5 Zob. S. m. S z a c h e r s k a, Mikołaj z Mirzyńca. W: Polski słownik biograficzny. t. 21. 
Wrocław 1976, s.v. – C. k. Ś w i ę c k i, Kultura literacka Płocka w średniowieczu. Warszawa–Sie-
dlce 2006, s. 151–168.

  6 a. J. N o w o w i e j s k i, Płock. Monografia historyczna. Płock 1931, s. 478. – a. Ve t u-
l a n i, Średniowieczne rękopisy płockiej Biblioteki Katedralnej. „roczniki Biblioteczne” 7 (1963), 
s. 427. – Ś w i ę c k i, op. cit., s. 79–84, 169–179. Jedyny większy opis manuskryptu pochodzi od 
przedwojennego dyrektora Biblioteki Seminaryjnej w Płocku, ks. W. t. mąkowskiego, który przy-
gotował go w 1929 r. dla S. Vrtela-Wierczyńskiego, starającego się w czasie prac nad edycją Skargi 
umierającego i Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią o wypożyczenie do Poznania owego ręko-
pisu. Dyrektor sporządził odpisy zabytków oraz katalogowy opis zawartości manuskryptu; odnale-
zione zostały one w papierach po Vrtelu-Wierczyńskim (archiwum PaN w Poznaniu, sygn. P.III – 32, 
nr 25) przez W y d r ę  (Polskie pieśni średniowieczne) i przez niego opublikowane. Dzięki odpisowi 
mąkowskiego ustalono, że kodeks powstał w latach 1463–1465 i wtedy to zanotowane zostały oba 
polskie zabytki, że utwory te wyszły, być może, spod pióra Dawida z mirzyńca, będącego wraz 
z mikołajem z Płocka twórcą kodeksu, oraz że Rozmowę i Skargę zapisano w sobotę 17 IX 1463 
(W y d r a, Polskie pieśni średniowieczne, s. 73–74).

  7 J. r o z w a d o w s k i, „De morte prologu” i „Żale konającego”. „materiały i Prace komi-
sji Językowej akademii Umiejętności w krakowie” 1 (1904). Przedruk w: a. a. k r y ń s k i,  
m. k r y ń s k i, Zabytki języka staropolskiego z wieku XIV-go, XV-go i początku XVI-go. Warszawa 
1925.

  8 S. V r t e l - W i e r c z y ń s k i, Wybór tekstów staropolskich. Lwów 1930.
  9 Zob. W y d r a, Polskie pieśni średniowieczne, s. 71.
10 Skarga umierającego, czyli żale konającego. W: S. r o s p o n d, Zabytki języka polskiego 

na Śląsku. Wrocław–katowice 1948, s. 78–82.
11 J. Wo r o n c z a k: „Skarga umierającego”. Ze studiów nad rękopisem nr 2 Biblioteki Kapi-

tulnej we Wrocławiu. „Sobótka” 3 (1948). (rok później wyszła odbitka artykułu uzupełniona trans-
literacją i fotografiami: Wrocław 1949.) Przedruk (bez fotokopii rękopisu) w: Wo r o n c z a k, Studia 
o literaturze średniowiecza i renesansu.

12 Średniowieczna poezja polska świecka. Wyd. i oprac. S. V r t e l - W i e r c z y ń s k i. Wyd. 3. 
Wrocław 1952. BN I 60.
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Vrtel-Wierczyński 13. kolejne wydanie (wyd. 4 w serii „Biblioteka Narodowa”), w 
opracowaniu macieja Włodarskiego, zawierało oba przekazy: płocki i wrocławski 14. 
Włodarski oparł edycję wersji płockiej na wydaniu Jana rozwadowskiego (1904) 
i Stefana Vrtela-Wierczyńskiego (1977).

Istotnym dopełnieniem wiedzy o interesującym nas zabytku było odnalezienie 
abecedarnej redakcji Skargi w rękopisie nr 20/r Biblioteki Prowincji oo. Bernar-
dynów w krakowie. manuskrypt pochodzi z końca XVI lub początków w. XVII  
i najprawdopodobniej powstał we Lwowie w kręgu bernardyńskim. Przekaz ten 
przyniósł brakującą w rękopisie płockim zwrotkę S (uzupełnianą zazwyczaj z prze-
kazu wrocławskiego), korektę w strofie N (błędnie w przekazie płockim powtó-
rzono wersy 47–48 ze zwrotki m) oraz poprawniejsze lekcje wersów: 6, 57 i 64 15. 
odkrycie Wydry wykorzystane zostało do uzupełnienia strofy S w przekazie 
płockim w wyd. 2 Chrestomatii staropolskiej 16. Coraz bliżej jest zatem do ustale-
nia, z możliwie największym prawdopodobieństwem, archetypu wszystkich wersji 
Skargi umierającego (wysiłek taki został podjęty już wkrótce po odkryciu przez 
Wojciecha kętrzyńskiego trzech przekazów 17), bo należy wykluczyć, że różne 
teksty Skargi mogą być odrębnymi redakcjami opierającymi się na niezależnych 
przekładach 18.

Na początku ubiegłego stulecia Stanisław Dobrzycki ustalił, że Skarga umie-
rającego jest przekładem czeskiej pieśni O rozděleni duše s tělem (przedrukował 
ją z kancjonału Jana rosenpluta z r. 1601), która, choć nie jest abecedariuszem, 
wykazuje równoległość z przekazem płockim; z abecedariusza się wywodzi, gdyż 
ma tę samą liczbę strof (23), a jej niekiedy luźna zgodność z tekstem polskim 
wynika z późnej przeróbki pieśni O rozděleni duše s tělem w kancjonale rosen-
pluta względem tekstu dawniejszego 19. tezy Dobrzyckiego poparł i rozwinął Jerzy 
Woronczak, stwierdzając, że końcowe partie powstałego w latach 1422–1424 
w Czechach husyckiego dialogu polemiczno-moralizatorskiego Rozmlouváni člo-
věka se Smrti są prawzorem późniejszego abecedariusza O rozděleni duše s tělem, 
który przetłumaczony został na język polski (najbliższy mu jest przekaz płocki – 
wtórność wrocławskiego udowodnił badacz w omawianym studium) i ze zmiana-
mi rozszedł się po Polsce 20.

13 S. V r t e l - W i e r c z y ń s k i, Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do roku 
1543. Wyd. 5. Warszawa 1977.

14 Polska poezja świecka XV wieku. oprac. m. W ł o d a r s k i. Wrocław 1997. BN I 60. Wy-
dawca poszedł śladem V r t e l a - W i e r c z y ń s k i e g o, który jako pierwszy ogłosił tekst płocki 
z uzupełnieniem zwrotki S na podstawie przekazu wrocławskiego (Średniowieczna poezja polska 
świecka. kraków 1923, s. 87–92).

15 W y d r a, Polskie pieśni średniowieczne, s. 82.
16 W. W y d r a, W. r. r z e p k a, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 

1995, s. 277–282.
17 Zob. a. B r ü c k n e r, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy. 

„rozprawy akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” t. 25 (1897), s. 245–248.
18 Sugestię taką wysunął S. k o s s o w s k i  w opracowywanej Historii literatury polskiej  

r. P i l a t a  (Warszawa 1926. t. 1, cz. 2, s. 344–347).
19 S. D o b r z y c k i: Polska poezja średniowieczna. „Przegląd Powszechny” t. 68 (1900), 

s. 96–97; Studia nad średniowiecznym piśmiennictwem polskim. „rozprawy akademii Umiejętności. 
Wydział Filologiczny” t. 33 (1901), s. 106–114.

20 Wo r o n c z a k, „Skarga umierającego”. Najstarsze przekazy i obce wzory, s. 128–135.
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Lista najważniejszych dotąd przekazów Skargi umierającego wzbogacona 
została jeszcze o dwa odpisy pochodzące z początków XVIII wieku 21. Potwierdza-
ją one nie znane z innych źródeł lekcje fragmentów wydrukowanych przez Neh-
ringa z przekazu kętrzyńskiego II. Pierwszy zapis znajduje się w manuskrypcie 
należącym do ks. Franciszka Walentego ruthena, przechowywanym pod sygnatu-
rą 41 w Bibliotece kórnickiej, z notą o zapisaniu utworu w Wejherowie 24 X 1713. 
Drugi pochodzi z kancjonału ruskiego powstałego w pierwszej ćwierci w. XVIII  
o sygnaturze tit. 4172, należącego do rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Peters-
burgu (dawnej Państwowej Publicznej Biblioteki im. m. J. Sałtykowa-Szczedrina 
w Leningradzie) 22.

Nowo odkryty w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu w rękopisie o sy-
gnaturze L 1684 przekaz Skargi umierającego (zwany dalej sandomierskim) 
pochodzi najprawdopodobniej z końca XVII w. (może z początku w. XVIII) 23. 
Jest to kolejna chronologicznie – po płockiej (rękopis zaginiony), wrocławskiej 
(rkps nr 2 Biblioteki kapitulnej we Wrocławiu), kętrzyńskiego II (rękopis nie-
wiadomego pochodzenia, nieistniejący?) i bernardyńskiej (rkps nr 20/r Bibliote-
ki Prowincji oo. Bernardynów w krakowie) – wersja utworu, piąta ze znanych. 

Skarga w rękopisie sandomierskim (pochodzącym z klasztoru bernardynów 
w radomiu) liczy 23 strofy i jest pełnym abecedariuszem (obejmuje również bra-
kującą w przekazie płockim strofę S), bliskim przekazowi bernardyńskiemu oraz 
zawierającym lekcje zbieżne z nie znanym w całości przekazem kętrzyńskiego II. 
Pokrywa się również prawie w pełni z manuskryptem kórnickim, i to nawet w tych 
miejscach, które różnią się od wersji płockiej. Utwór został zapisany w sposób 
ciągły, bez wyodrębniania wersów, co może być dowodem skopiowania go w takiej 
postaci z wcześniejszego źródła. Strofa mieści się w dwóch linijkach. trudno 
powiedzieć, czy autor zapisu miał świadomość abecedarnego stroficznego układu. 
Podobnie jak w innych utworach zawartych w manuskrypcie, wyeksponował ini-
cjały pogrubiając i powiększając: a – czerwonym atramentem, B–Z – czarnym 
(niekiedy w innych utworach są one jednokolorowe), ale równocześnie wprowadził 
wielkie litery (z drobnymi wyjątkami) w miejscach będących początkami wersów. 
kopista mógł więc zauważyć układ stroficzny i wersyfikacyjny strofy 4-wersowej 
i albo sam wprowadził wewnętrzne znaki podziału, albo kopiował tekst w takim 
już układzie. Podobnie, czyli bez zapisu stroficznego, uczynił w utworach przepi-
sywanych najprawdopodobniej z ulotnych druków, np. w pieśni O kozaczku du-
chownym. Czyżby zatem było możliwe (wyrażamy to z ogromną powściągliwością), 
by Skarga umierającego funkcjonowała w jakimś nie dochowanym ulotnym 

21 opublikowane zostały przez W. W y d r ę  w pracy Dwa XVIII-wieczne przekazy „Skargi 
umierającego” („Studia Polonistyczne” 14–15 á1986–1987ñ).

22 Zob. ibidem.
23 odnaleziony manuskrypt zawiera bogatą kolekcję kolęd, pieśni adwentowych, pasyjnych, 

wielkanocnych, maryjnych oraz na cześć świętych (w tym utwory przypisywane Władysławowi 
z Gielniowa), pieśni bernardyńskie z okresu rekreacji, wanitatywne, sowizdrzalskie, psalm Jana ko-
chanowskiego, pieśni z druków ulotnych, kancjonałów, utwory Stanisława Serafina Jagodyńskiego, 
andrzeja krzyckiego, Jana Żabczyca. Szczegółowy opis zawartości manuskryptu: G. t r o ś c i ń s k i, 
Kancjonał radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Z dziejów 
zasobu pieśni religijnych polskich franciszkanów obserwantów. W zb.: Piśmiennictwo zakonne 
w dobie staropolskiej. red. m. kuran. łódź (w druku).
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druku? może dlatego była popularna w pieśni ludowej, wykraczając daleko poza 
dobę staropolską 24, choć raczej zawdzięczamy to prowadzącym działalność dusz-
pasterską wśród ludu bernardynom; wszak jest to już drugi manuskrypt bernardyń-
ski zawierający ten tekst.

Przekaz sandomierski zapisany został na kartach 151v–152v 25, nie ma odręb-
nego numeru ani tytułu. Wraz z innymi utworami znajduje się w kolekcji oznaczo-
nej jako Cancionale i choć brakuje mu nut, to jednoznacznie zaliczony został przez 
kopistę do pieśni 26. Po Skardze następuje utwór O Duchu Świętym (inc. „morze 
dobroci wszelkiej niezbrodzone”), opatrzony przy tytule dopiskiem: „nota ut 
»Najwyższa Matko«”, zgodnie z powszechną praktyką odsyłającym do pieśni, na 
której melodię miał być śpiewany tekst. Skoro kopista nie odnotował tak melodii 
Skargi, to znaczy, że albo już jej wtedy nie znał, albo była ona u bernardynów 
popularna i tym tłumaczyć można brak nut czy odesłania do innej pieśni w obu 
bernardyńskich przekazach: krakowskim i sandomierskim. 

Podczas gdy w rękopisie następstwo tekstów po Skardze jest raczej przypad-
kowe, to poprzedzająca ją pieśń O kozaczku duchownym (inc. „o mizerna Duszo 
moja, / Gdzie ty zażywasz pokoja”) 27 należy tak jak Skarga do eschatologicznych 
dialogów duszy z ciałem. tworzą one więc w rękopisie blok tematycznie powią-
zanych utworów, wzmocniony jeszcze poprzedzającym wierszem De aetate hu-
mana, będącym wanitatywną refleksją nad przemijaniem życia ludzkiego 28. 
W pieśni O kozaczku duchownym w przedostatniej, 16 strofie trzecia linijka odpo-
wiada ostatniemu wersowi w przekazie płockim Skargi, wersowi 62 we wrocław-
skim i wersowi 91 (przedostatniemu) w bernardyńskim oraz sandomierskim:

Wszyscy grzeszni ze mnie bierzcie
Przykład, a więcej nie grzeszcie.
C o  m n i e  d z i s i a, t o  w a m  p o t y m,
Spodziewajcie się z kłopotem.
Nie masz końca, nie masz miary,
Purguj się młody i stary 29.

24 Na nieopracowanie tego zagadnienia zwracał uwagę W y d r a  (Z badań nad „Skargą umie-
rającego”, s. 82), a wcześniej już zasygnalizował problem B r ü c k n e r  (op. cit., s. 248–255).

25 W oznaczeniu stronic paginacja, zarówno dawna, jak i późniejsza, została pomylona. Utwór 
w paginacji dawnej znajduje się na s. 69–71, w nowej – na s. 304–306.

26 Podobnie jest w przekazie bernardyńskim. Skarga miała melodię, o czym informuje zapis 
przy pieśni O Sądnym Dniu w kancjonale Jana Seklucjana z 1547 r. zalecającym ją śpiewać: „Na tę 
notę Ach moy smutku” (cyt. za: r. m a z u r k i e w i c z, O melodiach kancjonałów Jana Seklucjana 
z 1547 i 1559 roku. kraków 1967, s. 53). Podobnie było z czeskim pierwowzorem Skargi, pieśnią  
O rozděleni duše s tělem, gdyż w kancjonałach, m.in. miržinskiego (1522) (zob. Wo r o n c z a k, 
„Skarga umierającego”. Najstarsze przekazy i obce wzory, s. 131), incipit utworu służył jako okre-
ślenie melodii śpiewu innych pieśni. Przekład polski mógł powstać jako kontrafaktura, co tłumaczy-
łoby translatorską wierność. melodię do tekstu Skargi przekazał rękopis ruski.

27 Zapisany w przekazie sandomierskim utwór to Nadobna pieśń o kozaczku duchownym (b.m.r.) 
z początku XVII wieku. tekst wykazuje zbieżności sylabiczne i wersyfikacyjne z Pieśnią o kozacz-
ku ze zbiorku Prażonka, albo nawara, dla zabawki uczciwej drużynie (w zb.: Polska liryka miesz-
czańska: pieśni, tańce, padwany. oprac. k. B a d e c k i. Lwów 1936, s. 403–404).

28 Jest to utwór S. S. J a g o d y ń s k i e g o  Pieśń o wieku człowieczym z interesującego zbioru 
Pieśni katolickie nowo reformowane z polskich na łacińskie, a z łacińskich na polskie przełożone, 
niektóre też nowo złożone (b.m.r., s. 167–169).

29 Pieśń o kozaczku. Cyt. ze zb.: Polska liryka mieszczańska: pieśni, tańce, padwany, s. 403–404.
Podkreśl. G. t.
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Wskazany wers przywędrował do utworu ze Skargi umierającego, chociaż nie 
można wykluczyć całkowicie zbieżności z biblijną frazą „hodie mihi, cras tibi”, 
pochodzącą z księgi Mądrości Syracha (38, 22). również następujący po każdej 
strofie refren: „W piekle być, / już tam żyć / na wieki”, może mieć związek z ostat-
nim wersem strofy N Skargi w redakcjach bernardyńskiej i sandomierskiej. 

aby jednak rozstrzygnąć, jaką wartość ma odnaleziony sandomierski przekaz, 
należy przytoczyć pieśń w całości, co wydaje się zrozumiałe także w związku 
z wagą zabytku dla dziejów języka i literatury. Podajemy pieśń w transkrypcji:

[k. 151v] ach! moj smutku, ma żałości!
 Nie mogę się dowiedzieci,
 Gdzie mam pierwszy nocleg mieci,
 Gdy dusza z ciała wyleci.
5 Byłem w młodości w rozkoszy,
 Nie usłałem wczas swej duszy,
 Już stękam, już mi umrzeci,
 Dusza nie wie, gdzie się dzieci.

 Com miał imienia na dworze,
10 Com miał w skrzyni i w komorze,

[k. 152]  to musi wszystko opuścić
 I na wieki się nie wrocić.

 Dziatki z matką narzekają,
 Bracia mię wrzkomo żałują,
15 ku imieniu się przybliżają,
 Na mą duszę nic nie dbają.

 eja, eja, duszo moja,
 ocuć się, długoś spała,
 Nie masz wierniejszego sobie,
20 Dobrze uczyń sama sobie.

 Fałszywie mi świat powiedział,
 Bych długo na świecie żyć miał,
 Wczora tego nie powiedział,
 Iżebym ja dziś umrzeć miał.
25 Gdzie moja siła, robota,
 Com wyrobił przez te lata,
 Siedm miar płotna leży w grobie,
 Com wyrobił nędznik sobie.

 Halerzem łakomie zbierał,
30 W rozpuście żywot swoj chował,
 Przez te boki dwa przeklęte,
 Nie poznałem żadnego święta.

 Jałmużnym, nędznik, nie dawał,
 ofiarym Bogu nie działał,
35 Ni z pieniędzy, ni z ojczyzny,
 Bogum z tego nie dał liczby.

 ktory to moj rozum głupi:
 Sobie szczodry, Bogu skąpy,
 Com kolwiek Bogu poślubił,
40 tegom nigdy nie wypełnił.
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 Leży ciało, barzo stęka,
 Duszyczka się barzo lęka,
 Bog się liczby upomina,
 Na duszę diabeł wspomina.
45 młot śmiertelny w piersi bije,
 Wyleźć dusza nie śmieje z szyje, 
 Widzi piekło otworzone,
 a niebo widzi zamknione.

 Nigdzie się przed Bogiem zskryci,
50 Dusza nie śmie na sąd iści.
 Lepiej się było nie rodzić,
 Niżeli na wieki w piekle być.

 o duszyczko, drogi kwiecie,
 Nic droższego na tyámñ świecie,
55 tymeś się diabłu oddała,
 Iżeś się w grzechach kochała.

 Pomni, coś na chrzcie obiecała,
 Żeś się czarta odrzekała,
 Jego pychy, jego dzieła,
60 toś wszystko przestępowała.

[k. 152v] kwap 30 się rychło do spowiedzi,
 kapłana w swoj dom przywiedzi,
 Płacz za grzechy, przyjmi świątość,
 Zać odpuści Bog twoją złość.
65 role z domem dziatkom rozdaj,
 Coś wyrobił, to prze Bog daj,
 Z mamony przyjaciół nabywaj,
 Coć pomogą twej duszy w raj.

 Zbierz 31 gniewliwe i dłużniki,
70 odproś, zapłać pieniądz wszelki:
 Za jeden pieniądz w piekle być – 
 Na wieki stamtąd nie wyniść. 

 tam się oczy moje kręcą,
 Jako trzcinę diabłów widzą,
75 Na duszę sidła stawiają,
 a na grzechy wspominają.

 Wierzę, iż nie mam pomocy,
 Za mię nikt nie chce umrzeci,
 Ni przyjaciel żaden tego,
80 Uczyni dla mnie nędznego.

 Chryste 32, przez twe umęczenie
 rozpłosz diabelskie zebranie,
 Daj duszy dobre skonanie,
 a potym duszne zbawienie.

30 W rękopisie: Qwap.
31 W rękopisie: Sbierz.
32 W rękopisie: XCHryste.

II-1.indd   157 2011-12-07   11:44:12



158 GrZeGorZ troŚCIŃSkI

85 Jam 33 jest syn twoj pierworodny,
 tyś moj ociec miłosierny,
 Żal mi, żem cię kiedy gniewał,
 Wżdym się ciebie nie odrzekał.

 Zażgnicież 34 mi świeczkę, ale – 
90 moi mili przyjaciele! – 
 Co mnie dzisia, to wam potem.
 Idzie dusza z krwawym potem.

Przekaz sandomierski jest cenny przynajmniej z kilku względów. Wobec 
zniszczeń wojennych każda odkryta wersja utworu, nawet będąca późnym świa-
dectwem znajomości średniowiecznego tekstu, stanowi kolejny dowód popular-
ności Skargi jako pieśni w jej abecedarnej formie (wersja płocka). odnaleziony 
zapis zawiera przy tym brakującą strofę S, która w rękopisie sandomierskim jest 
identyczna z przekazami: bernardyńskim, kętrzyńskiego II i kórnickim, co upra-
womocnia uzupełnienie tej brakującej zwrotki S w przekazie płockim strofą 
z przekazów bernardyńskich i kętrzyńskiego II oraz kórnickiego i ruskiego, a nie 
z przekazu wrocławskiego. również poprawniejsze wydaje się wprowadzenie 
trzech zmian: w strofie N w w. 51–52 lekcji bernardyńskiej, zbieżnej z przekazem 
sandomierskim (ze zmianą niżli na niżeli), w w. 64: „Zać odpuści Bog twoją złość”, 
rymującym się z poprzednim, czego brak w przekazie płockim, oraz w w. 6 nie 
usłałem zamiast błędnego nie uznałem czy nie ustałem. W omawianym przekazie 
błędne odczytania występują niekiedy w tych samych miejscach co w bernardyń-
skim. Przykładem w. 31, w którym poprawna koniektura to słowo bogi: w bernar-
dyńskim – roki 35, w płockim – boky, w sandomierskim identycznie jak w kętrzyń-
skiego II, kórnickim i ruskim – boki. Pomyłka w odnalezionym przekazie najbliż-
sza jest redakcji płockiej.

Warto przyjrzeć się zestawieniu różnic przekazów abecedariuszowych – san-
domierskiego i bernardyńskiego:

Wers Przekaz sandomierski Przekaz bernardyński
11 wszystko opuścić wszystko opuścici
12 I na wieki się nie wrocić na wieki sie nie wrocici
18 ocuć się oczuć że sie
20 Dobrze uczyń uczyń dobrze
30 W rozpuście żywot swoj chował żywot swoj w rozpuście chował 
31 boki roki
32 Nie poznałem nie znałem
34 nie działał nie czynił
36 Bogum z tego z tegom Bogu
38 Sobie sobiem
44 Na duszę diabeł diabeł na duszę

33 W rękopisie: YJam.
34 może: zażgniciesz.
35 Wszystkie cytaty z przekazu bernardyńskiego pochodzą z: W y d r a, Polskie pieśni średnio-

wieczne, s. 78–80.
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46 Wyleźć dusza nie śmieje z szyje dusza wynici nie śmieje
48 a niebo widzi zamknione widzi niebo zatworzone
49 Nigdzie [...] zskryci Nigdziej [...] skryci
50 iści ici
52 Niżeli Niżli
54 na tyámñ na tym
55 tymeś tanieś
57 obiecała ślubiła
59 jego dzieła jego ciała
60 toś tegoś
61 do ku
63 Płacz płać
64 Zać [...] twoją że [...] twoję
65 role rolą
67 Z mamony z mamon
68 Coć co
74 Jako trzcinę diabłów widzą jako diabli trzej sie wiercą
78 Za mię nikt nie chce nie chce za mię nicht
80 Uczyni czyni
82 rozpłosz rozpłoż
85 syn twoj twój syn
89 Zażgnicież Zażáżñycież
92 Idzie dusza z krwawym Idź dusza krwawem

oba przekazy wykazują duże podobieństwo. Zawierają identyczne strofy:  
a, B, D (z drobną zmianą k na ku w sandomierskim), F, G, k, S, ponadto takie 
same wersy w strofach: C – 9 i 10; e – 17 i 19; H – 29; J – 33 i 35; L – 41–43;  
m – 45 i 47; N – 50 i 51; o – 53, 54 i 56; P – 58; Q – 62; r – 66; t – 73, 75 i 76; 
W – 77 i 79; X – 81, 83 i 84; y – 86–88; Z – 90 i 91. Zatem na 92 wersy w obu 
przekazach jednakowych jest 60, przy czym należałoby właściwie pominąć róż-
nice fonetyczne czy fleksyjne, gdyż z punktu widzenia semantyki tekstu nie 
wpływają one na zmianę sensu. Pokazane tu zestawienie na 34 miejsca różne 
ujawnia 18 wariantów gramatycznych. trzeba również z właściwą miarą potrak-
tować inwersje, których jest w zestawieniu 6. W związku z tymi ustaleniami 
liczba istotnych różnic zmniejsza się do 10, ale i w obrębie tego zbioru można 
wskazać takie, które nie wpływają zasadniczo na zmianę znaczenia. Należą do 
nich odmienności, których podłożem jest synonimia, np. nie działał / nie czynił 
(w. 34), zamknione/zatworzone (w. 48), obiecała/ślubiła (w. 57) lub ewidentna 
pomyłka kopisty, np. boki/roki (w. 31). W przekazie sandomierskim występuje 
kilka wersów prezentujących poprawniejsze, wydaje się, lekcje, np. w. 60, który 
jest 8-zgłoskowcem 36 (jego prawidłowość sankcjonuje dodatkowo zbieżność 

36 W przekazie sandomierskim na 92 wersy tylko sześć to 9-zgłoskowce, a jeden jest 7-zgło-
skowcem; pozostałe pisane są 8-zgłoskowcem. Lepsza organizacja sylabiczna charakteryzuje przekaz 
bernardyński, w którym występują trzy 9- i dwa 7-zgłoskowce. Sylabiczne odstępstwa od 8-zgło-
skowca nie pokrywają się w przekazach. Jednak w przekazie płockim, który ma pięć odstępstw od 
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z przekazem płockim), a nie 9-sylabowcem jak w przekazie bernardyńskim. Nie-
które różnice pomiędzy zestawionymi przekazami są skutkiem bliskości przeka-
zu sandomierskiego względem płockiego. tak jest w w. 46: „Wyleźć dusza nie 
śmieje z szyje”, który odpowiada płockiemu: „Dusza nie śmie wynić szyją” 37 
(równocześnie czasownik nie śmieje jest wspólny z redakcją bernardyńską), 
lub w. 59, w którym lekcja: jego dzieła, odpowiada płockiej: jego działa, wyklu-
czając bernardyńską: jego ciała. Podobnie z wyrazem Płacz (w. 63) w przekazach 
sandomierskim i płockim wobec – płać w bernardyńskim. Interesujące wydają 
się kontaminacje będące świadectwem wzajemnego przenikania się redakcji. 
Przykładem w. 82, w którym płocka lekcja Rosprosz, bernardyńska rozpłoż prze-
kształcone zostały w przekazie sandomierskim (chronologicznie późniejszym) 
w Rozpłosz, jak w przekazie kórnickim. 

odnaleziona redakcja Skargi umierającego jest kolejnym obok przekazów 
kórnickiego i ruskiego, ale wcześniejszym od nich chronologicznie, tekstem wy-
kazującym zbieżność z przekazem kętrzyńskiego II w kilku spornych lekcjach, 
dotychczas nie mających potwierdzenia w innych wersjach utworu. Identyczności 
dotyczą w. 31 i 32 ze strofy H, w. 73 i 74 ze zwrotki t oraz całej strofy W i pierw-
szego słowa ostatniej zwrotki Z (w. 89): Zażgniecież 38 (w przekazie sandomierskim 
Zażgnicież). Poza tym redakcja ta zawiera odczytania wspólne przekazom kętrzyń-
skiego II i, co zostało powiedziane, bernardyńskiemu. Należą do nich cała stro- 
fa S uzupełniająca przekaz płocki oraz początek strofy F: Fałszywie mi. Jedynie 
dwa słowa zanotowane przez Wojciecha kętrzyńskiego w omawianym odpisie nie 
pokrywają się z wersją sandomierską: w strofie C – vroczyczy (wrocici), oraz 
w strofie H – rozpustnie. Pierwsze słowo zgadza się z przekazami bernardyńskim 
i płockim, drugie występuje tylko w płockim. można jednak przyjąć, że rozbież-
ności są mało istotne, gdyż para rymowa w strofie C: opuścici–wrocici zastąpiona 
została nowszymi formami w przekazie sandomierskim: opuścić–wrocić (podobnie 
w przekazie kórnickim). Utrzymania dawnych form czasowników strzegł, być 
może, 8-zgłoskowiec (tak z pewnością było np. w w. 2 i 3 strofy a, w. 7 i 8 – B, w. 49 
i 50 zwrotki N). Dokonane uwspółcześnienie rymów odbyło się bez szkody dla 
metrum wiersza. różnica druga wobec przekazu kętrzyńskiego II również nie 
dotyczy zmiany leksemu, lecz tylko zamiany przysłówka na rzeczownik, przy czym 
formy zachowują podobieństwo brzmieniowe końcówek. Nie nastąpiła nawet 
zmiana znaczenia. 

Zbieżność przekazu sandomierskiego z kórnickim jest na tyle duża, że moż-
na w tym wypadku mówić o wariancie tekstu. oto zestawienie różnic w prze- 
kazach:

metrum 8-zgłoskowego, aż trzy pokrywają się z odstępstwami w przekazie sandomierskim, w tym 
jeden z przekazem bernardyńskim. W przekazie sandomierskim trzy odstępstwa 9-zgłoskowe w prze-
kazie płockim zmieniono na 8-zgłoskowce, a 10-zgłoskowiec na 9-sylabowiec; w jednym wypadku 
liczba sylab (9) pozostała niezmieniona. 

37 Skarga umierającego. Przekaz płocki. W zb.: Polska poezja świecka XV wieku, s. 68–76. 
Wszystkie cytaty z przekazu płockiego pochodzą z tego wydania.

38 N e h r i n g, Beiträge zum Studium altpolnischer Sprachdenkmäler, s. 541. Wszystkie cytaty 
z przekazu kętrzyńskiego II podawane są na podstawie tego artykułu.
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Wers Przekaz sandomierski Przekaz kórnicki

6 usłałem ustałem
14 wrzkomo rzekomo
18 ocuć się ocuć że się
19 sobie tobie
26 te me
41 barzo bardzo
46 nie śmieje nie śmie
49 Nigdzie [...] zskryci Nigdziey [...] skryci
52 Niżeli Nizli
54 tyámñ ty
57 obiecała slubiła
61 Qwap Pokwap
63 świątość swiatlość
65 role [...] rozdaj rolą [...] rozdaway
68 pomogą dopomogą
69 Sbierz Zbierz
81 XChryste P. Chryste
85 yam Iam
86 ociec oyciec
89 Zażgnicież mi świeczkę ale [może: „zazgniciesz”] Zazgniciesz mi tedy swieczkę

W zestawieniu pominięto dwie różnice wynikające z oboczności fonetycznych. 
oba przekazy zawierają ślady wspólnego źródła, z tym że w przekazie sandomier-
skim występują formy starsze, bardziej pierwotne, co potwierdza jego starszeństwo 
względem kórnickiego. Niektóre z nich są wspólne z przekazem ruskim, wska-
zują więc, że wersje sandomierska oraz ruska są sobie bliższe, że miały tę samą 
podstawę. 

Jeżeli przyjmiemy, że wydawca znanej nam wyłącznie we fragmentach (kę-
trzyński II) Skargi umierającego zanotował tylko najbardziej znaczące i jedyne 
wyraziste różnice, to faktem jest, że odnaleziony przekaz sandomierski, a wraz 
z nim przekazy kórnicki i ruski są właśnie wariantami nie znanego w całości prze-
kazu kętrzyńskiego II. Niewykluczone, że mamy do czynienia z jeszcze jedną 
redakcją Skargi, gdyż dwa słowa, jedno wyrażenie i 13 linijek w stosunku do 
92-wersowego utworu to zbyt szczupły materiał, by przesądzać o rodzaju odniesień 
tekstu sandomierskiego do przekazu kętrzyńskiego II. Jednak odkrycie kolejnej 
wersji bardzo bliskiej temu ostatniemu sprawę raczej przesądza. możliwa nawet 
byłaby (oczywiście, przy umowności filologicznej) rekonstrukcja przekazu kę-
trzyńskiego II na podstawie przekazów: sandomierskiego, kórnickiego i ruskiego. 
Wersja sandomierska najbardziej podobna jest do redakcji kórnickiej i ruskiej, 
a tym samym – kętrzyńskiego II (w dostępnych nam fragmentach), później dopie-
ro do bernardyńskiej. Przekaz sandomierski można uznać za starszy od kórnickie-
go ze względu nie tylko na formy leksykalne, lecz również na konstrukcję wersów. 
Przykładem strofa ostatnia, w której wers: „Zażgnicież mi świeczkę, ale”, bliższy 
jest przekazowi płockiemu i w większym stopniu bernardyńskiemu niż kórnickie-

II-1.indd   161 2011-12-07   11:44:12



162 GrZeGorZ troŚCIŃSkI

mu, który ma wersję wspólną z przekazem kętrzyńskiego II. Niewykluczone, że 
przekaz sandomierski stanowi nieznane ogniwo XVII-wieczne, umożliwiające 
obserwowanie przekształceń tekstu Skargi umierającego, przejścia od redakcji 
bernardyńskiej z końca XVI lub początku XVII stulecia do XVIII-wiecznych 
świadectw: kórnickiego i ruskiego. Wydaje się również, że powstanie przekazu 
kętrzyńskiego II, datowanego przez Jerzego Woronczaka na stulecie XVII można 
hipotetycznie uściślić na koniec w. XVII lub początki XVIII.

Nie ulega wątpliwości, że odnaleziony w Bibliotece Diecezjalnej w Sando-
mierzu XVII-wieczny przekaz ważnego dla polskiej literatury średniowiecznej 
utworu potwierdza jego szczególną popularność w kręgu bernardyńskim w stu-
leciu XVII, w którym wątki mortualne należały do bardziej znamiennych. Powro-
ty do średniowiecznych wyobrażeń śmierci dotyczyły nie tylko plastycznych 
realizacji danse macabre, ale również literackich wątków ars moriendi 39, bractw 
dobrej śmierci itp. Nieprzypadkowo słynne wyobrażenia tańca śmierci związane 
są z siedzibami zakonu bernardynów, np. w kościołach oo. Bernardynów w kra-
kowie, w kalwarii Zebrzydowskiej, św. antoniego na Czerniakowie w Warszawie. 
Prawdopodobne jest, że w tym kontekście należy też widzieć popularność Skargi 
umierającego zachowanej w dwóch, a może trzech (jeśli tylko na podstawie po-
dobieństwa uznać redakcję kętrzyńskiego II za bernardyńską) przekazach polskich 
Braci mniejszych obserwantów (oFm), zwanych bernardynami 40.

Nie można na zakończenie nie wspomnieć również o inspiracjach literackich 
Skargą umierającego, gdyż kwestia przekazów i redakcji stanowi odrębny, choć 
podstawowy dla jakichkolwiek ustaleń, nurt w badaniach nad tekstem. Wszak 
historia literackich odniesień, podobnie jak dzieje redakcji, udokumentowana jest 
od XVI (pieśń Śpiewaj z płaczem przeżałośnie z Kancjonału, albo Ksiąg chwał 
Boskich Walentego z Brzozowa 41) do XVIII w. (Dominika rudnickiego Afekt 
pokutującej duszy 42). Zbliża się, miejmy nadzieję, czas, kiedy będzie należało 
pomyśleć o monografii utworu, przy szerokim uwzględnieniu przekazów, wersji, 
redakcji oraz funkcjonowania średniowiecznego utworu w kostiumie różnych epok, 
języków i kręgów kulturowych.

39 Zob. a. N o w i c k a - J e ż o w a: Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. Warsza-
wa 1992; Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI–XVII wieku. Lublin 1992.

40 odrębna kariera czekała dołączoną do przekazu wrocławskiego Skargi umierającego pieśń 
Dusza z ciała wyleciała, która oprócz późnego kolbergowskiego (o. k o l b e r g, Dzieła wszystkie. 
t. 23: Kaliskie. Wrocław 1964, s. 123–124) poświadczenia jej występowania w literaturze ludowej 
funkcjonowała w sylwach bernardyńskich. Przykładem rkps 386/r Biblioteki Prowincji oo. Ber-
nardynów w krakowie pochodzący z końca XVIII w. (zob. W. W y d r a, Bernardyńska sylwa po-
etycka z końca XVIII wieku. W zb.: W kręgu dawnej poezji. Warszawa 1983, s. 155). Popularność 
pieśni Dusza z ciała wyleciała rejestrują ponadto: Z. G l o g e r  (Pieśni przy chrzcinach i pogrze- 
bie na Podlasiu nadnarwiańskim. „Wisła” 13 á1889ñ, s. 609), B r ü c k n e r  (op. cit., s. 255),  
J. S. B y s t r o ń  (Pieśni ludu polskiego. kraków 1924, s. 12–13, 133), k. W y k a  („Dusza z ciała 
wyleciała”. W: Wędrując po tematach. t. 2. kraków 1971, s. 33), t. m i c h a ł o w s k a  („Dusza 
z ciała wyleciała”. Próba interpretacji. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2; „Dusza z ciała wyleciała”. 
W: Mediaevalia i inne. Warszawa 1998).

41 Zob. N o w i c k a - J e ż o w a, Pieśni czasu śmierci, s. 203. 
42 Zob. m. P r e j s, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989, 

s. 221–222.
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A b s t r a c t
GrZeGorZ troŚCIŃSkI 
(University of rzeszów)

“DyING maN’S ComPLaINt” –  
a BerNarDINe maNUSCrIPt From SaNDomIerZ DIoCeSaN LIBrary

the article is devoted to until now unknown version of Dying Man’s Complaint. the text – 
manuscipt number L 1684, dated the end of 17th century – previously belonged to Bernardine Convent 
in radom, and was found by the author at the Diocesan Library in Sandomierz. the account is 
a complete abecedarius and sticks to the Płock version of Dying Man’s Complaint. the text in ques-
tion, referred to as Sandomierz version, coincides with the kórnik, ruthenian, and kętrzyński’s II 
editings, and then with the Bernardine one. the article looks into the Sandomierz version references 
to the available editions of Dying Man’s Complaint, clarifies the proper reading of the text, as well 
as links the text’s popularity in Bernardine circles with the theme of death propagated by the convent. 
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UWAGI I PRZYPUSZCZENIA

Historia św. Genowefy autorstwa Andrzeja Zbylitowskiego ukazała się drukiem 
w Krakowie w 1599 r. w formacie 4° i liczyła 16 kart. Niestety, nie znamy tego 
wydania. Utworu nie ma także w żadnym dostępnym nam odpisie lub przedruku. 
Dzięki notatce Hieronima Juszyńskiego wiemy natomiast, jaki był początek tekstu: 

Wielką Francuzów patronkę i panią
Przynoszęć, żono, jako serca danią 1.

Wolno zatem przypuszczać, że Historia św. Genowefy została napisana 11-zgło-
skowcem parzyście rymowanym, czyli typową dla Zbylitowskiego miarą. Sądząc 
po informacjach o druku, można ostrożnie wnioskować, iż cały tekst liczył około 
400 wersów. Poeta zadedykował utwór swojej żonie. Od Juszyńskiego wiemy, że 
chodzi o Annę Trzcieńską Rawiczankę. Trzeba jednak dopowiedzieć, iż w tym 
samym roku, w którym zmarła Anna i w którym ukazała się Historia św. Genowe-
fy, poeta ożenił się po raz drugi; jego wybranką była Katarzyna Borzewicka.

Zbylitowski nie uprawiał twórczości religijnej. To, co zamieszczone zostało 
w trenach napisanych na śmierć wojewodziny krakowskiej (Lamenty na żałosny 
pogrzeb [...] Elżbiety Ligęzianki z Bobrku, wojewodziny krakowskiej), nie wycho-
dzi poza konwencję gatunku. Poza tym można jeszcze znaleźć niezbyt długą 
modlitwę króla w Drodze do Szwecyjej i lakoniczne wspomnienia o świętych 
Stanisławie i Florianie uczynione przy okazji przedstawiania władców Polski 
w Wieśniaku. 

Co zatem skłoniło poetę do podjęcia tematu hagiograficznego? Być może, 
autor, jak to się niekiedy zdarzało, dostał zlecenie od drukarza. Drukarze wszakże 
byli przede wszystkim zainteresowani, by spolszczyć jakiś popularny za granicą 
utwór, głównie jeden z poczytnych romansów niemieckich 2. W ten sposób poja-
wiły się w kraju Historia o cesarzu Othonie, Meluzyna, Magielona czy Fortunat. 

1 H. J u s z y ń s k i, Dykcjonarz poetów polskich. T. 2. Kraków 1820, s. 367.
2 Zob. J. K r z y ż a n o w s k i, Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962, s. 57. Dalej do 

pozycji tej odsyłam skrótem JK. Ponadto w artykle stosuję skrót GK = G. K e n t e n i c h, Die 
Genovefende, ihre Entstehung und ihr ältester datierter Text. Trier 1927. Liczby po skrótach ozna-
czają stronice.
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Były one wznawiane później wielokrotnie, często w coraz to nowszych tłumacze-
niach i wersjach (zob. JK). 

Wolno też sądzić, że powierzenie poecie opracowania tematu hagiograficzne-
go wiązałoby się z wyborem bardziej popularnego lub czczonego w Polsce świę-
tego, ostatecznie kogoś o niezwykłej biografii. Życie św. Genowefy nie odbiegało 
pod tym względem od innych cudownych żywotów pobożnych niewiast.

Być może, zadziałały dworskie ambicje. Trzeba bowiem wspomnieć, że Zby-
litowski ustawicznie konkurował z bardziej poważanym Stanisławem Grochow-
skim, jak on – dworzaninem Zygmunta III Wazy. Wiele utworów na podobne te-
maty powstało u obu poetów niemalże równolegle. Grochowski również napisał 
rymowane dzieło hagiograficzne – historię o św. Cecylii, i chociaż historia ta zo-
stała wydrukowana dopiero w r. 1605, to jednak nawiązuje do wydarzeń z r. 1599, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie w tytule – Święta Cecylia, Rzymianka, panna 
i męczenniczka. Tym sposobem wtorykroć w Rzymie znaleziona na końcu Roku 
Pańskiego 1599.

Św. Genowefa paryska należy do najważniejszych świętych we Francji. Nie 
posiadamy ani jednej informacji, która pozwoliłaby przypuszczać, że Zbylitowski 
miał jakieś osobiste związki z tym krajem. Nie dysponujemy żadnymi dowodami, 
iż poeta studiował we Francji, ale też – przypomnijmy – w ogóle nie wiemy, gdzie 
pobierał nauki. Dodajmy na marginesie, że w Paryżu istniała niegdyś także słynna 
(dzięki wykładom Abélarda) Szkoła św. Genowefy, pozostająca poza jurysdykcją 
biskupa tego miejsca. 

Tematy francuskie również nie miały szczególnego powodzenia. O zbiegłym 
potajemnie do ojczyzny Henryku Walezym od dawna nie wspominano, zresztą 
w czasie, kiedy Zbylitowski wydał swój utwór, król nie żył od 10 lat, zasztyleto-
wany przez fanatycznego dominikańskiego mnicha. W Polsce Francuz nie cieszył 
się szacunkiem i stratę rychło odżałowano. Sam Zbylitowski, przedstawiając 
w Wieśniaku władców polskich, o Walezym wyraził się niepochlebnie: 

 Po nim z francuskiej krainy
H e n r y k, który w rychle zjechał
 I Korony tej zaniechał, 
Nic znacznego nie sprawiwszy, 
 W trwodze wszystkich zostawiwszy. [w. 624–628] 3

Na dworze Zygmunta III byli Francuzi. Wspomniał o tym i Zbylitowski, kie-
dy opisując podróż tego władcy do Szwecji podał, że wśród dworzan znajdował 
się także przedstawiciel owej nacji (Droga do Szwecyjej, w. 136) 4.

W sprawie wyznania poety nie wiemy nic pewnego, a w pismach Zbylitow-
skiego nie ma żadnej wzmianki, która sugerowałaby jego przynależność religijną. 
Skoro stworzył dzieło hagiograficzne, wolno przypuszczać, że raczej był katolikiem. 
Jeśliby potraktował historię jako opowieść moralną, sympatyzując bardziej z pro-
testantami, których na dworze katolickiego Zygmunta III przecież tolerowano, to 

3 A. Z b y l i t o w s k i, Wieśniak. Po wtóre wydany przez T. W i e r z b o w s k i e g o. Warsza-
wa 1893. 

4 A. Z b y l i t o w s k i, Droga do Szwecyjej. W zb.: Trzy podróże. J. Kochanowski: „Pamiątka. 
Janowi na Tęczynie”. – A. Zbylitowski: „Droga do Szwecyjej”. – T. Grotkowski: „Podróż Morska”. 
Wstęp i objaśnienia E. K o t a r s k i. Gdańsk 1973, s. 85.
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„francuskim” wydarzeniem mógłby być edykt nantejski. Po śmierci Walezego 
królem, nie bez trudności, został Henryk IV Bourbon, zwany później Wielkim, 
monarcha absolutny, reformator i kalwinista, który w r. 1598 w Nantes wydał edykt 
tolerancyjny, kończący wojny religijne. To jednak tylko dalekie przypuszczenia.

Na Francję zwracano uwagę z powodów politycznych, ale nie był to, z oczy-
wistych względów, główny kierunek zainteresowań szlachty. Jeden z zachowanych 
druków ulotnych dotyczył wydarzeń nad Sekwaną i wart jest bliższego zaintere-
sowania. W roku 1590 u Siebeneichera wyszły Nowiny z Francyjej o wybawieniu 
miasta Paryża od oblężenia króla Nawarskiego 5. W tekście nie wspomina się 
wprawdzie o pomocy św. Genowefy, lecz uratowanie oblężonego Paryża mogło 
kojarzyć się z patronką miasta, która wsławiła się właśnie jego obroną. Nie da się 
ukryć, że reakcja Zbylitowskiego na to wydarzenie byłaby jednak mocno spóź-
niona.

Julian Krzyżanowski przypuszczał, iż poemat Zbylitowskiego był przekładem 
popularnego w średniowieczu i znanego z Acta Sanctorum żywota patronki Pary-
ża, której święto obchodzone było – według tego, co pisał – 1 stycznia (JK 189). 
Domysł ten nie może być prawdziwy. Święto patronki Paryża ustalono już dawniej 
na 3 stycznia i najpewniej nie chodziło o historię z Acta Sanctorum, ponieważ 
wydawanie zbioru powstałego z inicjatywy belgijskiego jezuity Jana Bollanda 
rozpoczęto w Antwerpii ponad 40 lat później (1643), a dzieło kontynuowali współ-
pracownicy i uczniowie z Towarzystwa Bollandystów 6. Maria Adamczyk, powo-
łując się na typologię Krzyżanowskiego, Historię św. Genowefy, podobnie jak 
Zuzannę Jana Kochanowskiego, zaliczyła do romansów biblijno-hagiograficznych 7.

Jedyną świętą o tytułowym imieniu jest św. Genowefa z Paryża (422–500), na 
wpół legendarna dziewczyna z Nanterre. Jedna z najważniejszych świętych Fran-
cji żyła w skrajnej ascezie, była inicjatorką budowy kościoła Saint Denis i wyba-
wicielką miasta w czasie licznych niebezpieczeństw. Genowefa uśmierzyła panikę, 
w jaką wpadli paryżanie na wieść o najeździe Hunów, i wymodliła odstąpienie 
Atylli od ataku na stolicę, ona też zorganizowała flotyllę rzeczną, która, złamawszy 
szyki wroga, dostarczała żywność w trakcie oblężenia przez Franków. Miejsce 
pochówku świętej stało się przedmiotem kultu, w końcu wzniesiono tam okazałą 
świątynię, zamienioną jednakże w w. XVIII w Panteon, gdzie chowano zasłużonych. 
W czasie rewolucji relikwie św. Genowefy padły ofiarą pożaru i ocalałe resztki 
przeniesiono do sąsiedniego kościoła Saint Étienne du Mont. 

Kult świętej dotarł także na Śląsk w XIV i XV w. (jej wizerunek znajduje się 
wśród obrazów innych świętych okalających ołtarz w kościele w Gietrzwałdzie). 
Ją samą przedstawiano najczęściej jako pasterkę z owieczką, ponieważ pasła owce 
swego ojca w Nanterre, ale też ze świecą lub kluczami (do bram Paryża), z aniołem 
(zapalającym świecę) albo z diabłem (gaszącym płomień); św. Genowefa była 
wzywana m.in. w przypadkach chorób oczu, ponieważ miała przywrócić wzrok 

5 Tekst został zamieszczony przez K. Z a w a d z k i e g o  w Prasie ulotnej za Zygmunta III 
(Warszawa 1997).

6 Acta Sanctorum Ianuarii: quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebran-
tur, quae ex Latinis et Graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis [...]. Reprod. en facsim.  
T. 1. Bruxelles 1965, s. 137–153. 

7 M. A d a m c z y k, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca  
XVI wieku. Poznań 1980, s. 20.
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swej matce, także przez zadżumionych, przez cierpiących na trąd, ponadto proszo-
no świętą o dobrą pogodę. 

W Polsce święci francuscy pojawiali się – bardzo rzadko – głównie za sprawą 
premonstratensów lub cystersów, choć, trzeba powiedzieć, mnisi z tych zgromadzeń 
zazwyczaj mieli kontakty przede wszystkim z braćmi z klasztorów niemieckich. 
Najwięcej materiału dostarczają kalendarze diecezjalne z XIV i XV stulecia. Znaj-
duje się w nich niemało typowo francuskich świętych, w tym Genowefa, patronka 
Paryża 8. Nie zmienia to faktu, że u nas praktycznie w ogóle nie istniał jej kult.

W znanej w Polsce Historii Franków Grzegorza z Tours nie wspomina się o św. 
Genowefie, także gdy mowa o ataku Hunów na Paryż 9.

Piotr Skarga nie wymienia św. Genowefy w Żywotach świętych (1579), choć, 
trzeba stwierdzić, znalazła się ona w osławionej w Polsce Probatae Sanctorum 
Historiae (pierwodr. 1570–1577), niemieckiego hagiografa Wawrzyńca Suriusa, 
którego pismami Skarga się posłużył 10. Oczywiście, od dawna znana była również 
Złota legenda Jakuba de Voragine, w której zostało opisane życie i cuda św. Ge-
nowefy. 

Nadal jednak trudno odpowiedzieć, co miałoby skłonić Zbylitowskiego do 
wyboru tej świętej. Wprawdzie pod wpływem mody na sielanki Genowefę w XVI w. 
przedstawiano najczęściej jako pasterkę z kijem pasterskim (szkoła Fontainebleau), 
a w tym samym roku, w którym ukazała się Historia św. Genowefy, Zbylitowski 
pisał już pochwałę wsi i wiejskiego życia (Żywot szlachcica we wsi), to jednak 
bliskie poecie wyobrażenie kobiet w sielankowej dekoracji trudno uznać za wy-
starczający i rozsądny powód. 

Niekiedy wybór adresata dedykacji pozwala odgadnąć, jaka była motywacja 
autora. Zbylitowski przed Historią św. Genowefy zazwyczaj dedykował utwory 
możnym protektorom. W tym przypadku postąpił całkowicie inaczej. Tekst, jeśli 
wierzyć Juszyńskiemu, zadedykował poeta żonie Annie Trzcieńskiej, prawdopo-
dobnie niedawno zmarłej. Oczywiście, nie można wykluczyć, że Trzcieńska uro-
dziła się 3 stycznia lub że w tym dniu małżonkowie brali ślub, ale kojarzenie ze 
św. Genowefą daty prywatnego święta pozostaje tylko dalekim domysłem. 

Żywotopisarstwo w XVI w. było gatunkiem zaniedbanym, chociaż zwiększy-
ło się zainteresowanie narodowymi świętymi i promowano nowych świętych w celu 
otrzymania zezwolenia na oficjalny kult (np. Kazimierza Jagielończyka albo Jana 
Kantego) 11. Głównie jednak przekładano z Biblii, przede wszystkim historie Judy-
ty, Zuzanny, Tobiasza, Józefa, Jonasza i Eliasza. 

W drugiej połowie XVI w. pewną popularnością cieszyły się natomiast histo-
rie o pobożnych lub mężnych niewiastach. Wspomniana Zuzanna Kochanowskie-

  8 Zob. T. S i l n i c k i, Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV. War-
szawa 1953, s. 73.

  9 G r z e g o r z  z  T o u r s, Historia Franków. Przeł K. L i m a n, T. R i c h t e r. Wstęp, oprac., 
komentarz D. A. S i k o r s k i. Kraków 2002. O ataku Hunów mowa na s. 101–102. O świętej nie-
wielką wzmiankę czyni się tylko w ks. IV, gdy wspomina się śmierć królowej Chrodechildy w r. 544 
i miejsce jej pochówku obok króla Chlodwiga w paryskim kościele wzniesionym dzięki staraniom 
władczyni, w którym spoczywają także szczątki św. Genowefy (s. 163). 

10 A. C e c c h e r e l l i, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o „Żywotach świętych”. 
Przeł. M. N i e w ó j t. Izabelin 2003, s. 72-73.

11 Zob. szerzej na ten temat C e c c h e r e l l i, ibidem, s. 40. 
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go, dzieło oparte na opowieści biblijnej o fałszywie oskarżonej przez starców 
kobiecie, została wydana w 1562 roku 12.

Historie te chętnie dedykowano kobietom. Zuzanna była poświęcona Elżbiecie 
Szydłowieckiej, żonie Mikołaja Radziwiłła Czarnego, Święta Cecylia, Rzymianka 
[...] Grochowskiego – Annie ze Stymbergu, księżnej Ostrogskiej.

Jak wykazał Moshe Sluhovski, we Francji sposób oddawania kultu św. Geno-
wefie i kierowane do niej prośby zmieniały się w ciągu wieków. Po pierwsze, 
patronkę Paryża łączono z cudami związanymi z wodą, a w dalszej kolejności 
odwoływano się do niej w sprawach nawigacji i ochrony przed powodziami 13. 
W czasach ekspansji angielskiej zwracano się do św. Genowefy z innych przyczyn: 
uosabiała ona zwycięską obronę przed najazdem obcych 14. Zaczęto też portretować 
ją jako wojowniczkę. Sprzęgło się to z postępującą fascynacją bohaterkami kobie-
cymi, zwłaszcza starożytnymi Amazonkami, ale także znanymi z Biblii, w szcze-
gólności z Judytą, ponadto – mężnymi kobietami zapisanymi w historii, jak np. 
Joanna d’Arc. Sprzyjały temu również silne rządy samodzielnych władczyń: Ka-
tarzyny Medycejskiej, Elżbiety I Tudor (XVI w.), a później Anny Austriaczki 
(XVII w.) i innych 15.

Jeśli Zbylitowskiego interesowałby ten aspekt kultu świętej, czyli stylizacja 
na mężną niewiastę, to szedłby już przetartą ścieżką. Na przełomie 1585 i 1586 r. 
ukazał się Wzór pań mężnych Kochanowskiego – cykl prozaicznych wizerunków 
6 dzielnych niewiast. O zainteresowaniu poety starożytnymi wzorcami osobowymi 
świadczą m.in. 3 inne zachowane (we Fragmentach) wizerunki słynnych kobiet: Na 
obraz Lukrecyjej, Na obraz Klelijej i Na mężną Telezyllę. Wspomnieć trzeba, że 
o szlachetności pochodzenia kobiet przekonywał już wcześniej Maciej Wierzbięta 
w przekładzie z Henryka Korneliusza Agryppy O ślachetności płci niewieściej 
(1575).

10 lat przed Historią św. Genowefy wyszły Sprawy, abo historie znacznych 
niewiast Erazma Otwinowskiego, do których przydane zostały także rozważania 
O dobrej żenie, O wychowaniu dziatek itd., dedykowane jego żonie Annie. 

Niewątpliwie Genowefa mogła zatem zainteresować twórcę jako kolejny 
wzorzec osobowy w Panteonie mężnych niewiast. Popularne zbiory hagiograficz-
ne, zarówno Złota legenda Jakuba de Voragine, jak i Vitas patrum przypisywane 
św. Hieronimowi były wprawdzie dobrze znane w Polsce, ale romans religijny nie 
rozwijał się jednak bardzo intensywnie, chociaż wolno byłoby przypuszczać, że 
stanie się inaczej (JK 186–187). 

Jeśliby przyjąć, iż przyczyną dedykacji żonie były walory moralne opowieści, 
to historia o Genowefie mogła dotyczyć odmiennej bohaterki – Genowefy Bra-
banckiej, bardzo często mylonej z paryską świętą. W czasach Zbylitowskiego 

12 O popularności motywu i jego realizacjach zob. szerzej JK 186–187.
13 M. S l u h o v s k i, Patroness of Paris. Rituals of Devotion in Early Modern France. Leiden 

– New York 1998, s. 42. Źródła tego rodzaju kultu upatruje autor w cudzie uzdrowienia ślepej matki 
przez św. Genowefę dzięki użyciu źródlanej wody w rodzinnym Nanterre. Nie można jednak zapo-
minać, że dostarczanie żywności dla głodnego Paryża zostało zorganizowane przez św. Genowefę 
drogą wodną. Świętą często wyobrażano później ze świecą, z której wypływa woda (portal Notre 
Dame w Nanterre), i z Nautae Parisiaci – emblematem Paryża (zob. ibidem, s. 44).

14 Zob. ibidem, s. 49.
15 Zob. ibidem, s. 51.
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panował w tej mierze wielki chaos. Dopiero Jean Bolland, badając dzieje Geno-
wefy, krytycznie odniósł się do prawdziwości historii o niesłusznie oskarżonej 
kobiecie 16. 

Ta Genowefa (zwana także Palatyńską, z Palatynatu albo z Frauenkirch) była 
bohaterką popularnej powieści, cieszącej się wielkim wzięciem i zachowanej 
w licznych wersjach. Mowa w niej o małżonce palatyna reńskiego, która w czasie 
nieobecności męża była nakłaniana do zdrady. Gdy oparła się namowom, oskar-
żono ją fałszywie o wiarołomstwo i skazano na śmierć (lub wygnanie). Szczęśliwie 
ocalała, błąkała się po lasach ze swoim synkiem, którego karmiła mlekiem sarny 
i w przedziwny sposób (również za sprawą Najświętszej Panienki) została urato-
wana i nagrodzona. Według najstarszych wersji Genowefa miała żyć w w. VIII; 
jak się zasadnie przypuszcza, w ostatecznym kształcie historia powstała w jednym 
z niemieckich klasztorów i w odpowiedzi na miejscowe potrzeby (lokalna opowieść, 
legenda założycielska i miejsce kultu) 17. 

Nie było to zjawisko odosobnione. Georges Duby zwrócił na nie uwagę przy 
okazji analizy XII-wiecznych praktyk francuskich, które w kontekście niniejszych 
rozważań wydają się szczególnie interesujące. Średniowieczne duchowieństwo 
francuskie w pewnych okresach skupiało się na przedstawianiu przykładnych 
małżonków, których sławiono i umieszczano pośród świętych, co upoważniało 
także do wzywania ich pomocy, a „u grobu owych błogosławionych opowiadano 
pielgrzymom dzieje ich życia” 18. Potrzebę tę wywoływały skandaliczne poczyna-
nia małżeńskie władców i możnych (związki kazirodcze, bigamia), których naśla-
dowanie przez poddanych byłoby, oczywiście, wysoce niewskazane. Działania te, 
nazwalibyśmy je dzisiaj propagandowymi, rozpoczynało spisanie historii i czcze-
nie relikwii. Jedna z takich historii dotyczy spontanicznego miejsca kultu w para-
fii Ghistelle tam, gdzie zamordowano pobożną kobietę. Rozkwit pobożności ludo-
wej musiał zostać okiełznany. Zdecydowano dokonać uroczystego wyniesienia 
szczątków i ogłosić świętość zmarłej. Mnichowi z sąsiedniego opactwa, Drogono-
wi, wyspecjalizowanemu w hagiografii, powierzono przygotowanie legendy 
i uczynienie z niej budującej opowieści. Kilka lat później inny zakonnik opracował 
wersję poprawioną 19. Godeliwa, bo takie nosiła imię kobieta, była w tej opowieści 
córką rycerza wydaną za możnego Bertolfa. Mnisi opisali jej żywot bardzo szcze-
gółowo, akcentując wszelkie pobożne poczynania.

We Frauenkirch zdarzyła się podobna sytuacja. Historia o Genowefie powsta-
ła na kanwie opowieści o Marii Brabanckiej, którą nazywa się córką króla Francji 
– na co zwracają uwagę badacze niemieccy (Kentenich, Seuffert, Brüll) – i w ten 
sposób została ona powiązana z patronką Paryża 20. 

16 Acta Sanctorum [...], s. 137–153.
17 Historią wątku zajęli się szerzej B. S e u f f e r t  (Die Legende von der Pfalzgräfin Genove-

fa. Würzburg 1877), B. G o l z  (Pfalzgräfin Genovefa. Leipzig 1897), F. B r ü l l  (Die Legende von 
der Pfalzgräfin Genovefa nach dem noch ungedruckten, bisher verschollenen Texte des Johannes 
Seinius. W: Gymnasium zu Prüm. Jahresbericht für 1898/99. Veröff. F. B r ü l l. Prüm 1899) i K e n-
t e n i c h  (GK).

18 G. D u b y, Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji. Przeł. H. G e r e m e k. 
Warszawa 1986, s. 130. 

19 Zob. ibidem, s. 136.
20 GK V. Autor wspomina prace Seufferta i Brülla. 
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Od wieku XIV w Niemczech pojawiały się różne wersje francuskiego wątku 
o królowej Francji (córce króla Francji) i niewiernym marszałku 21. Jedna z wersji 
była zapisana na początku w. XV w klasztorze w Laach, a następnie stopniowo 
splotła się z postacią wyobrażoną na drzwiach klasztoru w Maifeld. Okoliczne lasy 
odegrały rolę boru, po którym miałaby się błąkać Genowefa (las w pobliżu Maifeld 
nazywany był lasem Genowefy) (GK 22).

Według tradycji lokalnej kościół ufundował palatyn Siegfryd z wdzięczności 
za wybawienie żony Genowefy przez Maryję Dziewicę, a widniejący w tylnym 
rogu świątyni kamienny obraz prawdopodobnie przedstawiał naturalnej wielkości 
rycerza i jego żonę. Podobne zdarzenie miało natomiast miejsce w połowie w. XIII 
w rodzinie hrabiego Ludwika Srogiego, którego żoną była Maria Brabancka, ale 
pobliskie Maifeld było już tylko lennem familii. Z pewnością to kolejne czynniki 
wpływające na powstanie legendy o Genowefie. 

Kariera literacka Genowefy rozpoczęła się w XV wieku. Jedna z wersji zo-
stała sporządzona przez Johanna von Andernacha, który w 1500 r. skopiował 
historię z manuskryptu znajdującego się w Laach. Manuskrypt ów zawierał naj-
starszą odmianę tej opowieści. Pracę von Andernacha zamieszczono w książce 
wraz z pismami dotyczącymi Maryi 22. Powód tego postępowania był oczywisty: 
historia zawierała poza elementami legendy rycerskiej również odniesienia do 
Marii Panny, powinna przy tym mieć też charakter legendy założycielskiej ko-
ścioła (Frauenkirch). Autor skupił się zatem na okresach pobytu Genowefy w le-
sie, a na końcu stwierdził, że opisał ową scenę świadek wydarzeń. Historia ta 
bowiem miała miejsce w Maifeld, w okolicach Koblencji, na lewym brzegu Mo- 
zeli i Renu. 

Wprawdzie kolejni autorzy starali się, by opowiedzieć historię, która rzekomo 
zdarzyła się przed 500 z górą laty, ale jednak czynili to nieudolnie (GK 11–12). 
Bez wątpienia, legenda powstała dopiero około w. XIV, wtedy też nadano jej spe-
cyficzny koloryt, bo siedziby, funkcje i instytucje, które są tam wspomniane, nie 
mogły istnieć w VII czy VIII wieku. 

Wybór opowieści o wiernej żonie i zadedykowanie tej opowieści niedawno 
poślubionej małżonce (czyli Katarzynie Borzewickiej) wydają się bardzo prawdo-
podobne, zwłaszcza że temat wiarołomstwa poruszał Zbylitowski jeszcze w wy- 
drukowanym rok później Wieśniaku, zapewniając swoją Nimfę (którą jednakże 
była już kolejna wybranka owdowiałego poety), że nigdy jej nie zdradzi („Lecz 
ja ciebie, Nimfo moja, / Nie zdradzę, póki mi świata / Dopuszczą widzieć me lata; 
/ Będę przyjacielem tobie / I w ostatnim twardym grobie”, w. 854–858 23), a w Epi-
talamium IV ze zbioru Epitalamium na wesele […] Zygmunta III, oczywiście, 
zgodnie też z regułami gatunku, wskazywał na nierozerwalność związku małżeń-
skiego („A w czas fortunny ślub małżeński święty / Kończ nierozjęty”, w. 7–8) 24. 

Czy Zbylitowski mógł znać tę historię? Opowieść Genowefy Brabanckiej, 
zwanej często po prostu św. Genowefą, była w obiegu już od dawna. W wieku XV 

21 Historię tę podaje K e n t e n i c h  (GK 18–20).
22 Zapis legendy w wersji Johanna von Andernacha referuje K e n t e n i c h  (GK 3–4).
23 Z b y l i t o w s ki, Wieśniak, s. 33–34.
24 A. Z b y l i t o w s k i, Dwa panegiryki ku czci Zygmunta III Wazy. Oprac. H. K a s p r z a k -

- O b r ę b s k a. Łódź 2000.
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słyszeli o niej historycy i hagiografowie, tacy jak Johannes Seinus (1448) i Matthias 
Emich (Emyih, Emyich, Eymich) (1472) 25.

 Legenda ta cieszyła się wielką popularnością w Niemczech. Z pewnymi 
zmianami w wersji Seiniusa opublikowali ją również Ioannes Molanus (Natales 
sanctorum Belgii á1574ñ), Marquard Freher (Origines Palatinae á1599ñ), a póź-
niej także: Christophorus Brower (ok. 1610), Erycius Puteanus (ok. 1620), Matthäus 
Rader (1624) czy Albertus Miraeus (ok. 1630). W obiegu powszechnym znane były 
też pieśni duchowne opisujące losy Genowefy.

Kilkanaście lat po śmierci polskiego poety historia doczekała się wersji fran-
cuskiej cieszącej się wielką popularnością. Według Jolanty Ługowskiej i Tadeusza 
Żabskiego karierę literacką rozpocząć miała opowieść Réne de Cerisiersa (1638), 
wydana po polsku jako Okoliczności ciekawe Zygfryda, elektora trewirskiego, 
i Genowefy, księżniczki brabanckiej [...] 26. Wersja francuska podlegała później 
kolejnym przeróbkom i stała się podstawą m.in. dramatu Friedricha Müllera (Golo 
i Genowefa á1781ñ), tragedii Friedricha Hebbla (Genowefa á1799ñ) i opery Ro-
berta Schumanna (według Hebbla á1850ñ) czy opery Jacques’a Offenbacha 
(Geneviève de Brabant á1859ñ). Opowieść o niedolach cnotliwej Genowefy od-
nosiła w Polsce sukcesy przede wszystkim od lat trzydziestych w. XIX, kiedy la-
winowo rosła liczba następnych tłumaczeń i wydań – głównie w postaci druków 
jarmarcznych. 

W jaki jednak sposób Zbylitowski miałby dowiedzieć się o perypetiach Ge-
nowefy? Trudno zakładać, by poeta poznał tę wersję ze źródła, tzn. z pobytu 
w klasztorze w Laach. Na pewno nie korzystał z żadnego polskiego opracowania. 
Jak już wspomniano, Skarga w ogóle nie uwzględnił św. Genowefy w Żywotach 
świętych, jakkolwiek u Suriusa, najpierw u de Voragine pojawiła się ona, tyle że 
chodziło o bohaterkę Paryża, a nie błąkającą się po lasach niewinność.

Spośród wcześniejszych autorów zwrócić trzeba uwagę na 4 osoby: Seiniusa, 
Emicha, Molanusa i Frehera. Wszyscy związani byli z Moguncją. Wersja Seiniusa 
była najbardziej rozpowszechniona i stanowiła podstawę dalszych edycji 27. Emich 
podjął się nowego opracowania tematu (Memorabile Gestum de Miraculosa Fun-
datione Ecclesiae Benedictae Virginis in Frauenkirchen), starając się zwiększyć 
atrakcyjność opowieści, dlatego krótką i prostą wersję przerobił na długą, morali-
zującą, opatrzoną komentarzami i przemowami opowieść z odniesieniami do hi-
storii Zuzanny i Hagar oraz z zapożyczeniami z Owidiusza i Wergiliusza, co mo-
głoby się podobać polskiemu poecie 28.

Z kolei Molanus i Freher byli autorami znanymi w Polsce, zwłaszcza Freher, 

25 Piękne historie o niezłomnym rycerzu Zygfrydzie, pannie wodnej Meluzynie, królewnie Ma-
gielonie i świętej Genowefie. Różne przygody, smutki i pociechy, nieszczęścia i szczęścia, przy od-
mianach omylnego świata reprezentujące. Oprac. J. Ł u g o w s k a, T. Ż a b s k i. Wrocław 1992, 
s. 301. Zob też T. Ż a b s k i, Genowefa Barbancka. Hasło w: Słownik literatury popularnej. Red. ... 
Wyd. 2, popr. i uzup., dodr. Wrocław 2006, s. 178–179. 

26 [R. C e r i s i e r s], Okoliczności ciekawe Zygfryda, elektora trewirskiego, i Genowefy, księż-
niczki brabanckiej z francuskiego przetłumaczone. Lwów 1779. Zob. też Piękne historie […], 
s. 301–302.

27 Wersję Seiniusa i Andernacha podaje B r ü l l  (op. cit., s. 10–21). 
28 Całą wersję Emicha podaje K e n t e n i c h  (GK 26–51). Opracowanie Emicha nie było 

drukowane, opublikowano je drukiem dopiero w 1914 r. (Handschrifft Nr 1353. „Beschreibenden 
Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier” z. 8 á1914ñ. Podaję za: GK IV).
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który w tym samym dziele – Origines Palatinae, przedstawił władców Polski 
i zamieścił historię o Genowefie 29.

Jeśli poetę interesowałby walor moralny opowieści, to, opracowując tę histo-
rię, wpisałby ją w charakterystyczny i popularny typ literatury. Opowiadania 
o cnotliwych żonach odnosiły w tamtym czasie czytelniczy sukces. Świadczy o tym 
m.in. Historia o Lukrecyi rzymskiej. Wydarzenie to zostało wymyślone przez Ty-
tusa Liwiusza, by objaśnić upadek Tarkwiniuszów. Opisał on dzieje młodej kobie-
ty, która, zniewolona przez królewicza, nie mogła znieść hańby i popełniła samo-
bójstwo. Opowieść pojawiła się i u Wincentego z Beauvais, i w Gesta Romanorum. 
Polska wersja to Lukrecyja rzymska i chrześcijańska pióra Jana Dymitra Solikow-
skiego (przed r. 1581) i Historyja o Lukrecyjej rzymskiej [...] Anonima (koniec 
XVI w.) 30. Dodać trzeba, że Lukrecja rzymska i chrześcijańska (mieszcząca w so-
bie dwie historie) również dedykowana była kobiecie – kasztelance wieluńskiej, 
Dorocie z Glińskich Krzysztoporskiej, z której synem Solikowski przyjaźnił się 
podczas studiów 31.

Wątek upokarzanej żony pojawił się w Polsce także za sprawą tłumaczenia 
z Decameronu Bocaccia. W roku 1571 anonimowo wyszła Grizella. O posłuszeń-
stwie, stałości i cierpliwości ślachetnej, dobrej a cnotliwej małżonki.

Wcześniejsza od niej Historia piękna i krotochwilna o Othonie, cesarzu rzym-
skim, i o małżonce jego, którą ze dwiema synami z ziemie na puszczą wygnał z na-
mowy matki swej, a jako potym dziwnym sposobem społem się naleźli i poznali 
została po raz pierwszy wydrukowana u Szarffenberga w 1569 roku. W niemieckim 
źródle przekładu cesarz miał na imię Oktawian 32. Było to opracowanie ogólnoeu-
ropejskiego „motywu Konstancji”, tj. przedstawienie dziejów szlachetnej i pięknej 
żony, fałszywie oskarżonej, znoszącej trud wygnania i upokorzenia, którą wreszcie 
jednak zrehabilitowano i której przywrócono należne jej miejsce (JK 57–58). Hi-
storia o cesarzu Ottonie przetrwała do końca w. XVIII, a ostatecznie wyparła ją 
właśnie historia św. Genowefy. Innymi popularnymi cnotliwymi żonami były także 
Lukrecja i Helena.

 Warto też wspomnieć historię innej uciśnionej niewinności, występującej 
w Dekameronie, drukowaną w Polsce jako Historyja barzo piękna o Barnabaszu 
[...] Anonima (wyd. 1571), znaną później jako historia o Cecylii. Opowiada ona 
o zakładzie o cnotliwość żony jednego z kupców (JK 227–228). 

Motywacja poety, by zająć się życiem św. Genowefy, byłaby zatem o wiele 
szersza, niż mogłoby się pozornie wydawać. Jak wolno sądzić, potrzeba uwiecz-
nienia świętej w opowieści hagiograficznej rozumianej tradycyjnie była prawdo-
podobna, jeśli przyjąć, że słowa: „serca dań” (czyli ‛powinność, trybut’), związa-

29 Zob. Estr. XXII 514 (Molanus); Estr. XVI 314–315 (Freher). 
30 Szczegóły dotyczące obu wersji zob. JK 218. 
31 Zob. szerzej na ten temat JK 215–216.
32 Podstawowy element opowiadania, czyli przygody cnotliwej żony, jest wariantem dziejów 

żony Eustachego-Placyda złączonym z motywem Konstancji. Pierwszym utworem, który zlepił 
rozmaite wątki i motywy, był francuski Florent et Octavien, przerobiony ok. XIII w. na romans pt. 
Octavien, ten z kolei na angielski i ponownie (prozą) – na francuski, stając się źródłem dla wersji 
niemieckiej Eine schöne und kurzweilige Historie von dem Kaiser Octavian [...] W. S a l t z m a n- 
n a  (1535), dwukrotnie jeszcze w XVI w. przedrukowanej w Polsce. Szczegóły podaje K r z y ż a-
n o w s k i  (JK 60). 
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ne były ze zmarłą Trzcieńską, a nie ze świeżo poślubioną Borzewiecką. Kwestii 
tej nie rozstrzygniemy, gdyż poza wypowiedzią Juszyńskiego, która mogła być 
tylko domysłem, nie mamy żadnego innego śladu dotyczącego adresata dedykacji 
Historii św. Genowefy.

Jeśli wnioskuje się na podstawie pierwszych słów tego utworu Zbylitowskie-
go, należałoby sądzić, że poeta opisał pogromczynię Hunów. Nie można jednak 
zapominać, że obie Genowefy, paryską i brabancką, nagminnie mylono, a życie 
tej drugiej jest, oczywiście, atrakcyjniejsze literacko. 

Jak wspomnieliśmy, krytycznie do świętości Genowefy Brabanckiej odniósł 
się dopiero Bolland, lecz jeszcze w pochodzącej z XIX w. Encyklopedii katolickiej 
Wetzera wymienia się w haśle Genowefa dwie osoby: św. Genowefę paryską i Ge-
nowefę – „żonę hrabiego z Mayenfeld z rodu książąt brabanckich”. Opowiedzianą 
tam historię o niewinnie oskarżonej opatrzono następującym komentarzem: „Na-
zywają niektórzy Genowefę świętą, inni błogosławioną, a inni całą tę historię 
uważają za zmyśloną. Bollandyści utrzymują, że choćby było co prawdy w tej 
historii, nie ma stąd jeszcze żadnego dowodu o czci kościelnej oddawanej Geno-
wefie” 33.

Pomimo tych ustaleń do dziś publikuje się rozmaite historie o świętych, w któ-
rych opisano dramatyczne losy Genowefy Brabanckiej, nazywając ją po prostu św. 
Genowefą 34. 

A b s t r a c t
ANNA KOCHAN 
(University of Wrocław)

ANDRZEJ ZBYLITOWSKI’S LOST “HISTORY OF ST. GENEVIEVE”. 
REMARKS AND ASSUMPTIONS

Andrzej Zbylitowski’s History of St. Genevieve was printed in 1599 but we do not know this 
edition. Scholars tried to guess the text, which is nevertheless dedeuced from Hieronim Juszyński’s 
notes, who noted the beginning of the piece. It can thus be concluded that the text in question was 
dedicated to the poet’s wife, and devoted to the patron of the French. It is common knowledge that 
the text refers to the poet’s first wife Anna Trzcieńska, and Genevieve was the defeater of the Huns. 
We do not know, however, which wife of the poet is to be considered (in the same year the History 
was printed the poet got married for the second time), and St. Genevieve of Paris was commonly 
confused with Genevieve of Brabant, generally regarded as a saint. The article offers the possible 
solutions, establishes whether Zbylitowski knew the popular story of the oppressed innocence (i.e. 
Genevieve of Brabant), and presents the poet’s the reasons for taking up the hagiographic subject.

33 Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej 
dopełnieniami, przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez  
X. Michała Nowodworskiego. T. 6. Warszawa 1875, s. 100. 

34 Zob. Święta Genowefa z Brabancji. W: Legendy chrześcijańskie. Antologia. T. 1. Przeł.  
A. S z y m a n o w s k i, S. K l i m a s z e w s k i. Wyboru dokonali S. K l i m a s z e w s k i, L. S a n-
t u c c i. Warszawa 2010. Zob. też B. S z c z e p a n o w i c z, Jeleń. Hasło w: Zwierzęta i rośliny 
w życiu świętych oraz jako ich atrybuty. Kraków 2007, s. 30.
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CZĘŚĆ 1:  
PIEŚŃ O ZDOBYCIU SMOLEŃSKA MARCINA PASZKOWSKIEGO.  

UWAGI O AUTORSTWIE I MIGRACJI TEKSTU*

Prawie 100 lat temu, w r. 1913, przedrukowano w „Pamiętniku Literackim” 
zespół tekstów wydobytych z rękopisu Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Peters-
burgu 1. Całość otwierał liczący 30 strof 4-wersowych, złożony pieśniowym 8-zgło-
skowcem rymowanym parzyście, wiersz o tytule: Opisanie wzięcia Smoleńska 
przez niezwyciężonego monarchę Zygmunta III, z łaski Bożej króla polskiego, Anno 
1611 d. 18 czerwca (!). Pieśń uwzględniono w badaniach nad literaturą okolicznoś- 
ciową i nowiniarską, uznając za przekaz anonimowy, jeden z głosów triumfalnej 
Muzy opiewającej zwycięstwo smoleńskie odniesione 13 czerwca 1611 2. W nie-
znanym autorze Opisania Juliusz Nowak-Dłużewski widział zdolnego epika 
o plebejskich korzeniach, świadka przedstawianych zdarzeń 3. Tekst rozpatrywano 
także jako kronikarską odmianę pieśni-nowiny − ostatnio pisał o nim Piotr Gro-
chowski omawiając staropolskie utwory tego rodzaju − i tak wiersz trafił ponownie 
na stronice „Pamiętnika Literackiego” 4.

Do pieśni sięgamy raz jeszcze – by wskazać jej autora, źródło, prymarną for-
mę przekazu oraz dać poprawniejszą wersję tekstu, opartą na druku z początku 
XVII stulecia.

W postępującej za rękopisem petersburskim edycji z 1913 r. bezpośrednio po 
ostatniej strofie Opisania znalazł się urywek prozy informujący o losach moskiew-

* Druga część szkicu Z kroniki do sylwy ukaże się w późniejszym terminie.

1 Pokłosie z rękopisów petersburskich. Dawne pieśni polskie. Wyd. A. C r o i s e t t e  v a n 
d e r  K o p. „Pamiętnik Literacki” 1913, z. 2. 

2 Zob. J. N o w a k - D ł u ż e w s k i, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III. 
Warszawa 1971, s. 214–215. Literatura zwycięstwa smoleńskiego jest obfita i obejmuje gazety ulot-
ne, wiersze triumfalne, wierszowane sprawozdania, pieśni nowiniarskie, antykizujące panegiryki 
gratulacyjne, a nawet próby epickie (zob. ibidem, s. 212–220). 

3 Ibidem, s. 213–214.
4 P. G r o c h o w s k i, Staropolskie pieśni nowiniarskie. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, 

s. 114–115. Zob. też tego autora: Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na 
przełomie XIX i XX wieku. Toruń 2010, s. 167–181.
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skiej załogi twierdzy smoleńskiej i o stratach poniesionych przez Polaków podczas 
szturmu. Fragment ten zamyka myśl interpretująca wojenny sukces Zygmunta III 
w kategoriach religijnych. Wedle zaproponowanej przez komentatora wydarzeń 
wykładni zdobycie twierdzy, po 20 z górą miesiącach oblężenia, jest świadectwem 
Bożej łaski, nagrodą za pobożność, „cierpliwość i ine cnoty” króla 5. W badaniach 
nad utworem cząstkę tę uznano najwidoczniej za ciało obce, wtręt odzwierciedla-
jący jedynie sarmacką mentalność kopisty, a zatem nie należący do otoczenia tekstu, 
i dlatego pominięto ją w badaniach, zajmując się wyłącznie wierszowaną relacją 
z akcji militarnej.

Jednak to właśnie kombinacja wiersza i prozatorskiego dodatku pozwala wska-
zać podstawę rękopiśmiennego przekazu. Sylwa, odnaleziona w początkach XX w. 
przez Józefa Korzeniowskiego 6, ściśle powtarza treść i układ cząstek z VII księgi 
Kroniki Sarmacji europskiej Aleksandra Gwagnina 7. Na stronicach 80–81 wydania 
z 1611 r. idą po sobie: nie opatrzony tytułem wiersz zaczynający się od słów „Kto 
chce wzięcia istotnego / Dosiąc zamku smoleńskiego [...]”, a potem narracja dopeł-
niająca zestaw informacji zawarty w wierszu. Zbieżność jest oczywista i prowadzi 
do jasnego wniosku: anonimowy kopista przepisał wyodrębnioną tematycznie ca-
łostkę z dzieła Gwagnina. Księga siódma kroniki została w stosunku do wcześniej-
szych wydań 8 znacznie poszerzona. Zmiany polegają nie tylko na aktualizacji ma-
terii historycznej, ale i na odmiennym opracowaniu bieżącej narracji o państwie 
moskiewskim, tak że przekształca się ona we wzbogacony o fragmenty poetyckie 
zapis wydarzeń z okresu pierwszej dymitriady i polskiej ingerencji w państwie mo-
skiewskim. W tej partii kroniki znalazły się urywki utworów Stanisława Grochow-
skiego, Sebastiana Lifftela oraz drzeworyty z Pieśni na fest ucieszny 9 Grochowskie-
go, a także anonimowego druczku ulotnego z 1609 roku 10. Kolekcję uzupełnia wiersz 
znany dotychczas jako Opisanie wzięcia Smoleńska [...]. Jego autorem jest Marcin 
Paszkowski, tłumacz Kroniki Sarmacji europskiej i zarazem amplifikator edycji 
z 1611 roku. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na poprzedzający rymowaną 
nowinę prolog odsłaniający kulisy rozpoczętego przed świtem ataku: 

Potem król, jakoby na inszy czas to przedsięwzięcie i umysł swój zachowując, począł się 
z wojskiem w obozie ruszać. Żołnierze i tam, i sam rozesłał, a sam o sobie to mniemanie zdraj-

  5 Pokłosie z rękopisów petersburskich, s. 210. 
  6 J. K o r z e n i o w s k i, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu 

i innych bibliotek petersburskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891–92 i w 1907 
roku. Kraków 1910, s. 255–256. Rękopis oznaczono sygnaturą: Pol. Q. IV. 30, Opisanie mieści się 
w nim na s. 198–201. 

  7 A. G w a g n i n, Kronika Sarmacjej europskiej [...]. Kraków 1611. Zob. też W. B u d k a, 
Aleksander Gwagnin. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 9 (1960–1961).

  8 A. G u a g n i n o  [G w a g n i n], Sarmatiae Europeae descriptio [...]. Kraków 1578. Kolejne 
wydania: Spira 1581, Bazylea 1582, Frankfurt 1584. Moskiewska część kroniki miała też przekłady 
niemiecki i czeski (1590). W naszych rozważaniach kwestię autorstwa jej łacińskiej wersji i spór 
dotyczący relacji między dziełem M. Stryjkowskiego a drukiem sygnowanym przez Gwagnina po-
zostawiamy na boku. 

  9 S. G r o c h o w s k i, Pieśni na fest ucieszny wielkim dwiema narodom polskiemu i moskiew-
skiemu [...]. Kraków 1606. 4-wiersz z cyklu Grochowskiego przedrukowano anonimowo, natomiast 
w przypadku kolejnego, obszerniejszego cytatu wskazuje się − poprzez inicjały − autora. Błędnie 
zresztą, bo wedle zapisu w tekście kroniki jest nim „jeden poeta S. K.”, gdy tymczasem urywek 
pochodzi z druczku S. L i f f t e l a  Gody moskiewskie. Tamże na Moskwi opisane (Kraków 1607). 

10 Pieśń o tyraństwie Szujskiego, teraz uczyniona Roku Pańskiego 1609. B.m., 1609.
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com Moskwicinom podał, jakoby miał od Smoleńska odstąpić. Moskwa to zrozumiawszy, jęła 
się w zamku ubezpieczać, triumfować, wykrzykać, widząc, że się żołnierze rozjeżdżają. A oto 
dnia 13 czerwca, w tym roku teraźniejszym 1611, Pan Bóg wszechmogący sam to cudownie, 
z łaski swej świętej sprawił, że maluchną garstką rycerstwa swego Król Jego M. zamku smo-
leńskiego, do dobycia przez moc niepodobnego, dobył. A to tym sposobem, jakośmy tu kró-
ciuchno w tych wierszach opisali 11.

Końcowe zdanie przynosi wstępną deklarację autorską, a potwierdza ją zapis 
marginalny umieszczony po ostatnim wersie utworu 12. To właściwie przesądza 
sprawę, tym bardziej że innych kandydatów na autora brak. Dopiszmy zatem do 
bibliografii chudego literata herbu Zadora jeszcze jedną pozycję i przyjrzyjmy się 
bliżej obu wariantom pieśni. Różnią się one tylko w szczegółach 13, przy czym 
lekcje z przekazu drukowanego uznać trzeba za lepsze − uzasadnione rymowo  
(w kronice para rymowa: „parzył–żarzył”; w wersji rękopisu w pozycji rymowej 
mamy: „patrzył–zakrył”), semantycznie (w. 29–30 z kroniki: „Szedszy pod mur 
z petardami, / z drabinkami i z prochami”, rękopis natomiast zawiera w tym miej-
scu zaskakujące w sytuacji przeprowadzania ataku „Siadszy [...]”), a także popraw-
niejsze pod względem fleksyjnym i stylistycznym. W sposób istotny przekaz 
manuskryptowy zniekształcił druk w jednym, za to najczęściej cytowanym frag-
mencie, zmieniając autentycznego bohatera szturmu − „malteńskiego kawalera” 
(czyli Bartłomieja Nowodworskiego, kawalera Zakonu Maltańskiego) w swojskie-
go „Walentego” 14. Przywracamy w tym miejscu pierwotne brzmienie tekstu: 

A w tym malteński kawaler,
Jako we stu turskich galer:
Pod zamek się podsadziwszy,
Zdrowie sobie odważywszy,

Wyrzuci samego w murze
Petardą zamku ku górze
Na dziesięć siążni. Toż tobie,
Odważonej śmierci grobie. [w. 73–80]

Zwrotki te przytaczamy także z innego powodu. Ukazują bowiem metodę 
pracy Paszkowskiego nad rymowaną nowiną. Odczytany z wiersza ciąg wydarzeń 
układa się następująco: indywidualna akcja, bohaterski czyn, samobójcza śmierć 
rycerza. Jak pisze Alina Nowicka-Jeżowa: „Owego nie znanego z nazwiska ryce-

11 G w a g n i n, op. cit., s. 80.
12 Wierszowane dodatki swojego autorstwa wprowadzone do polskiej edycji kroniki Paszkow-

ski oznaczał bardzo starannie. W tym przypadku na marginesie umieszczono pełną nazwę autora: 
Marcin Paszkowski (G w a g n i n, op. cit., s. 81), w innych miejscach, np. przy stemmatach druko-
wanych we wstępach do kolejnych ksiąg, notę własnościową stanowi inicjał „M. P.” Przyznanie 
pieśni Paszkowskiemu pozwala wytłumaczyć zagadkowe porównanie użyte w strofie opisującej 
wyczyn Bartłomieja Nowodworskiego: „A w tym malteński kawaler / Jako we stu turskich galer / 
Pod zamek się podsadziwszy [...]”. Turecki akcent nie dziwi w przypadku zafascynowanego światem 
Orientu autora Dziejów tureckich [...] czy Minerwy z ligi chrześcijańskiej [...] oraz pierwszego pol-
sko-tureckiego wokabularza. Zob. Z. A b r a h a m o w i c z, Marcin Paszkowski. Hasło w: Polski 
słownik biograficzny. T. 25 (1980).

13 Liczba strof, ich kolejność i zawartość jest w obu wariantach taka sama. 
14 Miało to konsekwencje interpretacyjne. Zob. A. N o w i c k a - J e ż o w a, Sarmaci i śmierć. 

O staropolskiej poezji żałobnej. Warszawa 1992, s. 177. – P. G r o c h o w s k i, Staropolskie pieśni 
nowiniarskie, s. 114–115.
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rza skłonni bylibyśmy uznać za historycznego protoplastę pana Wołodyjowskiego 
− kamienieckiego Hektora” 15. To poetycka wersja wydarzeń − nieodparcie atrak-
cyjna. Rzeczywistości historycznej odpowiada jednak lepiej zapis z kolportowa-
nego po wiktorii smoleńskiej ulotnego druczku propagandowego 16. W Krótkim 
a prawdziwym opisaniu wzięcia Smoleńska, przedniejszego zamku państwa sie-
wierskiego nie znajdujemy najmniejszej wzmianki o śmierci Nowodworskiego. 
A przecież o postrzelonym podczas walk i zmarłym dnia następnego rotmistrzu 
kozackim Góreckim druk informuje (k. A2). Mówi on także o wycieczce Nowo-
dworskiego pod mury i podłożeniu ładunku prochu „w rynsztok, którym plugastwo 
z zamku wychodziło do Dniepru” (k. A1v) oraz o skutku eksplozji: wyrzuceniu 
w górę wielkiego na 10 sążni fragmentu fortyfikacji 17. Zestawienie obu relacji 
przynosi obserwacje zamykające się we wniosku: Paszkowski miejscami wiernie 
przewierszował prozatorską nowinę, nie zawsze jednak odczytał tekst poprawnie 
– zupełnie wypaczył epizod z Nowodworskim (zm. 1625), mylił nazwiska i god-
ności moskiewskich dostojników 18. Błędy tego rodzaju dyskwalifikują autora pieśni 
jako naocznego świadka smoleńskich wydarzeń, jak o nim dotychczas sądzono.

Dedykacja do moskiewskiej księgi kroniki Gwagnina, skierowana do Lwa 
Sapiehy i podpisana 24 listopada 1611, określa jednocześnie terminus ad quem 
powstania pieśni o zdobyciu Smoleńska. Prawdopodobnie rozpowszechniano ją 
i wcześniej w postaci ulotki w formacie folio (w dwóch lub trzech kolumnach) 19 
bądź jednoskładkowego druczku. Nie mamy egzemplarza dokumentującego ten etap 
migracji tekstu ani żadnych świadectw lektury ulotki czy choćby not w bibliogra-
fiach 20. Możliwość odbicia wiersza w kształcie typowym dla nowin podpowiada 
formuła użyta w początkowej partii utworu Paszkowskiego („przeczytaj tę kartę 
małą / Masz figurę okazałą”). Zauważono to już wcześniej, podkreślając odrębność 
zwrotu na tle tradycji wierszowanych nowin, szukających kontaktu ze słuchaczem, 
a nie z czytelnikiem 21. W pieśni o triumfie smoleńskim zachęta do lektury łączy 
się dość zgrabnie z kontrastowym zestawieniem szczupłości druczku i wagi wy-
darzenia. Efekt antytezy przepada jednak zupełnie w sytuacji, gdy za tkankę ma-

15 N o w i c k a - J e ż o w a, loc. cit.
16 Krótkie a prawdziwe opisanie wzięcia Smoleńska, przedniejszego zamku państwa siewier-

skiego. B.m., [1611]. Druk in quarto, kk. nlb. 2.
17 Za omyłkę zniekształcającą przebieg zdarzeń odpowiada „błąd oka”, polegający w tym 

przypadku na opuszczeniu, pozornie nieistotnej, cząstki zdania (rozważającej szczegółowo grubość 
obwarowań smoleńskiej fortecy) i skomponowaniu z pozostałych elementów nowego sensu. W ten 
sposób zamiast sporej części muru w powietrze wyleciał... Nowodworski. 

18 Za Krótkim a prawdziwym opisaniem [...] Paszkowski podaje liczne detale: kierunki ataku 
wojsk polskich, nazwiska i godności dowódców, miary prochu, imiona i wygląd dostojników mo-
skiewskich, itd. Błędnie jednak odczytał choćby fragment dotyczący smoleńskiego archimandryty 
Siergieja Hermana (k. A2), z którego robi hetmana Sergieta (!) (w. 110–111). Można jednak zapytać, 
czy efektowna scenka lotu odważnego minera zakończona upadkiem w miedziane bębny i trąby nie 
jest kreacją świadomie heroizującą albo świadectwem respektowania reguł gatunku (niezwykłość 
wydarzeń). 

19 W takim kształcie − jednej karty formatu folio − opublikowano w Poznaniu inną „smoleńską” 
nowinę do śpiewania: Szturm smoleński (1611). 

20 To zwykły los ulotnych druków użytkowych − nie przechowywano ich z pietyzmem; gdy 
traciły walor nowości, traktowano nieoprawne ulotki jak inne karty papieru, aż do zużycia.

21 L. S z c z e r b i c k a - Ś l ę k, Grunwald w dawnej pieśni polskiej. „Prace Literackie” t. 9 
(1967), s. 7.
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cierzystą uznamy liczący kilkaset stronic (ściślej – 852 stronice) tom kroniki 
Gwagnina z 1611 roku. Rekonstruując pierwotny kształt utworu uświadamiamy 
sobie paradoksalną drogę tekstu Paszkowskiego do odbiorcy. Gdzieś na jej począt-
ku stoi wierszowana gazetka donosząca o zwycięstwie Zygmunta III pod Smoleń-
skiem, która staje się podstawą przekazu pieśniowego, łatwego do zapamiętania 
i odtwarzania. Utwór (za Paszkowskim) migruje do kroniki, skąd spisuje go jakiś 
kolekcjoner memorabiliów. Przy tym zabiegu traci autorski stempel i dociera do 
nas ostatecznie jako anonimowa nowina. Historia pieśni ułożonej przez drugorzęd-
nego poetę wpisuje się w zjawisko szersze − sposobów pojawiania się słowa 
drukowanego w XVII-wiecznych sylwach szlacheckich oraz charakterystycznego 
dla ówczesnej kultury umysłowej obyczaju przepisywania z książek drukowanych 
wszystkiego, „o czym sądzisz, że jest piękne, że się ci kiedyś może przydać” 22. 

Do kwestii tej wrócimy w przygotowywanej części drugiej szkicu, tę zaś koń-
czymy przytoczeniem, w transkrypcji, pierwotnej wersji pieśni, który odzyskując 
autora, powinna też odzyskać poświadczony przez twórcę kształt. 

Kto chce wzięcia istotnego
Dosiąc zamku smoleńskiego,
Przeczytaj tę kartę małą,
Masz figurę okazałą,

Gdy król Zygmunt, pan koronny,
Pod ten zamek dość obronny
Jechał w mocy państwa swego
Z wojskiem ludu walecznego.

Poczty uffów jego śmiałe,
Ze wszystkich stron okazałe.
Czynili tam dosyć z siebie,
Przez wszystek czas w tej potrzebie.

Ale taka tam rzecz była,
Że nieprzyrównana siła
Nie mogłaby temu sprostać,
By go miano mocą dostać.

Były szturmy, były trwogi,
Lecz Moskwa wznosiła rogi,
Mając zamek tak obronny
I lud w nim pieszy i konny.

Jednak naszy, jako zwykli,
Wszelkim niewczasom przywykli,
Kiedy tedy dopiąć swego,
Upatrzywszy czas do tego.

Więc gdy się nabarziej była
Zła Moskwa ubezpieczyła,
Skoro z mroku, jednej nocy,
Skusili swej naszy mocy,

22 J. A. K o m e n s k i, Mowa o umiejętnym posługiwaniu się książkami, najcelniejszym narzę-
dziem kształcenia umysłu. Cyt. za: 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, s. 272.

Szedszy pod mur z petardami,
Z drabinkami i z prochami.
Mając z sobą dla przepłochu
Pięćdziesiąt cętnarów prochu.

Z jednę stronę od zwykłego
Stanowiska kozackiego
Pan kamieniecki swą rotę
Wiódł ku szturmowi w ochotę.

Drugą marszałek wielkiego
Cnego księstwa litewskiego
Stronę trzymał od północy,
Mając inszych ku pomocy.

A przeciw wielkiej ruinie
Pan starosta na Felinie
Mężnie z swojej strony parzył,
Gdy się Moskal w murzech żarzył.

Pułki zasię Wajerowe,
Na rycerską rzecz gotowe,
Od starych szańcow swe siły
Ku szturmowi obróciły.

Tam, gdy za szczęściem hetmana
Najwyższego, króla pana,
Naszy szturmować poczęli,
A do blanków się przypięli.

Nieprzyjaciel się postrzeże,
Kołace do każdej wieże,
Na gwałt w dzwony uderzono,
Moskwę zrazu potrwożono.
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Jedni się z zaszańcow walą,
Drudzy wieże, baszty palą,
Drudzy ich kotary burzą,
A pola się dymem kurzą.

Moskwa, widząc co się dzieje,
Już zbywszy wszelkiej nadzieje
Imie pierzchać, gdzie kto może,
Ścieląc sobie śmierci łoże.

Jedni w ogień sami lecą,
Drugich prochy przez mur miecą,
Drudzy miłosierdzia proszą:
Karki niżąc ręce wznoszą.

Naszy przecię nie folgując,
Z nieprzyjaciół triumfując,
Różne pułki z różną bronią,
Zewsząd Moskwę biją, gonią.

Jednych wiążą, drugich sieką,
Posoki ich ścieżki cieką.
Więźniów niemało pobrali,
Którzy skarby okazali.

Miedzy któremi przedniejszy
Archimendryt najjaśniejszy,
Sergiet hetman z wojewodą,
Z rozkudłaną szarą brodą.

I przy nich syn z dziećmi, z żoną,
Już nie z hardą myślą oną,
Idzie upadać przed nogi
Króla pana, nie bez trwogi.

Królu niebieskiej korony
Bądź pochwalon z każdej strony,
Że zła Moskwa z twej pomocy
Doznała swych wiernych mocy.

A b s t r a c t
ALEKSANDRA OSZCZĘDA 
(University of Wrocław)

FROM A CHRONICLE TO A SILVA. 
ON THE PROBLEMS OF MANUSCRIPT AND PRINT AT THE BEGINNING OF 17C.

PART 1: 
MARCIN PASZKOWSKI’S SONG ON THE CONQUEST OF SMOLEŃSK. 

NOTES ON AUTHORSHIP AND MIGRATIONS OF THE TEXT

The subject of the sketch is a 17th century song which relates an episode from Polish-Muscovy 
war waged from the year 1609. The research to date described the song as anonymous, related to 
verse pieces on contemporary matters, and connected to popular culture. The manuscript was the 
basis of the song’s reprints. The article establishes Marcin Paszkowski as the author of the text, offers 
a more accurate version of it and situates it within the limits of occasional literature devoted to the 
victory of Smoleńsk in June 1611.

Jęli się co wskok gromadzić
Chcęcy naszych z murów zsadzić.
Biją, sieką, z dział strzelają,
Naszym mężny odpór dają.

Naszy nic nie ustępując,
Społecznie się posiłkując,
Skupili się ku obronie,
Na obiedwie muru stronie.

Jedni szturmują potężnie,
Drudzy posiłkują mężnie,
Drudzy serca dodawają,
Drudzy zadnią straż trzymają.

Moskwa przecię broniąc szachu
Z zamku parzy nie bez strachu,
Szlachetnym naszym junakom
Myląc szyki cnym żołdakom.

A w tym malteński kawaler,
Jako we stu turskich galer:
Pod zamek się podsadziwszy,
Zdrowie sobie odważywszy.

Wyrzuci samego w murze
Petardą zamku ku górze
Na dziesięć siążni. Toż tobie
Odważonej śmierci grobie.

Tamże wnet wpadszy w miedziane
W bębny, w trąby odlewane
Uderzywszy, z każdej strony
Poda swoim plac przestrony.

Skoczą pułki zajuszone,
Serc moskiewskich doświadczone,
Tak panowie, jako słudzy,
Z tych stron jedni, z drugich − drudzy.
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„HISTORIA O KSIĘŻNEJ I SZEWCOWEJ” – 
NIEZNANA STAROPOLSKA SATYRA SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA

W Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy pod sygnaturą CT 17267 w tzw. klocku introligatorskim znajduje 
się 4-kartkowy, formatu quarto, anonimowy druk pt. Historia o księżnej i szewco-
wej (b.m. i r.w.) 1. Razem z nim oprawiony został również anonimowy utwór Nędza 
z biedą z Polski idą (b.m. i r.w.) z charakterystyczną formułą wytłoczoną na karcie 
tytułowej: „W tym roku”. Obydwa druczki należą do piśmiennictwa popularnego, 
wydawanego przez kilka wieków, głównie dla niezbyt wymagających czytelników, 
odbiorców kultury „niskiej”.

Jeżeli mówimy o literaturze popularnej, to mamy na uwadze najbardziej po-
czytne publikacje, o charakterze zarówno religijnym, jak i świeckim, produkt 
głównie oficyn mieszczańskich, czyli tanie książeczki wydawane w małych for-
matach i w dużych nakładach, ocenianych nawet na kilka tysięcy. Piśmiennictwo 
o charakterze świeckim obejmuje (oprócz bardzo rozpowszechnionych kalendarzy) 
zróżnicowaną rodzajowo i gatunkowo literaturę określaną jako mieszczańska, 
sowizdrzalska, plebejska, ludowa, straganowa czy jarmarczna 2. Zaliczamy tu 
utwory należące do liryki obyczajowo-społecznej, miłosnej, do dramatu sowi-
zdrzalskiego, oraz utwory narracyjne. Wydawane na lichym papierze, sprzedawa-
ne po przystępnych cenach, książeczki mogły być dostępne również dla ludności 
niezamożnej. Broszury zwykle kosztowały, w zależności od liczby arkuszy, od 
kilku do kilkunastu groszy 3. Były najczęściej tłoczone nielegalnie, poza cenzurą, 

1 Analiza typograficzna druku wskazuje, że pochodzi on mniej więcej z połowy XVIII wieku.
2 Zjawisko popularności literatury ludowej i publikacji tanich książeczek występowało również 

na Zachodzie, m.in. we Francji w wiekach XVII i XVIII. Owe druczki, tłoczone w różnych miastach 
Francji, przynosiły księgarzom, mimo niskiej ceny, niezły dochód. Badający to zjawisko R. M a n-
d r o u  (Kultura intelektualna i kultura ludowa we Francji w XVII i XVIII wieku. Literatura straga-
nowa. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 9 á1964ñ, s. 191) pisze: „książeczki te były bowiem 
czytane na głos w mieście i na wsi, w czasie długich wieczorów, kiedy to zbierali się w tym samym 
pomieszczeniu sąsiedzi z tejże wsi lub pobliskich domów”. W Polsce było podobnie, z tym że – jak 
się wydaje – bardziej dotyczyło to ludności miast i miasteczek niż wiosek.

3  W dokonanym w 1704 r. spisie pośmiertnym towarów z kramu Magdaleny Dachnowskiej, 
wśród których przeważały drobne druczki o charakterze dewocyjnym, znalazło się nie znanych 
bliżej 13 egzemplarzy broszur zanotowanych jako „Historiae różne in 8o” – w cenie 4 złp (czyli jeden 
egzemplarz kosztował nieco powyżej 9 gr). Zob. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne 
Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAHUL), fond (dalej: f.) 52, opis (dalej: op.) 2, sprawa (dalej: spr.) 
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z chęci zarobku, przedrukowywane przez różnych drukarzy bez podania nazwiska 
autora lub pod pseudonimami czy kryptonimami, rozpowszechniane w rozmaity 
sposób – roznoszone m.in. w koszach domokrążców albo przez tzw. bibliopolae 
vagi. Sprzedawana na jarmarkach, odpustach, pod kościołami, w budach i na stra-
ganach lub rozkładana wprost na ziemi literatura „lekkiego” repertuaru nie mogła 
nie wzbudzać zainteresowania przechodniów. 

Z reguły nie podawano dat wydania książeczek. Anonimowi bądź kryjący się 
pod pseudonimami autorzy raczej nie pochodzili z ludu, chociaż dla niego pisali. 
Musieli jednak znać gusty, upodobania, a przede wszystkim zapotrzebowanie 
czytelnicze odbiorców. Wraz z nowymi znaleziskami tego typu piśmiennictwa, 
ważnego z punktu widzenia studiów nad mentalnością mieszkańców miasteczek, 
a także dużych miast, nie zbadaną w pełni przez historyków kultury i mentalności 
zbiorowej, poszerzają się możliwości poznawcze. Mimo jednak licznych edycji 
utworów tego rodzaju – opublikowanych głównie przez zasłużonego w tym wzglę-
dzie Karola Badeckiego 4, jak też przez późniejszych wydawców 5 – jeszcze nie 
wszystko o nich wiemy.

Literatura plebejska, przeznaczona przede wszystkim dla rzemieślników, kra-
marzy i innych przedstawicieli mało- i średniozamożnych warstw ludu, niekiedy 
wędrowała również pod dach zamożniejszego mieszczanina 6, a nawet bogatego 
szlachcica. Przykładem może być księgozbiór Jerzego Stanisława Dzieduszyckie-
go (zm. 1730), koniuszego wielkiego koronnego, z Cucułowiec w ziemi lwowskiej, 
liczący ponad 3500 dzieł, wśród których figurują utwory fabularne, jak Historia 
o Aleksandrze Wielkim i Historia o Magielonie 7. Szczególnie upodobały sobie tego 
typu lekturę kobiety, zapewne nie znające łaciny. Jak wynika z analizy dokonane-

202, s. 1113 n. W roku 1727 w kramie Szlichtynowej, żony Józefa Mościckiego, znajdowało się 55 
sztuk „Cienkich historyi i snów” za 11 złp, cena jednego egzemplarza wynosiła więc 6 gr (CPAHUL,  
f. 52. op. 2, spr. 372, s. 292).

4 Polska liryka mieszczańska. Oprac. K. B a d e c k i. Lwów 1936. – Polska fraszka miesz-
czańska. Oprac. K. B a d e c k i. Kraków 1948. – Polska satyra mieszczańska. Oprac. K. B a d e c-
k i. Kraków 1950. 

5 Zob. m.in. Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac. S. G r z e s z c z u k. 
Wrocław 1966. BN I 186. Warto odnotować również choćby publikacje tylko odnoszących się do 
terenów wschodnich Rzeczypospolitej utworów, pochodzących wprawdzie z w. XVII, ale niewątpli-
wie należących do literatury przeznaczonej dla ludu: A. K a w e c k a - G r y c z o w a, „Tragedia 
ruska”. Zabytek z początku XVII wieku. „Pamiętnik Teatralny” 1973, z. 2. – E. R ó ż y c k i, „Kro-
tofilne tragaedie” – nieznana satyra obyczajowa z XVII wieku. „Pamiętnik Literacki” 1978, z.1.

6 Zob. zapis (który podajemy tu w transliteracji) dotyczący księgozbioru Stanisława Szolc-
-Stanclowicza (zm. ok. 1640), przedstawiciela patrycjatu lwowskiego: „Xiąg roznych No siedmdzie-
siąt, lecz isz facecyi, piesni y inszych fraszek więcey nayduje się y naydowało nizli czego poważne-
go, które xięgi ze potrącił pan Stanisław, dlategosz w nagrodę tych xiąg ma inszych dziesięć zaraz 
trzy a siedm na lwowski blisko przyszły jarmark ratione succes[s]ionis bonorum [...] olim Stanislai 
Szolc Stancell” (CPAHUL, f. 52. op. 2, spr. 55, s. 1020). W księgozbiorze ławnika lwowskiego 
Stanisława Józefowicza (zm. 1707), krewnego (?) Jana Tomasza Józefowicza (1662–1728), kanoni-
ka i historyka, przechowywano wyceniony na 6 gr zbiór fraszek D. B r a t k o w s k i e g o  Świat po 
części przejrzany (Kraków, druk. F. Cezarego, 1697), wydany w nakładzie ponad 4000 egzemplarzy 
(CPAHUL, f. 52, op. 2, spr. 205, s. 161; spr. 206, s. 8).

7 Zob. CPAHUL, f. 5 (Castrensia Haliciensia), op. 1, spr. 243, s. 1463–1464. Zob. też  
E. R ó ż y c k i, Księgozbiory szlachty na południowo-wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. 
Kartki z dziejów. „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”. Tom specjalny: Studia 
ofiarowane Profesorowi Józefowi Wojakowskiemu. Red. D. Kuźmina. Warszawa 2004, s. 57.
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go w 1739 r. spisu książek Abundancji Dąbrowskiej, cześnikowej buskiej, wśród 
kilkudziesięciu druków znajdowało się w jej posiadaniu, oprócz 54 kalendarzy 
i literatury dewocyjnej, kilkanaście popularnych utworów. Były to m.in. Seweryna 
Bączalskiego Fortuna, albo szczęście, ponadto: Albertus księży pachołek, Sejm 
panieński, Dwie książeczki Magielona, Banaluka (!), Historia Aleksandra Wielkie-
go, Koleander (!), bliżej nie znana Książka o sprawach synów Rajmondowych 8. 

Obieg tej literatury jest trudny do ustalenia z powodu szczupłości źródeł, ale 
uwzględniając tytuły broszur w spisach ruchomości bibliopolów, introligatorów, 
kramarzy oraz biorąc pod uwagę nakłady, można przypuszczać, że był dość sze-
roki. Popularność tego typu piśmiennictwa np. w Lublinie w XVII w. potwierdza 
Elżbieta Torój, opierając się na przebadanych inwentarzach księgarskich 9. Wymie-
nia też druki nie znane bibliografiom, jak Reguła franto-drużyńska oraz Komedie 
o białej głowie 10. Podobnie mamy dowód rozpowszechniania tego rodzaju taniej 
literatury kramarskiej we Lwowie w drugiej połowie XVIII wieku. Około 1770 r. 
pochodzący ze Lwowa kramarz Wojciech Karasiński bierze do Warszawy, oprócz 
tanich podręczników, druków dewocyjnych, różnego rodzaju innych niedrogich 
książeczek, z reguły sprzedawanych w kramach, następujące tytuły literatury po-
pularnej: „Historyja o Banaluce [!] książek 7 a flo[renów] 3 gr 15”, „Sejm panień-
ski książek 15 a flo. 1 gr 15”, „Sejm piekielny książek 12 a flo. 2 gr 12”, „Złote 
jarzmą [!] gorszka [!] wolność książka 1 gr 15”. W spisie zanotowane zostały 
również „historie” o cesarzu Otonie, Aleksandrze Wielkim, Poncjanie, Magielonie, 
Sowizdrzale i inne, świadczące o popularności tych groszowych druczków 11. Bro-
szury takie musiały więc cieszyć się zainteresowaniem mieszkańców nie tylko 
prowincji, ale również Warszawy i okolicznych miejscowości. Ile było tych tytułów, 
trudno określić. Odnalezione teksty, jak tu publikowany, świadczą, że jeszcze do 
końca nie znamy ani wszystkich utworów, ani wszystkich wydań owych popular-
nych lektur. Te, które nie zostały „zaczytane”, uchroniły się w trwałych oprawach, 
razem z innymi drobnymi drukami, tytuły pozostałych figurują w spisach rucho-
mości księgarzy, introligatorów lub drukarzy.

Zakrawa na pewien paradoks fakt, że o utworach należących do literatury 
popularnej wiemy raczej mało. Część ukazujących się w dużych nakładach drucz-
ków zniszczył czas, tak że nawet nie znamy wszystkich ich tytułów mimo poszu-
kiwań w bibliotekach oraz badań spisów inwentarzy masy spadkowej drukarzy, 
bibliopoli i drobnych sprzedawców. Ze względu na małą wartość tych broszur 
podawano niekiedy opisy zniekształcone, ogólnikowe, skrótowe, czasem więc nie 
wiemy nawet, jak dokładnie brzmiał tytuł danego utworu. Sprzedawcy tych druków 
byli ludźmi niezbyt wykształconymi i przy spisywaniu ruchomości popełniali 
sporo błędów. Książki o większej objętości, np. prawnicze, historyczne, medyczne 
i inne naukowe, mające dużą wartość, były odnotowywane bardziej skrupulatnie, 
chociaż i przy ich inwentaryzowaniu zdarzały się błędy. Istniał jeszcze jeden powód 

  8 Zob. CPAHUL, f. 5, op. 1, spr. 243, s. 1463–1464. Zob. też R ó ż y c k i, Księgozbiory szlach-
ty [...], s. 58–59.

  9 E. T o r ó j, Inwentarze księgozbiorów mieszczan lubelskich z lat 1591–1678. Lublin 1997, 
s. 36–37, przypis 37.

10 E. T o r ó j, Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku. 
Lublin 2000, s. 26, 49, 61, 94.

11 Zob. CPAHUL, f. 52, op. 2, spr. 214, s. 1127 n.
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pomijania tytułów drobnych utworów, często o tematyce erotycznej czy wulgarnej 
– ze względu na cenzurę oraz opinię otoczenia. Dziś trudno nam precyzyjnie od-
powiedzieć na pytanie, jakie było zainteresowanie czytelnicze tego rodzaju piś- 
miennictwem, zwłaszcza wśród społeczności bardziej wykształconej i bogatszej.

Analiza literatury najbardziej poczytnej stanowi również ciekawy materiał do 
charakterystyki grup czytelniczych. Przedstawiciele warstw biedniejszych, odbior-
cy podobnej literatury, w przeciwieństwie do sfer lepiej wykształconych, nie po-
zostawili pamiętników i korespondencji, by można było odtworzyć ich myśli, 
uczucia, pragnienia i upodobania. Piśmiennictwo ludowe pozostaje więc w dużej 
mierze źródłem do poznania ich zainteresowań. Czytane na głos krótkie teksty 
traktujące o sprawach znanych z życia musiały wzbudzać żywe uczucia u słucha-
jących ich rzemieślników, czeladników i mistrzów oraz innych mieszkańców miast 
i miasteczek, gdyż to o nich nierzadko była mowa w takich utworach, jak przed-
stawiona tu „historia”.

Historia o księżnej i szewcowej, należąca do gatunku satyry plebejskiej, kryty-
kującej wady ludzkie, pochodzi ze zbiorów Antona Petruszewycza (1821–1913), 
kanonika obrządku greckokatolickiego, działacza politycznego i narodowego, ko-
lekcjonera, który swoje zbiory liczące ponad 24 tys. jednostek (druków, wydawnictw 
periodycznych, rękopisów i materiałów kartograficznych) przekazał do biblioteki 
„Narodnego Domu” („Narodnyj Dim”) we Lwowie 12. W tej bibliotece kolekcja 
Petruszewycza figurowała pod nazwą „Muzeum A. S. Petruszewycza” („Muzej  
A. S. Petruszewycza”). Następnie, po „komasacji” zbiorów lwowskich i zamiejsco-
wych w okresie okupacji sowieckiej miasta, kolekcja lwowskiego kanonika znalazła 
się w bibliotece, która po zmianach nazw występuje dzisiaj pod szyldem: Lwowska 
Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Publi-
kowany tu druk, pochodzący przypuszczalnie z około połowy XVIII w. (aczkolwiek 
nie możemy wykluczyć jego wcześniejszego powstania), świadczy o ciągłym du- 
żym zainteresowaniu utworami literatury plebejskiej w czasach saskich i stanisła-
wowskich.

Podobnie jak inne tego typu utwory, satyra ta jest ciekawa raczej z punktu 
widzenia jej niewątpliwej popularności wśród niższych warstw społecznych, a nie 
z powodu jej walorów literackich. Została napisana 13-zgłoskowcem parzyście 
rymowanym i składa się z 176 wersów. Jest to satyra na przywary ludzkie, o cha-
rakterze moralizatorsko-dydaktycznym, w rodzaju tych, które były często upra-
wiane w okresie oświecenia, a sięgająca swoim rodowodem starożytności. Słowo 
„Historia” w tytule mogłoby nawiązywać do form narracyjnych zwanych roman-
sami, a wyśmiewanych przez przedstawicieli kultury „wysokiej”, rzadziej jednak 
było stosowane na określanie utworów satyrycznych. Publikowany tu tekst ma 
charakter narracyjny oraz prostą, choć niezwykłą fabułę, bliską raczej ludowej 
baśni niż romansowi. 

W Historii o księżnej i szewcowej został podjęty popularny motyw cudownej 
zamiany ról. W tym utworze związany jest z karą dla osoby o – delikatnie mówiąc 

12 O kolekcji A. Petruszewycza zob. O. K o ł o s o w ś k a, Biblioteka Antona Petruszewycza 
– dżereło do wywczennja miżsłowjanśkych kulturnych wzajemyn. W zb.: Kultura książki ziem wschod-
niego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Red. J. Gwioździk, E. Różycki. Katowice 
2004.
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– przykrym charakterze (księżna) i nagrodą dla osoby dobrej (szewcowa): szew-
cowa zostaje księżną, a księżna szewcową – ze wszystkimi skutkami tej nowej 
sytuacji. Jest to przede wszystkim próba dla księżnej, której nieznośny charakter 
zmienia się, gdy przebywa ona u szewca jako jego żona. Przedtem jednak musi 
wycierpieć wiele z powodu twardości i nieokrzesania rzemieślnika. Nieznany 
autor przeciwstawia cnoty zwykłej mieszczki, uczciwej, dobrej i cierpliwej, „na-
rowom” księżnej, piętnując przy okazji wady ludzkie, zwłaszcza kobiece. Obok 
postaci księżnej i szewcowej ukazana została osoba szewca, pijaka bijącego żonę 
i dzieci, który w końcu, po przykrych doświadczeniach z księżną, zmienia swoje 
postępowanie. Historia wpisuje się w cykl tekstów mizoginicznych, cieszących 
się dużym zainteresowaniem również we wcześniejszych okresach. 

Motyw zaczerpnięty został zapewne z jakiegoś zachodniego utworu. Niewy-
kluczone, że publikowany tekst jest przeróbką, podobnie jak inne utwory popular-
ne, które swoim rodowodem sięgają kilku stuleci wstecz. To sprawa dla historyków 
literatury polskiej i powszechnej, którzy podjęliby dalsze badania w tym zakresie. 

Trudno o wskazanie autora anonimowego druku, spekulacje na ten temat nie 
mają podstaw. Należy cierpliwie czekać na kolejne znaleziska, które mogą przy-
bliżyć okoliczności i czas powstania utworu.

Kiedy została napisana Historia o księżnej i szewcowej, nie wiemy, może 
jeszcze w XVII wieku. Tytuł ten nie jest jednak znany ani z inwentarzy księgo-
zbiorów, ani też ze spisów księgarskich czy zawartości magazynów dawnych 
drukarzy. Tego typu niewielkie druczki, nie mające solidnej oprawy, mogły zacho-
wać się razem z innymi we współoprawnym woluminie, podobnie jak w tym 
właśnie przypadku. Podczas spisywania ruchomości nie wymieniano z reguły ty-
tułów drobnych druków, a jeżeli trafił się grubszy klocek introligatorski, to zazwy-
czaj notowano tytuł jego pierwszego tekstu, pozostałe mogły więc być pomijane 
w spisach księgozbiorów. 

Na razie nie udało się ustalić, z jakiej drukarni pochodzi publikowany tu utwór, 
gdyż nie posiadamy pełnej dokumentacji zasobów typograficznych polskich XVIII-
-wiecznych oficyn. Być może, najbliższe prawdy okazałoby się przypuszczenie, 
że druczek był prasowany w którejś z lwowskich oficyn drukarskich, może nawet 
Jana, Łukasza i Kazimierza Szlichtynów, zajmujących się drukarstwem w latach 
1755–1785. Kazimierz, który prowadził oficynę od r. 1777 do 1785, znany jest 
z tego, że tłoczył również nielegalne druki 13.

Nie ulega wątpliwości, iż podobnych, nie znanych nam dzisiaj „historii”, było 
więcej, i to zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych. Drobne druki, przezna-
czone do sprzedaży, tłoczył w większych nakładach typograf, ale też kilka egzem-
plarzy zdarzało się wydrukować jego czeladnikowi, bez wiedzy mistrza. Wiele 
tego typu pism zatraciło się w odmęcie dziejów, niejedno zapewne znajduje się 
w książnicach poza granicami naszego kraju. 

Warto na koniec przytoczyć słowa historyka dawnej literatury, Stefana Zabłoc-
kiego, który tak oto przed laty opisywał stracone okazje publikacji rzadkich druków, 
podkreślając przy sposobności zasługi Karola Badeckiego:

13 O działalności Szlichtynów zob. I. К а c z u r, Lwiwśka drukarnia Szlichtyniw (1755–1785): 
z neopublikowanych materialiw. W zb.: Zapysky Lwiwśkoji naukowoji biblioteky im. W. Stefanyka. 
Wyd. 13. Lwiw 2005, s. 3 n.
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Do dziś nie możemy odżałować, iż nie wydano, choćby niepoprawnie, szeregu tekstów, 
które obecnie należą już do legendy. Tego błędu nie popełnił w dwudziestoleciu międzywojen-
nym Badecki, ocalając naszej kulturze druki dziś już stracone – edycje jego stanowią dla polo-
nistyki, i nie tylko dla polonistyki, wartość podstawową, mimo iż z punktu widzenia ścisłości 
naukowej niejedno można im zarzucić 14.

Tekst publikujemy w transliteracji, z zachowaniem oryginalnej pisowni bez 
jakichkolwiek wyjątków: wielkie i małe litery, pisownia łączna i rozdzielna, inter-
punkcja itp. Wynika to z bardzo ważnej przyczyny: jest to pierwszy w naszych 
czasach przedruk Historii o księżnej i szewcowej. Winien on pomóc w odczytaniu 
tekstu podanego w postaci facsimile, nie do końca doskonałego, i może służyć 
badaniom nad dawnym językiem, zwłaszcza nad pisownią. W kolejnych ewentu-
alnych wydaniach tego tekstu pisownia może być zmodernizowana w zależności 
od przeznaczenia publikacji. Brakujące litery zostały podane w nawiasach kwa-
dratowych.

HISTORYA O XIĘŻNEY, I SZEWCOWY

14 S. Z a b ł o c k i, Miejsce filologii w kształceniu humanisty i edytora. „Rocznik Biblioteki 
Narodowej” 1973, s. 226. 

1 Dziwne Boskich wyroków wydaią się znaki,
2  Będzież miał nowy przykład czytelniku taki.
3 Miał pewny Xiąże Zonę także z Xiążąt Damę, 
4  Ta przez swoie chimerę rozgłosiła famę.
  5 Takowe między ludźmi, iże iednym słowem,
6  Wszyscy Ią nazywali: paskudnym narowem.
7 Drzał przed Nią każdy sługa, ludzie, i poddani,
8  I sam Xiąże znał mores rozgniewaney Pani.
9 Nieszczęśliwe tam byli przy iey boku damy,
10  Jaki kłopot cierpieli; przyznali by samy.
11 Bo kiedy Ią stroili na iakie Reduty,
12  Zapewne wycierpieli nie małe pokuty.
13 Szturkała, i szczypała, obrywki tam miały,
14  Jedna w pysk, druga za kark, darowizny brały.
15 Kornety rozrzucała, suknie swoie darła,
16  Wszyscy Boga prosili: ażeby umarła.
17 Niepostał tam żaden gość, ani kolligaci,
18  Kiedy nawet i swoich nielubiła braci.
19 Uciekał Xiądz z daleka, Kwestarz, i ubogi,
20  Zakonnik, i mizerak niewstąpił w Iey progi.
21 I sam częstokroć Xiąże padał na kolana,
22  A żeby się mogł pozbyć takiego szatana.
23 Coż Bog czyni na proźby mizernego ludu,
24  Zazywa na złą Xiężnę takewego cudu:
25 Znaydowała się w Mieście takowa szewcowa;
26  Pobożna, miłosierna, i służyć gotowa,
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27 Bogu, z każdym człowiekiem obchodząc się szczerze,
28  A co większa; podobna Tey Xiężney na cerze,
29 Stan, oko, brwie, ze wszystkim, nawet w samey mowie
30  Nic, a nic nieodmienna i w naymnieyszym słowie.
31 Ale coż? gdy hultaia miała swego męża,
32  Już go napominali o występki Xięża.
33 Bił swę Zonę potężnie po grzbiecie pocięgłem,
34  Aż nie raz zapłakała siędzący pod węgłem.
35 Dzieci tłuk[ł] upiwszy się, rzeczy swę marnował, 
36  Skury, suknie, i pościel, co miał, rozszafował.
37 Z syła Pan Bog Anioła na upamiętanie,
38  Ktory kładzie szewcowi Xiężnę na posłanie.
39 A szewcowę zaś wziąwszy; niesie do Xiążęcia, 
40  Tak z chudego pachołka wnet czyni Panięcia.
41 Spią potężnie obydwie; Szewcowa w Pałacu,
42  Xiężna zaś z miętkich betów w szewskim materacu.
43 Nad szewcową Pawilon z bogatemi sznury,
44  Przy Xiężney zaś nad łożkiem wiszą szewskie skury.
45 I takci to Bog z nami zwykł czynić igrzyska,
46  Gdy pokornych wywyższa, pysznych z góry ciska.
47 Wracam się do szewcowey, ta gdy się odecknie,
48  Spoyrzawszy na Splendory, sama w sobie westchnie!
49 Ach! Boże miłosierny! coż się ze mną stało!
50  Coż to iest? iżem tu iest? kędyż się podziało?
51 Ubóstwo moie szewskie? Niewartam tych rzeczy,
52  Tobie się dziś polecam, Twey Nayświętszey pieczy.
53 A tu drzą wedle łożka wszystkie Pokojowe,
54  Zgotowali swe plecy na bochenki nowe.
55 Spi pięknie, nic nie mowi, co przed tym krzyczała,
56  Wstawszy z łożka w koszuli, zaraz zabiiała.
57 Dzysiay leży spokoynie, coż się to z Nią stało? 
58  Czy z Niey dusza nie wyszła? tylko leży ciało?
59 Jedna się azarduie z tych Dam, starszey szarzy, 
60  Gdy ią pięścią nie biła, lecz kiiem po twarzy.
61 Odwinie Pawilona, aż tu Xiężna leży,
62  Już nie spi, tylko patrzy, a druga też bieży.
63 Pytaiąc; Ktore suknie dzisiay włoży Pani?
64  Ktore chcesz to mi przynieś, wszak mi niekt nie zgani?
65 Byle nie te, co wczoray miałam ie na sobie*,
66  Cieszą się wyskakuią, chwała Boże Tobie. 
67 Czy z Aniołem gadała? że tak mówi mile,
68  Nigdy taką nie była, choć lat żyie tyle.
69 Wstawszy; przeżegnała się, tu ią ubieraią,
70  Rożney mody Kornety, i suknię podaią.

* W oryginalnym tekście: Iobie.
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71 Mówi im: wszystko chwalę, cokolwiek czynicie,
72  Tylko nie wiem, przede mną czego wszystkie drzycie.
73 Tym aż serca przyrasta, Xiążęciu znać daią,
74  Jako Xiężna iest dobra, wszystkie wychwalaią.
  75 I sam Xiąże dzień dobry powiada, całuie,
  76  Ta się też ku Xiążęciu mile adresuie.
  77 Dosyć, iże umiała twarz pokazać miłą,
  78  Każdego skorumpować iaką mogła siłą;
  79 Modliła się, codziennie chodząc do Kościoła,
  80  Rozdawała iałmużny żebrakom, aż zgoła.
  81 Szpitale nawiedzała, postami martwiła,
  82  Xięży, i Zakonników i do siebie wabiła.
  83 Tu się wracam do drugiey, co ze szewcem spała,
  84  Co się tylko odecknie, zaraz zawołała:
  85 A pfe! fe! tu coś śmierdzi! co się ze mną stało?
  86  Gdzie się moie Splendory, i łoże podziało?
  87 A szewc śpiewał Godzinki, (bo to było zrana:)
  88  Rzekł: iak to marzy małpa, czy ziadła szatana?
  89 Cicho? nieprzeszkadzay mi? a wstaway prząść dratwy?
  90  Bo ia cię tu podniesę? tylko będę łatwy.
  91 A to co? z kurwy synu? a ia sobie Xiężna?
  92  Gdy szewc wezmie galanta: takaś to potężna?
  93 Bierze wziąwszy za łeb, o ziemie tłucze o Warstaty,
  94  Bierzże? Gdzie masz Xiążęce, kurwo: twoie szaty?
  95 Co mi powie? (bestyo) gdy się dowie Xiąże?
96  I że się Xiężną liczysz? to wnet i mnie zwiąże?
97 Wziąść cię każę do ciupy? (poczekay no Pani![)]
98  Niewydrą cię z Rąk moich i sami szatani.
99 Czy kurwa oszalała? co mi to mowiła?
100  Iże Zoną Xiążęcą, sprzysiężoną była.
101 I tak biuł, robić kazał, świniom siekać rzepę,
102  Niż na swoię kopyto przerobił; tak rzekę.
103 Do ostatniey roboty wyprawił Maystrową,
104  I tak z Xiężney wnet zrobił Panią Cechmistrzową.
105 Jachał Xiąże przez Miasto w Karecie na łowy,
106  I poznała Go zaraz szewska Zona z mowy.
107 Porwała się, i biegnie: iuż Go mężem mieni,
108  A szewc mdleie ze złości; co ta małpa czyni?
109 Dognał ią, przy karecie, porwał za łeb śmiało,
110  Z kądci się małpo do łba Xięstwo przyplątało?
111 Oy! na ten czas tłukł dobrze, co czynisz bestya?
112  Do Pana się p[r]yznaiesz? (co za fantazya!)
113 Ucieka do Pałacu, a szewc za nią w locie,
114  I tak ią przecie złapał za rękę przy płocie.
115 Już nie bił, lecz zamykał na kłotkę, w komorze
116  Myślęc sobie: że Iey to co przecie pomoże!
117 Chodzili do niey drugie sąsiadki szewcowe,
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118  Wyrzucaiąc na oczy: tę chimery nowe.
119 Ona iednak powtarza: że ia iestem Xiężna?
120  Jaśnie: Jaśnie Oświecona, i Pani potężna!
121 Przyszła przecie do siebie za cztery Niedziele,
122  Robi zawsze co może, niewymyśla wiele.
123 Dratwy przędzie, Dąb tłucze, ba i moczy skury
124  Wstaie do dnia, a czaszem: nim zapieią kury.
125 I chusty prać musiała, i naczynie myła
126  I tak się przecie Xiężna troche naprawiła.
127 Ziadła grochu z kapustą, lub nogi wieprzowe,
128  Przecie się Iey zmnieyszyło grymasow połowę.
129 Pytała się ciekawie: czy iest Xiężna w domu?
130  Odpowiadaią: że iest. A ta pokryiomu:
131 Westchnąwszy sobie nie raz: dobrzeć tak Xiężniczko!
132  Nie szanowałaś złota, otoż masz rzemyczko.
133 Poszedł raz Szewc do miasta na iarmark z botami!
134  Ta też czas upatrzywszy; drugiemi wrotami,
135 Wypadła do Pałacu, prosi nie iednego, 
136  Ażeby mogła widzieć Xiążęcia samego.
137 Zaraz dano znać Panu: że tu Białogłowa
138  Ma z Waszą Xięcią Mością mowić iakieś słowa?
139 Wyszedł Xiąże ciekawy. Ta nogi całuie,
140  Zmiłuy się! moie Xiąże! mocno obliguie!
141 Wszakżem ia to iest Zona? przyimiey mię do siebie!
142  Poday rękę, i ratuy, w tak wielkiey potrzebie!
143 Rzekł z fukiem: (rozgniewany) tę słowa do Warty:
144  Po co chodzą kobiety? głupie iako czarty?
145 Idź precz małpo odemnie? co prędzey ią weście?
146  Rościągniycie w środ Miasta? i daycie ro[z]g dwieście?
147 Niechay się ta bez mozgu nauczy rozumu,
148  Do Xiążęcego potym, nie przychodzić Domu.
149 Jak Pan prędko rozkazał, słudzy uczynili,
150  Wnet wzieli dobrodziykę, plagi wyliczyli.
151 Mowi Xiążę do Xiężney: Kobita co stała
152  Zoną moią prawdziwą bydź się mianowała.
153 W śmiech Officyerowie, Słudzy, i Dworzanie,
154  Xiężna sobie westchneła! że to tak się stanie.
155 Ze do śmierci tu nie będę: w duchu sobie szepce
156  Trzeba się tu przenosić do Ciebie moy szewcze.
157 Ta druga odebrawszy Chłostę; lamentuie
158  Krzyczy, płacze, i mdleie, ręcę załomuie.
159 Słusznie ia Panie cierpię takowę zniewagi, 
160  Nie umiałam szanować Xiążęcey powagi.
161 Powrociła do Domu do swoiey roboty,
162  Dostawszy iuż w Pałacu takowey sromoty.
163 Co mogła to robiła, boty przedawała.
164  Jak szewcowa nie Xiężna targ czynić umiała.
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165 Dokończywszy iuż Pan Bog tey pokuty roku,
166  Z syła znowu Anioła ze swego wyroku.
167 Zaniosł także na Pałac od szewca szewcową
168  Tak z niemi Bóg uczynił Tragedyą nową.
169 Coż tu mowić o ktorey? gdy się odeckneli
170  Co tam sobie obydwie biedne pomyśleli?
171 O tym ia nic nie mowię, tylko to dodaię
172  Iż Xiężnie wszystkie cnoty uczciwe przyznaię.
173 Tak była miłosierna, tak się Boga bała,
174  Zeby się w szewskie ręcę nigdy niedostała.
175 Szewc się także poprawił nabiwszy się siła,
176  I tak się Historya cała zakończyła.
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A b s t r a c t
EDWARD RÓŻYCKI  
(University of Silesia, Katowice)

“A STORY OF A DUCHESS AND A COBBLER’S WIFE” –  
AN UNKNOWN OLD-POLISH MANNERS AND SOCIAL SATIRE

A Story of a Duchess and a Cobbler’s Wife found in Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific 
Library of Ukraine, an anonymous, unknown to date poem printed in 18th c. most probably at the 
publishing house held by a Lviv family of publishers – the Szlichtyns – and composed possibly much 
earlier is a satire on human vices, especially female ones. Texts of the type, referred to as middle-class 
or plebeian or pulp fiction literature, were of popular character. Published in edition numerous edi-
tions, often distributed illegally, such small volume prints were cheap and enjoyed popularity 
mainly among low culture representatives. The piece published here is a 13 syllable evenly rhymed 
line and consists of 176 verses. The satire in question raises a fairly popular motif of change of roles 
(as a punishment the duchess becomes a cobbler’s wife while a pious cobbler’s wife – a dutchess) 
with all its unpleasant consequences to the duchess – an unbearable woman. In the final part of the 
story the duchess becomes a righteous person and everything ends happily.
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MICHAŁ KAZIMIERZ OGIŃSKI JAKO POETA
KANON TEKSTÓW I PROBLEMY ATRYBUCJI

Kanon tekstów

Twórczość Michała Kazimierza Ogińskiego jest dla badacza zjawiskiem fascy-
nującym. W tyglu intelektualnym łączącym życie dworskie i zainteresowanie wsią, 
fizjokratyzm, stoicyzm z Seneką na czele, youngizm, rubaszny dowcip i patetyczny 
niekiedy patriotyzm – ujawnia się postać artysty otoczonego przez naukę milczeniem, 
trwającym blisko 250 lat. Jak wielu twórców epoki poniósł on poniekąd konsekwen-
cje jej kulturowej eksplozji. To wiek XVIII bowiem powrócił do niemal metodycz-
nego przyuczania młodych magnatów i do życia kulturowego, i do umiejętności 
sprawnego poruszania się po salonach intelektualnych. Sprawności warsztatowej 
mówienia i pisania, biegłości praktycznego stosowania języka (włącznie z kompo-
nowaniem wierszy okolicznościowych) uczono od najmłodszego wieku. U schyłku 
lat osiemdziesiątych, kiedy w stolicy rozpoczął obradowanie Sejm Czteroletni, 
okazjonalna twórczość poetycka towarzysząca sesjom, wszystkim posłom i sena-
torom wywierała realny wpływ na tok wydarzeń politycznych 1. Śledziła je, komen-
towała i kształtowała. Za pióro chwytały niezliczone osoby – wystarczy zerknąć do 
antologii grupujących wiersze polityczne tamtych czasów 2. Utwory te w sporej 
części były niezdarnym kleceniem rymów, jednak doskonale oddawało to charakter 
i moc literatury. Była ona najlepszym środkiem wyrazu i przekazu. Była czytelna 
i czytana. Chodziło o to, by autor miał kompetencje merytoryczne, by wiedział, 
o czym pisze – nie żądano nad miarę kunsztownej formy. Zwłaszcza że tonacja 
brukowa rozbudzała ciekawość, więc i większe zainteresowanie. 

Odbywany przez młodzieńca z możnej rodziny grand tour miał przydać mu 

1 Zob. K. M a k s i m o w i c z, Poezja polityczna a Sejm Czteroletni. Gdańsk 2000, s. 13. 
2 Zob. Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebrał i ustalił E. R a b o w i c z. Komentarz 

oprac. B. K r a k o w s k i, E. R a b o w i c z. Do druku podał J. K o w e c k i. Warszawa 1996. – 
Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Z papierów E. R a b o w i c z a  oprac. K. M a k s i m o-
w i c z. Cz. 1: 1788–1789. Warszawa 1998; cz. 2: 1790–1792 (2000). – Wiersze polityczne pierwsze-
go rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–1775. Oprac. B. Wo l s k a. Warszawa 2001. – Literatura 
konfederacji barskiej. T. 1: Dramaty. Warszawa 2005; t. 2: Dialogi (2005); t. 3: Wiersze (2008); t. 4: 
Silva rerum (2009). Red. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki. – Wiersze 
polityczne czasu Konfederacji Targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego. Wstęp i oprac. K. M a k s i-
m o w i c z. Gdańsk 2008.
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poloru, doprowadzić do perfekcji znajomość języków, rozszerzyć horyzonty inte-
lektualne i zasób wiedzy o świecie 3. Ogiński wchłonął to znakomicie. Był impo-
nująco błyskotliwy (o czym nadmieniają pamiętnikarze) i oczytany, jego księgozbiór 
na 4 lata przed śmiercią właściciela liczył 1780 woluminów. Siedlecki dwór jego 
żony 4, w którym często bywał, dla którego też i tworzył, również dysponował 
„pokaźnym księgozbiorem” 5 (potem częściowo przeszedł on w ręce Ignacego 
Krasickiego). Mistrzostwa w dziedzinie literatury Ogiński jednak nie osiągnął. 
Nie można go również nazwać autorem arcydzieł czy nawet jednego arcydzieła. 
Niemniej pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, obejmującą rozmaite 
teksty. Po pierwsze więc, będą to pomieszczone w trzech tomach wiersze i po-
ematy, drukowane libretta oper, pieśni wraz z nutami, pisma polityczne i przekła-
dy. Z ich kart wyłania się obraz autora – erudyty i odważnego myśliciela, często 
będącego w opozycji wobec powszechnie przyjętych postaw, wyprzedzającego 
niekiedy swą epokę.

Wstępne zdefiniowanie i zaprezentowanie kanonu jego pism jest niezbędne do 
rozważań dalszych. Aby w pełni oddać zawartość tego kanonu, należy go uszere-
gować w grupy:

1. Wiersze i poematy – mieszczą się tu cztery tomy autorskie; klasyfikując je 
jako autorskie (z zastrzeżeniem i świadomością zasygnalizowanych przez Ogiń-
skiego tłumaczeń) pomijam wyszczególnianie składających się na nie utworów.

2. Opery-libretta – choć wiadomo, że autor pisał teksty librett i komponował 
muzykę, nie zachowały się notacje muzyczne tych dzieł.

3. Pieśni – wyszczególniono tu zarówno rękopiśmienny tomik z r. 1770 (spo-
śród 16 pieśni 13 towarzyszą nuty), jak i utwory z dwóch tomów Bajek i nie bajek 
[...], które opatrzone są nutami.

4. Pisma polityczne – mowy sejmowe, projekty ustaw i traktat o modernizacji 
armii.

5. Przekłady – niewielki zespół o autorstwie pewnym, bez tekstów przypisy-
wanych Ogińskiemu. 

6. Hasła encyklopedyczne – znamy jedną tylko pozycję mieszczącą się w tej 
kategorii; jest ona wszakże na tyle doniosła i brzemienna w skutki, że konieczne 
wydało się umieszczenie jej w odrębnym dziale. 

Tak sklasyfikowane utwory ukazują autora w pełnym spektrum jego spuścizny 
literackiej. Kanon jego dzieł przedstawia się następująco 6:

3 Zob. A. M ą c z a k, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku. Gdańsk 
1998, s. 7.

4 Zob. na ten temat artykuł A. Z i o n t k a  Siedlecki dwór artystyczny Aleksandry Ogińskiej 
(w zb.: Małe miasta. Społeczność. Red. M. Zemło. Lublin 2011).

5 J. We g n e r, Ogiński Michał Kazimierz. Hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. 
Red. I. Treichel. Warszawa 1972, s. 638.

6 Po opisie bibliograficznym podaję tu sygnaturę egzemplarza, z którego korzystałem przy 
pisaniu pracy (stosuję skróty: BJ = Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. – BK PAN = Biblioteka 
Kórnicka Polskiej Akademii Nauk. – BN = Biblioteka Narodowa w Warszawie. – BOZ = Biblioteka 
Ordynacji Zamoyskich. – IBL PAN = Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie); dalej następują skróty: Estr. = Bibliografia polska K. E s t r e i c h e r a. – NK = Bibliogra-
fia literatury polskiej „Nowy Korbut” (liczby rzymskie po skrótach oznaczają tomy áw przypadku 
Estr. tomy podawane są w numeracji ogólnejñ, arabskie – stronice).
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W i e r s z e  i  p o e m a t y

Książka in octavo majori. Lwów 1781. W drukarni wdowy Józefy Pillerowej, 
ss. 142. IBL PAN, sygn. XVIII.2.107. Estr. XXIII, 297. NK V, 429.

Powieści historyczne i moralne napisane przez obywatela słonimskiego. War-
szawa 1782 [w drukarni Piotra Dufour] 7, ss. 164. IBL PAN, sygn. XVIII.2.108. 
Estr. XXIII, 297. NK V, 429.

Bajki i nie bajki przez obywatela słonimskiego napisane. Cz. 1. Warszawa 1788 
[w drukarni Piotra Dufour], ss. 202. IBL PAN, sygn. XVIII.2.179/1. Estr. XXIII, 
296. NK V, 429.

Bajki i nie bajki przez obywatela słonimskiego napisane. Cz. 2. Warszawa 1788 
[w drukarni Piotra Dufour], ss. 176, IBL PAN, sygn. XVIII.2.179/2. Estr. XXIII, 
296. NK V, 429.

O p e r y  (l i b r e t t a)

Filozof zmieniony. Opera w muzyce zaprezentowana na zamkowym teatrum 
słonimskim podczas karnawału. Wilno 1779. BN, XVIII.1.2797. Estr. XVI, 224. 
XXIII, 297; NK V, 429.

Opera Telemaka. Grana roku 1780 w Słonimie. B.m.r. NK V, 429.
Kondycje stanów. Opera we dwóch aktach na teatrze słonimskim reprezento-

wana. Warszawa 1781. W drukarni Piotra Dufour. BN XVIII.1.1072.
Pola elizejskie. Dramma z muzyką. W: Bajki i nie bajki przez obywatela sło-

nimskiego napisane, cz. 2, s. 85–119.
Opera mocy świata. Grana na teatrum słonimskim. W: jw., s. 120–169.

P i e ś n i  (t e k s t  i  n u t y)

Pieśni przez J.W.Imci Pana Michała Kazimierza hrabię Ogińskiego Hetmana 
W. W. Księstwa Lit. złożone w roku 1770, w miesiącu nowembrze w Słonimie. Sło-
nim 1770, ss. 50 (rkps, tekst i nuty). BN, rkps BOZ, 1075, mf 4683. NK V, 478.

Bajki i nie bajki [...]. Cz. 1. Warszawa 1788
O drogim momencie, s. 84–85, nuty s. 1–4 (nowe liczbowanie).
O nieambitnym sercu, s. 86–87, nuty s. 5–9.
Niespodziewany dobry dzień, s. 88–90, nuty s. 10–14 (błąd w zapisie tytułu).
Bartek Wróbel, s. 97–99, nuty s. 15–18.
Gusta różne, s. 103–104, nuty s. 19–24 (błąd w zapisie tytułu).
O minach, s. 104–106, nuty s. 24–28.
O kalendarzu, s. 106–107, nuty s. 28–32.
O żegludze, s. 108–109, nuty s. 32–36 (błąd w zapisie tytułu).
Cztery elementa. O wodzie, s. 110–111, nuty s. 37–41.
Cztery elementa. O ogniu, s. 112–113, nuty s. 42–47.

7 Sam druk o tym nie wspomina. Zob. jednak W. T o m a s z e w s k i, Warszawskie edytorstwo 
muzyczne w latach 1772–1865. Warszawa 1992, s. 75.
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Cztery elementa. O ziemi, s. 114–115, nuty s. 48–52.
Cztery elementa. O powietrzu, s. 116–117, nuty s. 53–57.
Ostrożnie z ogniem, s. 120–121, nuty s. 1–4 (nowe liczbowanie, po wcześniej-

szych zapisach nutowych; błąd w zapisie tytułu).

Bajki i nie bajki [...]. Cz. 2. Warszawa 1788
Do Temiry, s. 171–172, nuty s. 5–8 (nowe liczbowanie).

P i s m a  p o l i t y c z n e

Projekt etatu wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego prześwietnym stanom 
Rzeczypospolitej skonfederowanym podany na sejmie r. 1788. B.m.r., ss. 28. BN, 
W.4388 adl. Estr. XXIII, 295.

Myśli o rzeczy wojennej. Warszawa 1789. W drukarni Piotra Dufour, ss. 8. BN, 
XVIII.3.5748. Estr. XXIII, 295. NK V, 429.

Zdanie na sesji sejmowej dnia 23 września 1776 na projekt pod tytułem „Po-
winności i władza departamentów w Radzie”. Warszawa 1776, ss. 4. BJ, 392864. 
Estr. XXIII, 295. NK V, 429.

W przekładzie francuskim:
Avis de Son Excellence Mgr le Comte Michel Ogiński grand général de Lithua- 

nie, proféré en pleine diète dans la séance du 23 sept. 1776. B.m. 1776, ss. 4. Estr. 
XXIII, 294. NK V, 429.

Discours prononcé par monsegneur le Comte Michel Ogiński grand général 
de Lithuanie dans la session de la diète le 23 9bre 1776. B.m. 1776, ss. 4. Estr. 
XXIII, 295. NK V, 429.

Mowa miana na sesji sejmowej dnia 30 października r. 1788. B.m. 1788,  
ss. 4. BN, W.41485 adl. Estr. XXIII, 295. NK V, 429.

Głos na sesji sejmowej dnia 30 octobra 1788. B.m. 1788, Estr. XXIII, 295.
Mowa na sesji sejmowej dnia 16 grudnia 1788. Warszawa 1788. BN W.41402. 

Estr. XXIII, 295; NK V, 429.
Przywitanie jaśnie wielmożnego pana Branickiego hetmana wielkiego koron-

nego oraz [...] komisarzy wojskowych dnia 27 decembra 1788. B.m. 1788, ss. 2. 
BN, XVIII.3.4578. Estr. XXIII, 295. NK V, 429.

Mowa na sesji sejmowej dnia 30 lipca 1789 miana. Warszawa 1789, ss. 2. Estr. 
XXIII, 295. NK V, 429.

Głos na sesji sejmowej dnia 13 stycznia roku 1792 miany. B.m.r., ss. 8. BK 
PAN, 32219. BN, W.41486 adl. Estr. XXIII, 295. NK V, 429.

Głos na sesji sejmowej dnia 15 maja 1792 roku miany. Warszawa 1792, ss. 2. 
Estr. XXIII, 295. NK V, 429.

P r z e k ł a d y

List do ludu. W: Powieści historyczne i moralne napisane przez obywatela 
słonimskiego, s. 1–9. (Antoine Leonard Thomas, L’Épître au peuple. W: Recueil 
pour l’esprit et pour le cœur. T. 2. Zelle 1765, s. 35–47).
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Nocy Jiunga. W: Bajki i nie bajki [...] przez obywatela słonimskiego napisane, 
cz. 2, s. 1–84. (Edward Young, The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death, 
and Immortality. 1742–1745).

H a s ł a  e n c y k l o p e d y c z n e

Harpe. Hasło w: Encyclopédie. T. 8. Neufchâtel 1765, s. 56–57.

Zaprezentowane zestawienie pomija korespondencję i okolicznościowe pisma 
o charakterze sądowym, które nie są tu zbyt istotne. To, czym dysponujemy w chwi-
li obecnej, to najważniejszy dla tych rozważań zespół utworów literackich zawar-
ty w trzech tomach i osobno publikowane libretta operowe; towarzyszy im 9 pism 
(nie licząc ich tłumaczeń i powieleń) związanych z wojskiem i obradującymi 
sejmami (głównie Czteroletnim), przekłady i jedno znane hasło encyklopedyczne. 
Tak jawi się kanon twórczości wielkiego hetmana litewskiego. Niemniej ustalanie 
go, począwszy od prac Feliksa Bentkowskiego, Karola Estreichera, po Nowego 
Korbuta, nie było łatwe. Mimo iż ta ostatnia Bibliografia literatury polskiej każdą 
z wymienionych pozycji notuje, przyjmując za autora Michała Kazimierza Ogiń-
skiego, to jednak jeśli się bierze pod uwagę rozmaite rozbieżności (choćby w pra-
cach muzykologów i teatrologów), niezbędne wydaje się prześledzenie i przedsta-
wienie wszystkich kwestii związanych z atrybucją tych dzieł.

Zagadnienia atrybucji
P y t a n i a  i  r o z b i e ż n o ś c i

Sposób widzenia hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego przez jego współ-
czesnych odnosił się także do jego twórczości literackiej. Hubert Vautrin odnoto-
wuje Ogińskiego jako autora librett operowych zakorzenionych w polskiej kulturze 8, 
podobnie Julian Ursyn Niemcewicz 9, jako o poecie pisze o nim Karl Heinrich von 
Heyking 10. Ten ostatni nazywa go nawet „świetnym polskim poetą [...]” 11. Grun-
towną samoświadomość twórczą miał i sam Michał Kazimierz. Heyking i Niem-
cewicz przytaczają w swych pamiętnikach ważną w tym kontekście anegdotę. 
Przypomnijmy oba przekazy. 

Heyking w odautorskim przypisie wspomina:
Kiedy umarł Jan Jakub Rousseau, Ogiński wszedł do gabinetu Stanisława Augusta ze 

słowami: „Najjaśniejszy panie, zmarł mój kolega”. Król sądził, że na skutek udaru apoplek-
tycznego zmarł Sosnowski, hetman polny litewski. „Przepraszam, miłościwy panie – odpowie-
dział spokojnie Ogiński – mam na myśli Jana Jakuba Rousseau”. Król spojrzał na hrabiego 
nieco zdziwiony. Na to Ogiński śmiejąc się powiedział: „Waszej królewskiej mości zapewne 

  8 H. Va u t r i n, Obserwator w Polsce. Przeł. W. Z a w a d z k i. W zb.: Polska stanisławowska 
w oczach cudzoziemców. Wstęp, oprac. ... T. 1. Warszawa 1963, s. 760.

  9 J. U. N i e m c e w i c z, Pamiętnik czasów moich. Wstęp, oprac. J. D i h m. Warszawa 1957, 
s. 115.

10 K. H. v o n  H e y k i n g, Wspomnienia z ostatnich lat Polski i Kurlandii (1752–1796). Przeł. 
W. Z a w a d z k i. W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, s. 80–81.

11 Ibidem, s. 80.
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wiadomo, że Jan Jakub napisał słowa i muzykę do Wróżbity wiejskiego. I ja także zawsze 
komponuję muzykę i tekst do polskich oper wystawianych w moim teatrze. A więc z tego 
względu Jan Jakub Rousseau jest moim kolegą” 12.

Krótka rozmowa hetmana i króla przybiera tu postać podszytej dowcipem 
salonowej konwersacji. Błyskotliwość wypowiedzi Ogińskiego oparta na zasko-
czeniu dyskutanta i logicznym powiązaniu skojarzeń wyraża się nie w duchu ża-
łobnego zasmucenia, ale właśnie dowcipu. Ów zaprezentowany przez memuarystę 
szczątkowy dialog można uznać za klasyczny przykład oświeceniowej konwersa-
cji, gdzie głos zabiera się po to, by go zaraz oddać (co jest tu dobrze wyczuwalne) 13. 
Niemcewicz wszakże widział to nieco inaczej:

Przy czystym obywatelstwie, przy najlepszym sercu prawdziwie dziecinną miał próżność. 
J. J. Rousseau nazywał swym kolegą. „Rousseau tylko i ja – zwykł mawiać – jedyni jesteśmy, 
którzyśmy i słowa oper, i muzykę do nich pisali” 14.

Obaj pamiętnikarze przywołują tę samą anegdotę, jednak Niemcewicz – w prze-
ciwieństwie do Heykinga – bardziej odnosi ją do osobliwej postawy psychologicz-
nej jej bohatera. Niemniej to, co dla nas istotne, to odnotowanie słów samego 
hetmana, w których zwraca on uwagę na swą aktywność pisarską. 

Z tych kilku zaprezentowanych tutaj pamiętników wyłania się więc osoba li-
terata. Długo jednak znany był tylko ów fakt. Nie próbowano odmawiać Ogińskie-
mu miana twórcy (jak uczyni to wiek XX), ale kwestie atrybucji i ustalenia kano-
nu jego dzieł pozostawały otwarte. Nikt bowiem z przywoływanych tu pamiętni-
karzy nie podaje z tytułu ani jednego tekstu, a tym bardziej całego tomu. Drobną 
poszlakę zostawia tylko Vautrin, do czego przyjdzie wrócić. 

Jako pierwszy, w r. 1814, skojarzył z nazwiskiem Ogińskiego konkretne utwo-
ry Bentkowski w monografii bibliograficznej Historia literatury polskiej 15. W la-
koniczny sposób, bez cienia wątpliwości wskazał go jako autora Książki in octavo 
majori, Powieści historycznych i moralnych [...] oraz Bajek i nie bajek [...], zupeł-
nie zaś nie wziął pod uwagę pism polityczno-wojskowych. Zabieg ten podykto-
wany był nie ignorancją, ale przyjętym kryterium wyboru literatury pięknej (choć 
pominięte przy tym zostały teksty librett). Ponadto Bentkowski także przypisuje 
Ogińskiemu układ i redakcję wydanej w drukarni Piotra Dufoura w r. 1780 anto-
logii Żarty dowcipne dla rozrywki czytelnika z różnych autorów zebrane. Badacz 
opatruje tę pozycję komentarzem: 

drobne te po większej części wiersze i epigramata wyjęte są z Bratkowskiego, Gawińskiego, 
Jagodyńskiego, Kochanowskiego, Kochowskiego, Niewieskiego, Minasowicza, Wacława Po-
tockiego i z zabaw poetycznych 16. 

Bentkowski miał gruntowną wiedzę o materii, z którą obcował, oraz świado-

12 Ibidem, s. 81.
13 Zob. J. R y b a, Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady – konwersacja – literatura. Katowice 

2009, s. 13. Zob. też recenzję tej pracy autorstwa A. Z i o n t k a  w „Wieku Oświecenia” (t. 26 
á2010ñ).

14 N i e m c e w i c z, op. cit., s. 115.
15 F. B e n t k o w s k i, Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszo-

nych. T. 1. Warszawa–Wilno 1814, s. 593.
16 Ibidem.
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mość nowatorskiego charakteru swoich ustaleń. Już we wprowadzeniu pisał do-
bitnie:

Zdawało mi się rzeczą konieczną wymienić na sam przód dzieła do historii literatury 
i bibliografii polskiej potrzebne, a tym samym wskazać, skąd czerpałem i jaką miałem pomoc 
w ułożeniu dzieła niniejszego. Grube tam częstokroć zdarzało mi się spostrzegać błędy, które 
wielu nie udając się do samego źródła, powtarzali i roznosili w świecie uczonym. Ilem był 
szczęśliwy w sprostowaniu uchybień takowych, znawcy osądzą i czas okaże 17. 

Wprawdzie 8 lat później ukazała się praca Adama Tomasza Chłędowskiego, 
uzupełniająca Bentkowskiego, a w niektórych miejscach także korygująca jego 
ustalenia, jednak interesujących nas tekstów nie dotykała 18. Pominą je również 
kolejni autorzy tomów monograficzno-bibliograficznych, jak Józef Maksymilian 
Ossoliński 19 czy Joachim Lelewel 20, dając dzieła o bardzo zawężonym i wyspecja-
lizowanym charakterze. Solidarnie milczą o nim autorzy obszernych monografii 
historycznoliterackich: Piotr Chmielowski, Stanisław Tarnowski i Roman Pilat 21. 
Nieco ironicznie (ale jednak) wspomina go Aleksander Brückner – jako „obywa-
tela słonimskiego powiatu”, ostatniego „z owych wielkich dygnitarzów Rzeczy-
pospolitej, bawiących się w literaturę” 22. 

Korektę – jakkolwiek chybioną – ustaleń Bentkowskiego próbował uczynić 
dopiero, prawie wiek później, Karol Estreicher w monumentalnej Bibliografii 
polskiej. W przypadku Ogińskiego krakowski bibliograf dokonywał niemal re- 
wolucji. Skłonny więc był przypuszczać, iż wzmiankowane tomy poetyckie nie  
są autorstwa Michała Kazimierza Ogińskiego, lecz „jego syna wojewodzica”  
(Estr. XXIII, 296). Niniejszym błędnie przypisywał Michałowi Kazimierzowi oj-
costwo Michała Kleofasa Ogińskiego 23, podczas gdy panowie byli dalekimi kuzy-
nami (ojciec Kleofasa i Michał Kazimierz mieli wspólnego pradziadka 24). 

W przypadku utworów literackich sygnałem alternatywności mógł się okazać 
dla Estreichera sam pseudonim „Obywatel Słonimski”. Wiadomo, że hetman li-
tewski był wtedy aktywnie zaangażowany w rozwój kulturalny swego dworu ar-
tystycznego i wciąż wiązał z nim duże plany (już w r. 1776 pisał o jego słonimskiej 
rezydencji Tomasz Kajetan Węgierski). Jeśli zatem uczony przyjmował bezdysku-

17 Ibidem, s. VIII.
18 A. T. C h ł ę d o w s k i, Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkow-

skiego „Historii literatury polskiej”. Lwów 1818.
19 J. M. O s s o l i ń s k i, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej. 

Kraków 1819.
20 J. L e l e w e l, Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa 

dzieła Jerzego Samuela Bandtke. T. 1–2. Wilno 1823.
21 P. C h m i e l o w s k i, Historia literatury polskiej. T. 2. Warszawa 1899. – S. T a r n o w s k i, 

Historia literatury polskiej. T. 3: Wiek XVIII. Kraków 1900. – R. P i l a t, Historia literatury polskiej. 
Wykłady uniwersyteckie. T. 4, cz.1: Czasy Stanisława Augusta. Lwów–Warszawa 1908.

22 A. B r ü c k n e r, Dzieje literatury polskiej. T. 1. Warszawa 1908, s. 443.
23 Michał Kleofas O g i ń s k i  (1765–1833) – kompozytor, polityk, autor pamiętników i Listów 

o muzyce; był synem Andrzeja Ignacego i Pauliny z Szembeków Ogińskich.
24 Zob. A. Z a ł u s k i, Michał Kazimierz Ogiński. Życie, działalność i twórczość. Londyn 2003, 

s. 8. W tej pasjonującej książeczce autor dowodzi, iż to właśnie Michał Kleofas był kompozytorem 
Mazurka Dąbrowskiego (warto się zatrzymać nad błyskotliwie argumentowanym rozdziałem Droga 
do hymnu). Zob. też A. Z a ł u s k i, Zagadka „Mazurka Dąbrowskiego”. Sprawa detektywistyczna 
z osiemnastego wieku. Londyn 1999, passim.
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syjnie (a na to wychodzi), że utwory powstały w kręgu Ogińskich, Michała Kle-
ofasa zaś traktował jako hetmańskiego syna, to faktycznie „Obywatelem Słonim-
skim” mógł być któryś z nich. Prawdopodobne więc też, iż Estreicher uznał Mi-
chała Kazimierza za osobę, której nie godzi się przypisywać takich utworów, jak 
te pomieszczone w interesujących nas tomach (możliwe, że badacz spotkał się 
z jego „bardziej szczytną” działalnością teatralną i kompozytorską przy okazji 
prowadzenia prac nad dziejami teatru 25). Sam bowiem najwyżej ich nie ocenił, 
pisząc o Bajkach i nie bajkach [...]:

Rzadko o wiersze bardziej bezsensowne. Są tu bajki, sielanki i humorystyczne. Są tu 
także nuty do niektórych wierszy do śpiewu, skrzypców i basu, [...]. [Estr. XXIII, 296]

Próżno teraz dociekać, czym kierował się Estreicher, wydaje się bowiem, że 
gdyby miał jakieś poważne dowody nie tyle na autorstwo Michała Kleofasa, ile 
przeciwko autorstwu Michała Kazimierza, to na pewno by je przedstawił 26. Tu bez 
wątpienia posłużył się głównie własną intuicją, w którą wplatał się – charaktery-
styczny dla polskich humanistów w. XIX – stosunek emocjonalny do postaci 
i dzieła 27.

Osobno zaś należałoby tu potraktować nadanie statusu anonimowej redakcji 
wspominanej przez Bentkowskiego antologii Żarty dowcipne [...]. Estreicher po-
wołuje się bowiem na wybrakowany (jak sam zaznacza) egzemplarz Biblioteki 
Jagiellońskiej, pozbawiony karty tytułowej (Estr. XXXIV, 401–402). Finalnie od-
syła jednak do wcześniejszych tomów swego dzieła, w których identycznie brzmią-
cy tytuł przypisany jest enigmatycznemu „X. J. Matczyńskiemu” (Estr. XXII, 224). 

Gabriel Korbut zaś – tworząc swoją bibliografię przy współpracy Aleksandra 
Brücknera i Piotra Chmielowskiego, podobnie jak Bentkowski – Książkę in octa-
vo majori, Powieści historyczne i moralne [...] oraz Bajki i nie bajki [...] zaklasy-
fikował jako autorskie dzieła wielkiego hetmana litewskiego. W ślad za Korbutem 
poszli także powojenni badacze, pracujący najpierw pod kierownictwem Tadeusza 
Mikulskiego, a po jego śmierci – Elżbiety Aleksandrowskiej, przygotowujący 
Bibliografię literatury polskiej „Nowy Korbut”. Do rzeczonych tomów dołączyli 
oni jeszcze libretto opery Filozof zmieniony [...] oraz wspomnieli o przypisywanych 
Michałowi Kazimierzowi Ogińskiemu librettach do Opery Telemaka [...] oraz 
Kondycji stanów [...]. Zespół ten, podejmując zagadnienie atrybucji, odwołuje się 
do prac Andrzeja Ciechanowieckiego 28 i Ludwika Bernackiego 29. Bernacki jednak 

25 K. E s t r e i c h e r, Teatra w Polsce. T. 1–3. Kraków 1873–1879. Jednak ani sam Ogiński, 
ani jego rezydencja słonimska nie są przedmiotem opisu w tej pracy.

26  Nieporozumień związanych z rozpoznawaniem i rozgraniczaniem dzieł obu twórców byłoby 
dużo, wspomnieć tylko można, iż słynny polonez a-moll nr 13 Pożegnanie ojczyzny, przypisywany 
Michałowi Kleofasowi, mógł być jedynie dziełem Michała Kazimierza. Zob. A. L e n k i e w i c z, 
Kazimierz Pułaski (1745–1779). Wrocław 2004, s. 107.

27  Na przykładzie prac Władysława Konopczyńskiego pokazywał to J. M i c h a l s k i  (Men-
talność polityczna konfederatów barskich. Próba charakterystyki. W zb.: Przemiany tradycji bar- 
skiej. Studia. Red. Z. Stefanowska. Kraków 1972, s. 7–9). Zob. też A. Z i o n t e k, Michał Kazi- 
mierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 7–8 
(2010–2011).

28 A. C i e c h a n o w i e c k i, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonim. Köln–
Graz 1961.

29 L. B e r n a c k i, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. T. 2. Lwów 1925.
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tomy liryków przyporządkowuje Michałowi Kleofasowi. Ciechanowiecki znowuż, 
pierwszy monografista artystycznych (pozaliterackich) dokonań hetmana Ogiń-
skiego, powątpiewając w autorstwo bohatera swojej (wciąż bezcennej poznawczo) 
pracy, zdecydowanie wyklucza możliwość przypisania tych dzieł Michałowi Kle-
ofasowi. Obaj zgodnie opowiadali się zaś za autorstwem libretta do opery komicz-
nej Filozof zmieniony [...]. Swoimi wątpliwościami co do pozostałych utworów 
Ciechanowiecki dzielił się w liście do mnie:

Kwestionowałem w moim rozdziale o samym hetmanie jego autorstwo, tak utworów 
muzycznych, jak i utworów literackich. Wysunąłem (wydaje mi się, jak na owe czasy i moją 
fragmentaryczną wiedzę, słusznie), osobę Ignacego Lachnickiego jako współautora, a nawet 
autora niektórych pozycji literackich Ogińskiego 30.

Dodawał też jednak, iż baza źródłowa, którą dysponował i na której się skupił, 
nie pozwalała na inne wnioski – choć bezcenna przy opisie mecenatu i artystycz-
nego dworu hetmana (co kapitalnie pokazała Magdalena Piwocka 31) – toteż pozo-
stawia kwestię otwartą i do dyskusji: 

Proszę jednak pamiętać, że od czasu mojej pracy nad Ogińskim przeszło pół stulecia 
spędzonego za granicą, i to na zupełnie innych odcinkach tak historii sztuki, jak i kultury arty-
stycznej. Może pan więc nie zgodzić się z moimi ówczesnymi określeniami i teoriami 32.

Dyskusja jest tu niezbędna. Chaos bowiem, jaki zaistniał na tle sporów atry-
bucyjnych, ma do dziś swoje odzwierciedlenie w pracach badawczych związanych 
z dziejami muzyki i teatru, ale też i z ogólnym wizerunkiem autora Bajek i nie 
bajek [...].

Tabela 1. Atrybucja dzieł Ogińskiego wedle bibliografii polskich

Tytuł Bentkowski Estreicher Nowy Korbut

Pieśni przez J.W.I.Mci pana Michała 
Kazimierza hrabię [...]. Słonim 1770. – – Michał  

Kazimierz

Filozof zmieniony [...]. Wilno 1779. – anonim Michał  
Kazimierz

Opera Telemaka [...]. B.m.r. [1780]. – anonim Michał  
Kazimierz*

Kondycje stanów [...]. Warszawa 1781. – anonim Michał  
Kazimierz*

Książka in ocvtavo majori. Lwów 1781. Michał  
Kazimierz

Michał  
Kleofas

Michał  
Kazimierz

Powieści historyczne i moralne [...]. 
Warszawa 1782.

Michał  
Kazimierz

Michał  
Kleofas

Michał  
Kazimierz

Bajki i nie bajki [...]. Cz. 1–2.  
Warszawa 1788.

Michał  
Kazimierz 

Michał  
Kleofas

Michał  
Kazimierz

* NK podaje oba teksty, opatrując je wcześniej zwrotem: „przypisuje mu się także”. 

30 A. C i e c h a n o w i e c k i, list z Londynu, 25 I 2011, s. 3.
31 M. P i w o c k a, Andrzej Ciechanowiecki i dziedzictwo Słonimia. „Studia Waweliana” t. 14 

(2009), s. 265–272.
32 C i e c h a n o w i e c k i, list z Londynu, s. 3–4.
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D o w o d y  i  w n i o s k o w a n i a
Przyczyną zamieszania atrybucyjnego wokół dzieł Michała Kazimierza Ogiń-

skiego był fakt, iż on sam żadnego z nich nie drukował sygnując nazwiskiem. 
W orbicie zainteresowań badaczy znalazły się jednak cztery konkretne woluminy: 
wydana anonimowo Książka in octavo majori oraz podpisane pseudonimem „Oby-
watel Słonimski” Powieści historyczne i moralne [...] i 2-częściowe Bajki i nie 
bajki [...]. Ponadto wzięto również pod uwagę kilka opublikowanych osobno, 
również anonimowo, librett operowych: Filozof zmieniony [...], Opera Telemaka 
[...] oraz Kondycje stanów [...]. Sytuacja mogłaby się wydawać patowa. Niemniej 
nie jest ona nawet namiastką problemów, z jakimi spotykali się powojenni badacze 
i edytorzy poezji czasów stanisławowskich czy ogólnie – oświecenia. Juliusz 
Wiktor Gomulicki pokazywał to przy swoich badaniach nad Węgierskim, Naru-
szewiczem, Trembeckim 33, ale też prowadząc ze Zdzisławem Maciejem Zachma-
czem „przyjazny spór” o dzieje autografów Jakuba Jasińskiego 34. Tym bardziej 
zagmatwana atrybucyjnie – by wspomnieć ów truizm jedynie marginalnie – jest 
kwestia poezji „wieku rękopisów”, co kapitalnie pokazują ostatnie tomy Radosła-
wa Grześkowiaka 35 i Adama Karpińskieg 36. Dla samego zaś artystycznego wize-
runku twórcy i recepcji jego dzieła niezbędne, wręcz fundamentalne bywa ustale-
nie właściwego brzmienia i grafii tekstu, co wymownie oddają prace Antoniego 
Czyża i Aleksandra Nawareckiego nad edycjami dzieła ks. Józefa Baki 37. Nawa-
recki oparł swą monografię dotyczącą właśnie recepcji utworów Baki 38 na wersjach 
„okaleczonych” przez Rajmunda Korsaka, ich wydawcę. Ustalenie właściwej 
podstawy tekstu 39 część jego pracy zdezaktualizowało.

W przypadku Ogińskiego jednak, gdy oddajemy się samej lekturze, bacznie 
przyglądając się relacjom pamiętnikarskim z epoki i peregrynacjom poszczególnych 
utworów, zagmatwany obraz zyskuje na klarowności. Nie występuje tu bowiem 
dojmujący często problem wariantywności tekstów (poza jednym lirykiem) – zna-
my tylko tomy drukowane i jeden rękopiśmienny. Sama liczba tekstów może nie 

33 Zob. choćby najbardziej obrazowe szkice J. W. G o m u l i c k i e g o  pomieszczone jako 
wstępy w tomach A. N a r u s z e w i c z a  (Liryki wybrane. Warszawa 1964) i S. T r e m b e c k i e-
g o  (Wiersze wybrane. Warszawa 1965).

34 Podaję w kolejności ukazywania się: J. W. G o m u l i c k i: Coś nowego o „Sprzeczkach” 
Jakuba Jasińskiego. „Ogród” 1994, nr 1; Przyjazny spór o losy autografów Jakuba Jasińskiego. Jw., 
nr 4. – Z. M. Z a c h m a c z: Jeszcze o „Sprzeczkach” Jakuba Jasińskiego. Jw.; Jakub Jasiński – 
generał i poeta. Nad biografią i tekstami. Warszawa 1995 (tu rozdz. Nad tekstami Jakuba Jasińskie-
go). Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż książka Zachmacza złożona została w wydawnictwie 
IBL w 1989 r. i nie uwzględniła zaistniałej na łamach „Ogrodu” przyjaznej potyczki.

35 R. G r z e ś k o w i a k, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wie-
ku rękopisów”. Gdańsk 2003.

36 A. K a r p i ń s k i, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach. War-
szawa 2003. Zob. też inspirujące metodologicznie studium tego autora Somnus. Fortuna. Invidia. 
Problemy tekstu i autorstwa („Ogród” 1994, nr 1).

37 J. B a k a: Poezje. Wstęp, oprac. A. C z y ż, A. N a w a r e c k i. Warszawa 1986; Uwagi. 
Wstęp, oprac. A. C z y ż, A. N a w a r e c k i. Lublin 2000. 

38 A. N a w a r e c k i, Czarny karnawał. „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki – poetyka 
tekstu i paradoksy recepcji. Wrocław 1991.

39 Zob. A. C z y ż, A. N a w a r e c k i, posłowie w: B a k a, Uwagi, s. 140. Por. A. C z y ż, 
Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995, s. 289 n.
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jest mała – 174 teksty artystyczne (pomijam tu tłumaczenia, pisma polityczne 
i wojskowe), wśród których będą zarówno kilkuwersowe „ucinki”, jak i obszerne 
poematy. Wszakże już sama skrupulatna lektura oraz analizy słownikowa, ideowa 
i semantyczna ujawnią ich niepodważalną jedność. Przywołajmy jednakże wszyst-
kie dowody.

Pierwszy chronologicznie – rękopiśmienny – tom Michała Kazimierza Ogiń-
skiego powstał w r. 1770, czyli na 9 lat przed pierwszym tomem drukowanym. 
Zapewne na potrzeby słonimskiej sceny artystycznej autor zebrał swoje pieśni, 
układając je w rękopiśmienny wolumin Pieśni przez J.W.Imci Pana Michała Ka-
zimierza hrabię Ogińskiego Hetmana W. W. Księstwa Lit. złożone w roku 1770, 
w miesiącu nowembrze w Słonimie. Jest to j e d y n e  jego dzieło artystyczne sy-
gnowane imiennie. Na 49 stronicach grupuje 16 utworów; 13 towarzyszy zapis 
nutowy. 14 z nich znalazło się także w wydanych 18 lat później Bajkach i nie 
bajkach [...]. Szczegółowo oddaje to tabela.

Tabela 2. Utwory z Pieśni [...] i ich odpowiedniki w Bajkach i nie bajkach [...]

Pieśni przez J.W.Imci Pana Michała Kazi-
mierza hrabię Ogińskiego Hetmana  

W. W. Księstwa Lit. złożone w roku 1770, 
w miesiącu nowembrze w Słonimie

Bajki i nie bajki [...]. Cz. 1. Warszawa 1788.

Tytuł, stronice, uwagi Tytuł, stronice, uwagi
Dzieweczka, 3 Piosneczka, 17

O losie, 5 O losie, 61
O guście, 7 O guście, 63
Johasia, 10 Johasia, 80, w spisie treści jako Joasia

Anetka, 13
Anetka, 71, to samo jako aria jednej z głównych 

bohaterek – Anetki, w „operze komicznej”  
Filozof zmieniony [...] (s. 24–27)

Antek, 17 Antek, 68
Lizetka, 20 Lizetka, 73

O pokusie, 24 Pokusa, 67
Kasia, 26 Kasia, 77

Serce i rozum, 30 Sprzeczka rozumu z sercem, 23
Bachus. Pieśń stołowa, 32 O Bachusie, 24

Pasterka, 36 Pasterka, 65
O szczęśliwości życia, 39 (bez nut) O szczęśliwości życia, 27

O wolności, 41 (bez nut) –
O filozofii, 44 O filozofii, 29

O prawdzie, 46 (bez nut) –

Poza różnicami w niektórych tytułach i minimalnymi, marginalnymi (niezbyt 
istotnymi dla tej części wywodu) rozbieżnościami w treści z całą pewnością 
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mamy do czynienia z przedrukiem tych samych utworów. Ponadto w Bajkach i nie 
bajkach [...] znajduje się 14 innych pieśni o identycznym charakterze artystycznym 
– zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Pozwala to więc na jednoznacz-
ne ustalenie, że za pseudonimem „Obywatel Słonimski” kryje się właśnie Michał 
Kazimierz Ogiński. To znowuż ostatecznie oddaje mu autorstwo Bajek i nie bajek 
[...], jak i wiąże go z tomem Powieści historycznych i moralnych [...] – które zy-
skały takie właśnie oznakowanie autorskie. 

Dzięki tym ustaleniom, niejako przy okazji, pozyskujemy dla kanonu dzieł 
hetmana także i libretto opery Filozof zmieniony [...]. Oto bowiem odnajdujemy 
w nim arię jednej z głównych bohaterek – Anetki, która to aria (s. 24–27) jest 
powtórzeniem pieśni Anetka, pomieszczonej i w Pieśniach [...] (s. 13–16), i w Baj-
kach i nie bajkach [...] (cz. 1, s. 71–73). Ponadto zaś, za tym autorstwem (a opo-
wiadali się za nim także Ciechanowiecki i Bernacki) przemawiałaby też drobna 
poszlaka pamiętnikarska. Wspominany już Hubert Vautrin, w cytowanym w po-
przednim rozdziale fragmencie, nadmieniał o kilku próbach stworzenia polskich 
oper. Powtórzmy:

Książę Czartoryski, hetman wielki Ogiński poczynili próby, które zbyt jawnie zdradzają 
rodzimy grunt, aby mogły służyć za wzór dobrego smaku. W jednej z oper tego ostatniego wy-
stępuje stara kobieta, która siadając puszcza wiatr i śpiewa przy tym: „Tak to zawsze stara baba” 40.

Owa „stara baba” to bohaterka Filozofa zmienionego [...] – 80-letnia, cierpią-
ca na rozmaite dolegliwości pani Wesołkowska. Gdy jej „spazmy zaczynają doku-
czać”, z pasją leczy się „cynamonką”. Pijąc ją na umór, doprowadza do wyznania: 
„kaszel przy tym ustawiczny i odęcia cierpię, które czasem gwałtem modestią 
łamią” (s. 10). Po pierwszej swej arii zakrzyknie: 

Co! bodajże! Ach, przepraszam,
Że słabości takie znaszam.
Przebaczcie mi, jestem słaba,
Siedzieć muszę, stara baba. [s. 10]

Brzmienie nie jest identyczne, ale trzeba pamiętać, że, po pierwsze, Vautrin 
przy spisywaniu swych memuarów zapewne cytował z pamięci. Ponadto także 
nie należy zapominać, że jego dzienniki pisane były po francusku 41, toteż tekst 
został przetłumaczony, by potem na potrzeby polskiej edycji (z której pochodzi 
cytat) wtórnego przekładu dokonał Wacław Zawadzki. Mając na uwadze ten 
niuans, jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić, iż pamiętnikarzowi chodzi 
właśnie o ten utwór. Owo przekonanie zaś daje nam dodatkowy dowód przema-
wiający za utożsamieniem autora Filozofa zmienionego [...] z Michałem Kazi-
mierzem Ogińskim. 

Książka in octavo majori prowokuje pytania poważniejsze, a tym samym 
dowodzenie jej atrybucji jest nieco subtelniejsze. 

W roku 1781 ukazują się dwie książki Ogińskiego: Książka in octavo majori 
oraz libretto operowe Kondycje stanów [...] (należy przypuszczać, iż w takiej 
właśnie kolejności). Drukarzami są odpowiednio: „wdowa Józefa Pillerowa” we 
Lwowie i Piotr Dufour w Warszawie. Rozrzut terytorialny może wydawać się 

40 Va u t r i n, op. cit., s. 760.
41 Zob. H. Va u t r i n, L’Observateur en Pologne. Paris 1807.
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spory, zwłaszcza że większość dzieł hetmana ukazywała się drukiem u Dufoura. 
Jednak droga do niego była długa. Od roku 1777 dysponował Ogiński własną 
drukarnią odkupioną zapewne od zakonu Dominikanów 42. Możliwe więc, że przy-
gotował i w niej swoje utwory. Sam zapis widniejący na kartach Filozofa zmienio-
nego [...]: „Za pozwoleniem zwierzchności w Wilnie R. P. 1779”, nie musi oznaczać 
miejsca druku, lecz jedynie lokalizować „zwierzchność” instytucjonalną wydającą 
zgodę na druk. Mogła to być zatem drukarnia słonimska, a zapis dawałby sygnał, 
iż jej status nie był do końca uregulowany – zwierzchnością mogli być wileńscy 
dominikanie. Mogła to być także faktycznie drukarnia wileńska – dajmy na to – 
Akademii Wileńskiej, z którą autor miał dobre kontakty 43 (głównie dzięki żonie 
Aleksandrze i jej pierwszemu mężowi Michałowi Antoniemu Sapiesze 44). Nieja-
sności tej rozstrzygnąć z całą pewnością – na chwilę obecną – nie da się. Najistot-
niejsze jednak, że nie była to żadna z dwóch drukarń wymienionych wcześniej  
– Pillerowej lub Dufoura. Sygnalizuje to bowiem, iż twórca nie przywiązał się 
ówcześnie do żadnej z nich, co znowuż usprawiedliwia zaistniałe w jednym ro- 
ku rozstawienie przestrzenne. Współpraca z Pillerową była zresztą chybiona i mu-
siała się zakończyć na tym tylko dziele; na 136 stronicach tekstu wynotowano 
w dwóch (!) erratach (tabelarycznej i potem narracyjnej) blisko 90 błędów, ale 
i tak nie wyczerpuje to całości. 

Lwowski druk nie miał żadnego oznakowania autorskiego („Obywatel Sło-
nimski” pojawi się oficjalnie dopiero w roku następnym). Na woluminie Bibliote-
ki IBL PAN (sygn. XVIII.2.107), z którego korzystam, jest natomiast odręczna 
adnotacja u góry strony tytułowej: „N[ota] b[ene]. Autor tej książki s. p. Michał 
Ogiński Hetman W. Litt.”, u dołu zaś inną ręką dodano, iż wpisano książkę w ka-
talog pod literą X (od „Xiążka”), czyli jako rzecz o atrybucji nie do końca pewnej. 
Obie glosy pochodzą z samego końca w. XVIII lub z pierwszych lat w. XIX – 
świadczy o tym i kształt pisma, i zachowanie atramentu (jego równomierne zabar-
wienie wskazuje też dobitnie na podobny czas deskrypcji) 45. Nie mogły jednak 
powstać przed 31 V 1800, kiedy Ogiński zmarł. Autorem pierwszej glosy była bez 
wątpienia osoba, która żyła w tym samym czasie, co i on, tytułuje go bowiem: 
„świętej pamięci”, co raczej trudno przypisać komuś z odległej epoki. Sytuacja 
była raczej świeża. 

Zatem adnotacja owa zaistniała, gdy tradycja była jeszcze na tyle żywa, że 
autorstwo Ogińskiego wydawało się oczywiste albo też mogło być proste do usta-
lenia czy to wśród zainteresowanych, czy wśród bibliotekarzy, czy wreszcie na 
podstawie obiegu dokumentów. Ta druga ewentualność oznaczałaby niezbyt skom-
plikowaną ówcześnie pracę, jako że charakter glos świadczy również o tym, iż 
poczyniły je osoby związane z bibliotekarstwem, więc mające odpowiednie ku 
temu kompetencje.

42  Zob. We g n e r, op. cit.
43 Zob. Perfecta vertae gloriae haereditas [...] D. Michaele Duce in Kozielsk Ogiński etc. 

Palatino Vilnensi sub solennem Palatinae urbis aditu a [...] Academia et Uniwersitate Vilnensi Soc. 
Jesu celebrata [...]. Wilno 1765. BN XVIII.3.825.

44 Zob. A. Z i o n t e k, wstęp w: K. R o g o w s k i, Żal powszechny, abo treny żałosne po 
śmierci Michała Sapiehy. Wyd. A. Z i o n t e k. Warszawa 2006, s. 10–11.

45 Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować pani A n n i e  E n d z e l  z Sekcji Zbiorów 
Specjalnych Biblioteki IBL PAN, zajmującej się starodrukami, za cenne konsultacje ze stycznia 2011.
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Estreicher (ur. 1827) jednak mógł nie czuć się już spadkobiercą tej tradycji, 
a na potwierdzenie autorstwa potrzebowałby czegoś więcej niż odręcznej notatki 
o nieznanej proweniencji. Choć, co istotne, krakowski badacz na pewno nie widział 
egzemplarza warszawskiego. W swojej pracy bowiem skupiał się głównie na za-
sobach Biblioteki Jagiellońskiej i jeśli odnajdywał tam jakiś tom, nawet zdefekto-
wany, nie próbował dotrzeć do innych. Dobrym przykładem jest tu wspominana 
antologia Żarty dowcipne dla rozrywki czytelnika z różnych autorów zebrane. Mimo 
iż badacz odnotowuje przy jej opisie odmienne biblioteki posiadające egzemplarze 
tego wydawnictwa, to jednak analizuje krakowski, chociaż pozbawiony on jest 
kluczowych stron tytułowych. Zarówno Książka in octavo majori, jak i pozostałe 
zbiory Ogińskiego znajdowały się w Bibliotece Jagiellońskiej (są tam do dziś). 

Bywało, iż z braku dowodów kwestie atrybucji rozstrzygał Estreicher (nie bez 
wahań) na podstawie intuicji i zdawkowej lektury, o czym dobitnie świadczą roz-
maite komentarze przy poszczególnych uwzględnianych przez niego pozycjach. 
Wystarczyłoby jednak przyjrzeć się bliżej np. Książce in octavo majori oraz Myślom 
o rzeczy wojennej (jako pismu sejmowemu sygnowanemu imiennie przez hetmana), 
Kondycji stanów [...] i Powieściom historycznym i moralnym [...] (ich wstępom), 
by odtworzyć jedność ideową wszystkich tekstów (zbieżną dodatkowo z życiory-
sem autora). Taką obserwację można poczynić chociażby na przykładzie kwestii 
chłopskich. Dobro gminu bowiem było szczególnie istotne dla hetmana – myślowo 
i egzystencjalnie. Równie dużo o tym pisał w utworach lirycznych (wykazując 
wagę i pożytek ludu dla państwa), politycznych (próbując modernizować wojsko 
przez dostosowanie owej modernizacji do umiejętności żołnierzy – a nie odwrotnie), 
ale też i w życie wdrażał ideały wolności i godności człowieka, nadając swoim 
włościanom swobodę. Dostrzegał to i jako novum opisywał Friedrich Schulz 46, 
a dobitnie na tle europejskim podkreślał potem Jan Paweł Woronicz w mowie 
pogrzebowej 47. Podobnie mocny wydźwięk miały zarzuty i sprzeciw hetmana 
wobec Antoniego Tyzenhauza burzącego chłopskie chaty (choć pamiętamy, oczy-
wiście, o ogólnym antagonizmie obu postaci) 48.

Kapitalne analogie w tym zakresie ujawniają liryki hetmańskie. Głównie zaś 
Pismo z Książki in octavo majori i List do ludu z Powieści historycznych i moral-
nych [...] (choć ten drugi jest tłumaczeniem z Antoine’a Leonarda Thomasa 49). 
Oba teksty są niejako manifestami ideowymi i twórczymi stojącymi u progu tomów. 
W pierwszym mamy do czynienia z klarownie określoną aksjologicznie rolą pisa-
rza i znaczeniem jego dzieła. Praca literacka zostaje tu zestawiona z pracą na polu 
– równie ciężka, wyczerpująca i wymagająca wysiłku. Plon obu robót jest nieza-

46 F. S c h u l z, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793. 
W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 2, s. 475.

47 Zob. A. Z i o n t e k, Jana Pawła Woronicza „Mowa na pogrzebie jaśnie wielmożnego Ogiń-
skiego hetmana wielkiego litewskiego”. „Szkice Podlaskie” 2009/2010, z. 17/18 (tam też pełna 
edycja tekstu).

48 Zob. S. K o ś c i a ł k o w s k i, Antoni Tyzenhauz podskarbi nadworny litewski. T. 1. Londyn 
1970, s. 219–220.

49 Utwór ten tłumaczyli także m.in. A. N a r u s z e w i c z  (Poezje zebrane. Wyd. B. Wo l s k a. 
T. 2. Warszawa 2009, s. 63–69) i J. K o b l a ń s k i  (Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława 
Szczęsnego Potockiego – zapomnianych poetów oświecenia. Wyd. E. A l e k s a n d r o w s k a. Wro-
cław 1980, s. 45–53).
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przeczalnie ważny. Chłop swą pracą produkcyjną dostarcza żywności piszącemu, 
dzięki zaś książkom chłop otrzymuje utrwaloną wiedzę, wskazówki i pomoc do 
swej pracy na roli. 

Ja twą [pracę] rozumiem, bo jest bardzo prosta,
 Ty mej plenności okiem nie dostrzeżesz.
Doznajesz co dzień, lubo cię nie chłosta, 
     Że się bać trzeba oddać komu zbierzesz,
 Skądże rolniku wziąłeś te zwyczaje?
      Pismo ci je daje 50.

Stwierdzenie, iż praca chłopa jest „bardzo prosta”, wskazuje na jej oczywistość 
łatwo dostrzegalną dla każdego. Nie deprecjonuje jej, ale raczej wzmacnia. W ko-
lejnych, perswazyjnych partiach wiersza dojdzie do tego także – niezbywalna dla 
zachowania tożsamości – kwestia utrwalania oraz przekazywania potomnym 
dziedzictwa.

W Liście do ludu natomiast mamy do czynienia z utrzymaną w podobnym 
tonie dydaktycznym apologią stanu chłopskiego oraz z pochwałą jego pracy i spo-
łecznej użyteczności – wręcz niezbędności. Słychać tu wyraźnie echa fizjokratyzmu, 
którego Ogiński był zwolennikiem. Na marginesie warto wspomnieć, iż hołdując 
fizjokratyzmowi, hojnie wspierał „Polaka Patriotę. Dzieło periodyczne przez To-
warzystwo Uczonych” (1785) przez cały okres jego istnienia 51. Pismo to było 
wszakże trybuną dla głoszenia idei fizjokratyzmu i – ówcześnie – najlepszym, 
najaktywniejszym ich wyrazicielem (drukowało też dwukrotnie pochwały patrio-
tycznej postawy hetmana). 

W przekazie swych dzieł literackich Ogiński wszelako przekracza oba te krę-
gi myślowe. Mocną jedność ideową i semantyczną, mimo różnic gatunkowych 
i językowych między Książką in octavo majori a choćby Bajkami i nie bajkami 
[...], czy – z przyczyn oczywistych – Powieściami historycznymi i moralnymi [...], 
zauważymy we wszystkich tomach. Zwłaszcza gdy – pozostając w kręgach wiej-
skich – porównamy imiona bohaterów utworów sielankowych, bohaterów zwie-
rzęcych czy gwarową stylizację wypowiedzi bohaterów i narracji. Mamy tu do 
czynienia z jednym autorem!

Wróćmy wszakże jeszcze do dwóch bibliografów. Kluczową postacią nie jest 
tu wątpiący Estreicher, ale Feliks Bentkowski, pierwszy bibliograf stwierdzający 
autorstwo dzieł Ogińskiego, w tym i Książki in octavo majori. We wstępie do swej 
rozprawy warszawski uczony, składając podziękowania rozmaitym osobom, z któ-
rymi nawiązał współpracę, wymienia m.in. Jana Kruszyńskiego. 

Przepomnieć tu także nie mogę częstego zawiadomienia o niektórych dziełach rzadszych, 
znajdujących się w bibliotece puławskiej książąt Czartoryskich, otrzymanego przez wielmoż-
nego Jana Kruszyńskiego, Sekretarza Jeneralnego w Ministerium Skarbu, który mi nadto nader 
szacownych konotatek swoich o bibliografii polskiej, równie jak wielmożny rektor Linde, 
udzielić raczył 52.

Kruszyński jest tu postacią niezwykle interesującą – sprawny tłumacz dzieł 

50 O g i ń s k i, Książka in octavo majori, s. V.
51 Zob. W. K o n o p c z y ń s k i, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (do Sejmu Czteroletnie-

go). Wyd. E. R o s t w o r o w s k i. Warszawa 1966, s. 406.
52 B e n t k o w s k i, op. cit., s. X.

II-5.indd   213 2011-12-07   11:45:38



214 ARTUR ZIONTEK

literackich (NK V, 226–227), sekretarz generalny Ministerstwa Przychodów i Skar-
bu, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, sekretarz Towarzystwa Biblijnego; 
dwukrotnie proponowano mu posadę profesora literatury: raz czynił to Tadeusz 
Czacki z myślą o swym słynnym Liceum Krzemienieckim, drugi raz – Stanisław 
Kostka Potocki, namawiając do objęcia katedry literatury polskiej na Uniwersyte-
cie Krakowskim. Kruszyński dwa razy odmówił. Jednak co dla nas tu najważniej-
sze, to fakt, iż od r. 1805 pełnił funkcję b i b l i o t e k a r z a  i kustosza zbiorów 
puławskiej Świątyni Sybilli. Można przyjąć jako pewnik, że w posiadaniu Czar-
toryskich znajdowały się wszystkie dzieła Ogińskiego. Utrzymywali oni do same-
go końca życzliwe i zażyłe kontakty z siedleckim dworem artystycznym Aleksan-
dry Ogińskiej 53, żony Michała Kazimierza, a stryjecznej siostry Adama Kazimierza 
Czartoryskiego. Tam też spotykali się i z samym autorem Bajek i nie bajek [...]. 
Szeroko zakrojona i z pasją prowadzona działalność bibliofilska Adama Kazimie-
rza nie mogłaby pominąć wydawnictw z kręgu rodziny. Zawiadujący (okrojoną 
już wtedy i po kilkakroć rekonstruowaną 54) Biblioteką Puławską Kruszyński inte-
resujące nas dzieła zapewne kojarzył, mogły więc i one pojawić się w ramach jego 
podpowiedzi Bentkowskiemu.

Ponadto zaś sam bibliograf inicjuje swoje dzieło listem dedykacyjnym do 
Adama Kazimierza Czartoryskiego, który to list – jak pisze autor – „z łaskawego 
[...] książęcej mości zezwolenia nastąpił” 55. Niełatwo zyskać pewność, że adresat 
dedykacji, mimo wyrażonej zgody na nią, więc oznaczającej pewną aprobatę, 
szczegółowo tom ów przeglądał przed drukiem. Trudno jednak to wykluczyć, 
zwłaszcza że sama materia była mu niezwykle bliska – by przypomnieć tylko 
jego liczne, a nigdy w pełni nie ziszczone próby skatalogowania własnego księ-
gozbioru.

Ostatni kontekst biograficzny, jaki konieczny jest tu do odnotowania, to fakt, 
iż zarówno Michał Kazimierz Ogiński, jak i Bentkowski oraz Kruszyński należe-
li – choć w różnym, oczywiście, czasie – do tej samej organizacji wolnomularskiej 
Wielkiego Wschodu Polski.

Przedstawione tu związki, koligacje biograficzno-naukowe, zwłaszcza te 
oscylujące wokół rodziny hetmana litewskiego, umacniają w przekonaniu, iż 
Bentkowski jest najbardziej miarodajnym i kompetentnym – w interesującym nas 
zakresie – bibliografem ustalającym atrybucję Książki in octavo majori. Włączając 
w to jeszcze treść rękopiśmiennej glosy z warszawskiego egzemplarza IBL PAN 
oraz analizę treści dzieła pod kątem wymowy semantycznej i analogii z innymi 
tomami, możemy z całą pewnością powiedzieć, iż Książka in octavo majori jest 
dziełem Michała Kazimierza Ogińskiego. 

53 Zob. A. Z i o n t e k, Siedlecki dwór artystyczny Aleksandry Ogińskiej. W zb.: Małe miasta. 
Społeczność. Red. M. Zemło. Lublin 2011. Zob. też A. Z i o n t e k, Aleksandra Ogińska – życie 
i legenda literacka. Wstęp w: Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku. 
Wstęp, oprac. R. D m o w s k i, A. Z i o n t e k. Siedlce 2007, s. 25–27 (tu o spotkaniach z Czarto-
ryskimi w Siedlcach). 

54 Zob. choćby T. F r ą c z y k, Czartoryski Adam Kazimierz. Hasło w: Słownik pracowników 
książki polskiej, s. 143–144.

55 B e n t k o w s k i, op. cit., s. VI.

II-5.indd   214 2011-12-07   11:45:38



215MICHAŁ KAZIMIERZ OGIŃSKI JAKO POETA

W s p ó ł a u t o r s t w o?

Jednoznaczne stwierdzenie atrybucji Ogińskiego nie wyczerpuje jeszcze pro-
blemów, które zaistniały podczas skromnego dyskursu wokół jego postaci, a do 
których należałoby się ustosunkować. Obok ujawnianych przez Estreichera nie-
pewności autorstwa całych tomów, w świetle dzisiejszej wiedzy i skrupulatnej 
analizy nie budzących wątpliwości, pozostaje wszakże jeszcze trudne zagadnienie 
współautorstwa, sugerowane przez jednego pamiętnikarza (Heyking) oraz jednego 
badacza (Ciechanowiecki) i powielane przez redaktorów Nowego Korbuta. W obu 
przypadkach byli brani pod uwagę hetmańscy sekretarze.

Karl Heyking, adiutant Ogińskiego, dając psychologiczny portret swego pra-
codawcy, przy każdym elemencie jego twórczości artystycznej sugerował swą 
autorską kooperację – mówiąc najdelikatniej. Pamiętamy jednak, iż we wspomnie-
niach Heykinga nie pojawiał się raczej temat sztuki, lecz mało udolnie zaspokajanych 
hetmańskich fanaberii. Wpisywało się to w tok błyskotliwej narracji i retorycznej 
realizacji powziętego zamiaru portretowania. Miało być sygnałem ogólnej niepo-
radności, ale głównie niewydolności oraz miałkości artystycznej (wobec której czuł 
się Heyking zdecydowanym malkontentem) – tak brzmiał kontekst całej jego wy-
powiedzi 56. Mimo iż, o czym już nadmieniono, wcześniej nazywał go „wybitnym 
polskim poetą”. O literaturze zaś wspomniał jedynie, iż Ogiński „z pomocą Cho-
mińskiego układał po polsku wiersze [...]” 57. Chodzi tu o Franciszka Ksawerego 
Chomińskiego – poetę, tłumacza i mówcę sejmowego, związanego blisko z Ogińskim 
od r. 1764; wtedy to zmienił kuratelę Radziwiłłów na Czartoryskich. Kontakty te 
trwały jeszcze w r. 1775, kiedy prowadził wszystkie interesy hetmana. Później zaś, 
po kolejnej zmianie protektoratu, znalazł się w obozie prokrólewskim pod opieką 
Antoniego Tyzenhauza (a więc zdecydowanego antagonisty Michała Kazimierza), 
natomiast w czasie Sejmu Wielkiego był zwolennikiem wzmocnienia władzy kró-
lewskiej kosztem hetmanów 58. Wystarczy jednak przywołać dwie mowy sejmowe 
autora Bajek i nie bajek [...], by zauważyć, iż od rozdziału w połowie lat siedem-
dziesiątych drogi obu polityków zejść się już nie mogły. W wystąpieniu z 23 IX 
1776 czytamy o konieczności decentralizacji władzy: „niech dopuści Warszawa, 
aby instrukcje województw i powiatów same za sobą mówić mogły” 59. W wystą-
pieniu z dnia 30 X 1788 natomiast odnosi się Ogiński krytycznie zarówno do 
Tyzenhauza, jak i do napaści na urząd hetmański 60. W okresie współpracy obu 
zainteresowanych powstały Pieśni [...] i dwa libretta oper komicznych – te dzieła 
przynajmniej przeznaczono do obiegu czytelniczego i upowszechnienia. 

W kręgu spekulacji mogłaby znajdować się jeszcze inna postać, którą przy-
wołuje Ciechanowiecki, czyli następca Chomińskiego na stanowisku sekretarza 

56 Zob. cytowane w tym artykule na s. 203–204 fragmenty Wspomnień z ostatnich lat Polski 
i Kurlandii (1752–1796) v o n  H e y k i n g a.

57 Ibidem, s. 81.
58 Zob. choćby notę w: NK IV, 351.
59 Zdanie na sesji sejmowej dnia 23 września 1776 na projekt pod tytułem „Powinności i wła-

dza departamentów w Radzie”. Warszawa 1776, s. [3]. Wypowiedź ta była dla autora wyraźnie 
istotna, zdecydował się bowiem wydać ją dwukrotnie w języku francuskim (obok edycji polskiej). 

60 Zob. Mowa miana na sesji sejmowej dnia 30 października 1788. B.m., 1788.
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– Ignacy Lachnicki (1755 – ok. 1830), doktor filozofii i tłumacz. Przygotował on 
np. przekład tragedii Woltera Alcyra, albo Amerykanie 61 do wystawienia w sło-
nimskim teatrze swego pracodawcy. Niemcewicz, wnikliwy obserwator życia to-
warzyskiego epoki (oglądający również Alcyrę), a i dobrze znający Ogińskiego, 
dał cenne portrety obu jego kolejnych sekretarzy. Każdemu z nich przyporządko-
wał jakieś zdolności literackie. Niestety, w najmniejszym stopniu nie wspomniał 
o możliwości współautorstwa utworów hetmana. Chomińskiemu, „lekkiemu” 
politycznie, przydał jedynie zasługę klęski bitwy pod Stołowiczami i powstania 
na Litwie. Wymieniony tu zostaje Niemcewicz, gdyż jest on jednym z niewielu 
pamiętnikarzy wypowiadających się bezpośrednio o koligacjach Chomińskiego, 
Lachnickiego i Ogińskiego. Autor Pamiętnika czasów moich zresztą wykazuje się 
znakomitą znajomością relacji łączących hetmana ze współpracownikami, zakre-
su ich obowiązków, kompetencji i faktycznego oddziaływania na chlebodawcę. 
Tak atrakcyjnego anegdotycznie kąska nie pominąłby w swoim opisie. Zwłaszcza 
że nie skąpił przecież Ogińskiemu złośliwych uwag o „dziecięcej próżności”. 

Żaden z wymienionych potencjalnych „współautorów” tekstów hetmana nie 
pozostawił także po sobie jakiejś konkretnej literackiej spuścizny: nie licząc mów 
sejmowych, tłumaczeń (na tym polu obaj zaistnieli) i ewentualnie rozrzuconych 
po pismach literackich drobiazgów (Chomiński) oraz prac z zakresu historii filo-
zofii (Lachnicki). Obaj, oczywiście, mogli mieć wpływ na rozwój artystyczny 
hetmana, chociażby poprzez samo przebywanie z nim w czasach, kiedy rozmowy 
czy przepełnione bons mots konwersacje salonowe wymagały jednak pewnej wie-
dzy, oczytania, obycia 62. Każda z nich, mimo swej ucinkowości, była więc jakoś 
nacechowana epistemologicznie. Lachnicki mógł ponadto być dobrym partnerem 
do dyskusji o filozofii, która okazała się niebagatelnym komponentem wierszy 
autora Kondycji stanów [...].

Argumentacja Ciechanowieckiego, opierająca się raczej na immanentnej nie-
wierze w jakąkolwiek wartościową twórczość Ogińskiego, w kwestii literackiej 
jest pochodną negacji muzycznej. Odnalazł bowiem autor monografii bezcenne 
materiały źródłowe, pokazujące obecność w Słonimiu kompozytorów, którym 
wypłacano gaże. Analiza ksiąg rachunkowych pozwoliła uczonemu na stwierdze-
nie, iż mało prawdopodobne było komponowanie przez Ogińskiego, skoro utrzy-
mywał innych muzyków, a sam ponadto dużo podróżował po Europie. Jednak 
Ciechanowiecki nie brał pod uwagę ówczesnego kodu kulturowego i charakteru 
funkcjonowania dworów artystycznych. Swoją drogą, jeśliby przyjmować, iż 
Ogiński łapczywie wchłaniał na własne konto wszystko, co powstawało w okolicy, 
to dlaczego (mimo praktykowania translatorskiego) nie przywłaszczył sobie Alcy-
ry, ale miłosiernie „oddał ją” Lachnickiemu. 

Oczywiście, taka odpowiedź nie jest żadnym kontrargumentem, ale też i sama 
argumentacja opiera się jedynie na „gdybaniu” i przypuszczeniach. Samo odnaj-
dywanie w poszczególnych tomach tłumaczeń i utworów w ewidentny sposób 
zainspirowanych nie uprawnia do tak daleko – jak się wydaje – posuniętych suge-

61 Alcyra, albo Amerykanie. Tragedia z francuskiego P. de Voltaire przetłumaczona dla teatrum 
słonimskiego za rozkazem Michała Ogińskiego. Warszawa 1780. 

62  R y b a, Oświeceniowe tutti frutti, rozdz. „Bons mots” wobec oświeceniowej konwersacji  
(i vice versa).
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stii 63. Zaznaczmy na koniec, że nie jesteśmy wszelako w stanie z całą pewnością 
obalić podejrzeń Ciechanowieckiego co do „współautorstwa”. Jednak nie wskazał 
uczony argumentów, którymi znowuż mógłby z całą pewnością dowieść swoich 
podejrzeń, co zresztą sam podkreślał w swej – powtórzmy – wciąż bezcennej 
pracy.

T ł u m a c z e n i a

Osobno należałoby też w tym miejscu rozpatrzyć kwestię działalności trans-
latorskiej Michała Kazimierza Ogińskiego. Część 2 Bajek i nie bajek [...] zaczyna 
się obszernym tłumaczeniem poematu, znanego w Polsce powszechnie pt. Myśli 
nocne (The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death, and Immortality á1742–
1745ñ), autorstwa Edwarda Younga. Ogiński, jak sam dał tego świadectwo, nie 
zawsze cenił wymowę tego dzieła. W liryku Ode mnie do człowieka. Powróciwszy 
do zdrowia 64 zasygnalizował w pierwszych wersach, iż pierwotnie zamiarem jego 
było uchronienie czytelnika przed zwodniczym – jak go ówcześnie widział – po-
ematem Younga. Niemniej własne doświadczenia egzystencjalne skłoniły „Oby-
watela Słonimskiego” nie tyle do samej rehabilitacji tego utworu, co do podjęcia 
próby przełożenia go na język rodzimy. Ograniczył się w tym autor jednak do 
czterech części Nocy. Przekład ten nie był oceniany nad miarę wysoko przez ba-
daczy, zwłaszcza że sama liczba polskich tłumaczy i naśladowców jest dość duża 65. 

Ponadto zaś przy omawianiu przekładów należy wymienić tom Powieści hi-
storycznych i moralnych [...]. Odnajdujemy w nim bowiem tłumaczenia sensu 
stricto, naśladowania i przeróbki m.in. z François Thomasa d‛Arnauda, Giovan-
niego Boccaccia, wspomnianego już Antoine’a Leonarda Thomasa czy nawet 
Franciszka Bohomolca 66. Łącznie składa się to na zespół 11 tłumaczeń oraz jawnych 
adaptacji i zapożyczeń. Ale dodajmy, że nie można całego tomu Powieści histo-
rycznych i moralnych [...] jednoznacznie zaklasyfikować jako zbioru przekładów. 
Poza nimi wszakże próbowano połączyć z nazwiskiem Ogińskiego kilka innych 
tłumaczeń. 

Nowy Korbut, w uzupełnieniach do haseł (NK VI, cz. 2, 119), jako drugie pew-
ne tłumaczenie dokonane przez Michała Kazimierza podaje Zwierciadło przeciw-
nego ludzkim rzeczom sukcesu [...] 67. Jest to zachowany w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych rękopiśmienny zbiór kilku nieoryginalnych opowieści romansowych, 
inspirowanych lub przekładanych z barokowych utworów włoskich (m.in. ze słyn-
nej w XVII w. Dianei Giovan Francesca Loredana). Jednak jego autorem okazuje 

63 Jako jeden z argumentów pojawił się jeszcze u Ciechanowieckiego wiersz Zrządzenie losu 
– autopanegiryk pomieszczony w Bajkach i nie bajkach [...]. Szerzej rozwijam tę kwestię w artyku-
le „Zrządzenie losu” – plagiat czy autopanegiryk Michała Kazimierza Ogińskiego.

64 O g i ń s k i, Bajki i nie bajki [...], cz. 1, s. 51–52.
65 Zob. Z. S i n k o, Youngizm. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red.  

T. Kostkiewiczowa. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1991, s. 683–684.
66 Zob. A. N o w a k - R o m a n o w i c z, Twórczość komediowa Michała Kazimierza Ogińskie-

go i Katarzyny II. „Muzyka” 1990, nr 2, s. 112.
67 Zwierciadło przeciwnego ludzkim rzeczom sukcesu i przykrej od Horydei z Nigropontu, 

Dianei z Cypru, Arelidy i Infanty, sióstr z Numidii, Dorycei z Norwegii pięciu królewien doznanej 
alternaty. Archiwum Główne Akt Dawnych (Sucha, sygn. nr 112/135).
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się nie Michał Kazimierz, ale Kazimierz Dominik Ogiński, sam tom zaś datowany 
jest na pierwszą połowę XVIII w. (Kazimierz Dominik zmarł w 1733 r.). Najszerzej, 
jak dotąd, zajęła się nim naukowo Jadwiga Miszalska, analizując polskie translacje 
włoskich romansów barokowych 68. Nie podejmowała jednak badaczka kwestii 
autorstwa, bo też i wydawało się to zbędne, zwłaszcza że pod imieniem Kazimierza 
Dominika umieścili rękopis autorzy tomu 1 (staropolskiego) Nowego Korbuta (NK I, 
298). Dołączając argument za racją staropolan, należałoby wspomnieć, iż rękopis 
ten dedykowany jest znanej ze swej dobroci i pobożności 69 Rozalii z Zahorowskich 
Pociejowej, strażnikowej wielkiej litewskiej, żonie Antoniego Pocieja. Zmarła ona 
w r. 1760, a więc na 5 lat przed pierwszą publikacją Ogińskiego (hasło Harpe w re-
dagowanej przez Diderota Encyklopedii) i na 10 lat przed jego pierwszymi znanymi, 
upublicznionymi tekstami literackimi (rękopis Pieśni [...]). Ponadto zaś do tego 
mniej więcej czasu, bo do r. 1761 (kiedy to został wezwany przez swego opiekuna 
Michała Fryderyka Czartoryskiego), Ogiński odbywał niemal nieprzerwanie swój 
grand tour. Owszem, można przypuszczać, iż podróże te zaowocowały tomem 
tłumaczeń, lecz wydaje się to wysoce nieprawdopodobne w świetle dochowanych 
zapisów dotyczących życia i pasji Ogińskiego, które wtedy dość jednoznacznie 
skłaniały się ku muzyce, zatem mogły powstawać powoli pieśni, zręby oper.

Drugie nieporozumienie wiąże się z domniemanym tłumaczeniem oper kome-
diowych Katarzyny II, które z chęcią Ogińskiemu przypisuje Bernacki. Jednak 
biorąc pod uwagę kontekst biograficzny 70 i napięte relacje poety z carycą, należa-
łoby zdecydowanie to zanegować. Słuszne, przekonywające i raczej niepodważal-
ne w tym zakresie ustalenia poczynił także Ciechanowiecki w swej monografii, 
w końcowej partii rozdziału pt. Der Herr auf Slonim 71. 

Spuścizna literacka Michała Kazimierza Ogińskiego, zapoznanego twórcy 
czasów stanisławowskich, z pewnością zasługuje na przypomnienie, a właściwie 
na wydobycie z mroków nieistnienia w dyskursie historycznoliterackim. Nie ma-
jąc do czynienia z dziełem wybitnym, obcujemy wszakże z twórczością jednego 
z najważniejszych aranżerów artystycznych swych czasów. Choćby z tego wzglę-
du warto się nad nią pochylić. Z drugiej strony, należy pamiętać, iż mimo niedo-
skonałej formy interesujące nas utwory kapitalnie wpisują się w obraz myślenia 
i idei w. XVIII, ale też ujawniają fascynujące genologiczne peregrynacje i swoisty 
genologiczny collage (fraszki, bajki, sielanki, traktaty poetyckie). Przedstawione 
tu rozważania są tylko filologicznym wstępem (choć, jak się wydaje, niezbędnym) 
do badań dalszych.

68 J. M i s z a l s k a, „Kolloander wierny” i „Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich ro-
mansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. 
Kraków 2003.

69 Pokazał to m.in. w swoim kazaniu na dzień św. Rozalii i w dedykacji do tomu, w którym 
było drukowane, ks. A. W. Z a b i e l s k i  (Na zaczęciu Trybunałów Koronnych kazania od roku 1743 
do roku 1754, którym przydane kazania na zaczęciu Ziemstwa Lubelskiego w roku 1744 i na św. 
Rozalią miane przez ks. Wojciecha Alojzego Zabielskiego Societatis Jesu kaznodzieję. Lublin 1754).

70 Zob. A. Z i o n t e k, Michał Kazimierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku. 
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 7 (2010/2011).

71 Zob. C i e c h a n o w i e c k i, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonim, 
s. 80–81.
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MICHAŁ KAZIMIERZ OGIŃSKI AS A POET. 
THE CANNON OF TEXTS AND ATTRIBUTION PROBLEMS

The article refers to Michał Kazimierz Ogiński, the Grand Hetman of Lithuania, a patron of the 
arts, originator of an exceptionally remarkable artistic estate in Słonim, who was also an interesting 
poet. His poems were edited anonymously in four volumes. Bibliographers and literary historians 
(Bentkowski, Estreicher, Korbut) showed disagreement in the attribution of those poems. A part of 
them was attributed to Michał Kleofas Ogiński, while a meritorious monographer of Ogiński’s estate 
Andrzej Ciechanowski suggested Ogiński’s cooperation with the Hetman’s secretaries in composing 
them. Still, an analysis of the manuscript of a collection of songs, the only volume signed with 
Ogiński’s name and unknown to authors of earlier studies, and a stylistic analysis of the lyrics make 
it possible to state that Michał Kazimierz Ogiński is the author of all the analysed volumes of poetry.
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KŁOPOTY Z KOMUNIKACJĄ, ALBO JAK NIE MÓWIĆ DO WŁADCÓW 
NIEPUBLIKOWANE LISTY  

TOMASZA KAJETANA WĘGIERSKIEGO DO STANISŁAWA AUGUSTA

1
W roku 1928 Ludwik Bernacki opublikował w „Pamiętniku Literackim” dwa 

listy Tomasza Kajetana Węgierskiego do króla Stanisława Augusta, odnalezione 
w zbiorach Muzeum Czartoryskich 1. Oba dotyczą starań poety o Order Św. Stani-
sława. Pierwszy z nich, datowany 20 lipca 1784 z Londynu zawiera tłumaczenie 
się Węgierskiego przed królem. Starościc poinformowany przez posła polskiego 
w Londynie, Franciszka Bukatego, o królewskim niezadowoleniu z jego wcze-
śniejszego listu, usprawiedliwia się, że został źle zrozumiany, zapewne dlatego, iż 
nie dość dobrze jeszcze posługuje się językiem angielskim:

Il y a surement une fatalité attachée à ma destinée, qui fait que les expressions de mon 
plus profond respect et de mon attachement le plus sincére sont expliquées à mon désavantage, 
et prises dans un sens que je n’ai jamais pensé leur donner. J’ai compris par la lettre que Mr. 
Dzieduszycki a ecrit à Mr. Bukaty par ordre de Votre Majesté, et qui m’a été communiquée 
entant qu’Elle me concernait que Votre Majesté a été surprise de trouver dans ma lettre une 
phrase, qui lui aurait justement deplû si elle avait réellement le sens que Votre Majesté semble 
lui donner. Il est bien malheureux pour moi Sire, de m’être servi d’expréssions, qui ont pû induire 
Votre Majesté à me supposer une pareille idée, je ne dois l’attribuer qu’a mon peu de progrés 
dans une langue que je n’ai commencé d’apprendre que depuis peu de mois [...] 2.

Bernacki, publikując ten list, przedstawił tylko ostatni etap afery, którą Wę-
gierski wywołał swoim niewyparzonym, jak zwykle, językiem (a raczej piórem). 
Edytor najwyraźniej nie znał dwóch wcześniejszych epistoł starościca przesłanych 
monarsze, w komentarzu bowiem stwierdza jedynie: 

Korespondencja niniejsza łączy się najściślej z listami do króla, pisanymi po angielsku, 
a pochodzącymi z r. 1784 (nie z r. 1785!!), które znaliśmy ze streszczeń Jana Węgierskiego. 
Por. Stanisław Kossowski, Z życia Kajetana Węgierskiego. Pamiętniki i listy (Przewodnik 
naukowy i literacki. R. XXXVI. Lwów, 1908, s. 1149) 3.

1 L. B e r n a c k i, Drobiazgi literackie z czasów Stanisława Augusta. „Pamiętnik Literacki” 
1928, s. 608–609.

2 Ibidem, s. 608. W cytacie zachowujemy powtórzoną za oryginałem pisownię.
3 Ibidem.
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Sprostowanie Bernackiego opatrzone wykrzyknikami dotyczy błędnego dato-
wania przez Kossowskiego listu, którego streszczenie w rękopisie Biblioteki Ja-
giellońskiej nosi tylko datę dzienną: „8 Juin” 4. Trzeba wszakże dodać, że uściśleń 
i poprawek powinno być więcej. W rękopisie, z którego korzystał Kossowski, 
znajduje się bowiem streszczenie nie „listów”, ale jednego listu do króla. Na tej 
samej stronicy, poniżej, pomieszczono ekscerpt niedatowanego listu do księcia 
Stanisława Poniatowskiego. Kossowski oba te streszczenia umieścił pod nagłów-
kiem Lettre au roi i datą 8 czerwca, numerując je tylko rzymską jedynką i dwójką 
– tak jakby były to dwie części lub dwa listy do króla z tego samego dnia. W aka-
picie oznaczonym rzymską dwójką pojawia się, co prawda, sformułowanie: „il [tj. 
Węgierski] est etonné du retard des lettres du prince”, ale już w przekładzie Kos-
sowski beztrosko „poprawia”: „Dziwi się z powodu opóźniania się listów królew-
skich” 5. Nie informuje też, że w rękopisie fragment jednego ze zdań w ekscerpcie 
listu do króla został zamazany. Transkrypcja i przekład edytora nie uwzględnia tej 
przerwy i dość dowolnie łączy treść zdania sprzed wykreślonego fragmentu i po 
nim. Te półtorej linijki, o ile udało się nam dobrze odcyfrować, zawierało właśnie 
wzmiankę o prośbie o Order Św. Stanisława – trudno dziś zgadnąć, przez kogo 
i z jakiego powodu zaczernioną.

Nawet jednak konfrontacja przywołanego przez Bernackiego przekazu Kos-
sowskiego z rękopisem, choć pozwala odkryć niechlujstwo edytora, nie wyjaśnia 
powodu królewskiego niezadowolenia. Streszczenie listu z 8 czerwca (czyli to, co 
Kossowski umieścił w akapicie oznaczonym rzymską jedynką) nie zawiera nicze-
go, co by je tłumaczyło. Same prośby o łaski były przecież dla Majestatu chlebem 
powszednim. Źródło, do którego odsyła Bernacki, nie jest więc wystarczającym 
kontekstem dla opublikowanego przezeń listu.

Choć piszący później o tej sprawie znali już – inaczej niż Ludwik Bernacki 
– inkryminowaną epistołę w oryginale, nie podejmowali próby jej analizy, poprze-
stając na stwierdzeniu królewskiej urazy i braku odpowiedzi na prośby Węgier-
skiego 6. Może więc czas wreszcie, by ten przyczynek do biografii poety przedsta-
wić i skomentować.

2
Cała sprawa zaczęła się jeszcze w marcu 1784, gdy Węgierski, niedługo po 

przyjeździe z Ameryki, planując powrót do ojczyzny, zwrócił się do Stanisława 
Augusta po raz pierwszy. List napisany po francusku znajduje się w zbiorach Ar-
chiwum Głównego Akt Dawnych (Zbiór Popielów, nr 181, k. 383–384) 7. 

4 Bibl. Jagiellońska, rkps 5634, k. 151v.
5 S. K o s s o w s k i, Z życia Kajetana Węgierskiego. Pamiętniki i listy. „Przewodnik Naukowy 

i Literacki” 1908, s. 1149.
6 Zob. Z. L i b i s z o w s k a, Życie polskie w Londynie w XVIII wieku. Warszawa 1972, 

s. 204–205. – P. K a c z y ń s k i, Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego. 
Studia i przekroje. Wrocław 2001, s. 203–204. Piszący te słowa pominął w książce owe detale, gdyż 
nie biografia Węgierskiego była jej głównym przedmiotem, Libiszowska zaś przedstawiła panoramę 
losów Polaków w XVIII-wiecznym Londynie, również więc nie miała powodu, by szczegółowo 
zgłębiać drobną na tym tle sprawę.

7 Zarówno ten list, jak i następny, z 8 czerwca, wraz z umieszczoną tam dodatkową uwagą, 
publikujemy z zachowaniem oryginalnej pisowni, łącznie z błędami i lapsusami.
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Sire

Je prends la liberté d’écrire à Votre Majesté, et de la suppliér de jetter un regard favo- 
rable sur cette lettre. Je n’oserais jamais l’importuner si je n’etais persuadé que l’attention 
d’un Roi père du Peuple pour le bien Général n’exclut pas le soin de rendre heureux un idividu. 
Ce qui fait d’ailleurs que j’approche avec confiance du Trone de Votre Majesté, c’est que je 
sais par l’expérience que, malgré que mes énnemis l’ont souvent prévenu contre moi, Elle 
a daigné quelquefois s’interesser à mon sort, et me rendre justice. Je n’ai jamais pu me deffendre 
contre des accusations dont j’ignorais le sujet, mais je prendrais la liberté d’observer à Votre 
Majesté que j’avais 21 ans quand j’ai quitté ma Patrie, et que, quand meme j’aurais eté coupable 
de quelques fautes, elles ne peuvent ni ne doivent etre attribuées, qu’a ma Jeunesse.

Il y a près de six ans que je voyage et pendant ce long espace de tems, je n’ai rien negligé 
pour m’instruire, j’ai taché surtout de diriger mes etudes vers cette partie d’instruction qui 
pouvait me rendre plus utile à mon pays. Si je n’ai pas atteint le but que je me suis proposé, 
c’est plus tôt faute de capacité que d’application. Votre Majesté qui connait la mediocrité de 
ma fortune sentira bien aisément de combien d’avantages cette seule circonstance a dû me 
priver. Quoiqu’il en soit Sire je puis dire sans vanité que je n’ai pas perdû mon tems tout à fait.

Je suis Sire probablement à la moitié de ma vie, il est tems de commencer à recueillir: je 
ne desire ni ne puis rien faire sans l’aide de mon Roi. Votre Majesté a versé ses liberalités et 
ses faveurs sur mille personnes, il ne me convient pas d’observer comment elles ont repondû  
à Ses espérances, mais je puis répondre que je saurais meriter Ses bontés.

Quelques pressens que peuvent être mes besoins, ce n’est pas mon intention d’etre  
à charge au Tresor de Votre Majesté et de presser des Secours pécuniaires. Les demandes que 
je prends la liberté de mettre à Ses pieds sont d’une autre Nature: Je ne les fais que pour être 
en etat de servir mon Roi, ma Patrie, pour commencer une Vie active et pour etre utile aux 
autres et à moi méme. – Je supplie donc Votre Majesté de m’assurer une place parmi les Non-
ces du Palatinat de Podlachie, pour La Diète prochaine. Je suppose Sire que Votre Majesté 
a eté prévenu par mille demandes de cette espéce, mais qu’il me soit permis de Lui rappeller 
que j’ai depuis longtems sa promesse et que j’ai renoncé à mes pretensions la dessus à trois 
differentes reprises. – Je puis assurer Votre Majesté sur mon honneur que personne ne la ser- 
vira avec plus de zelé et j’ose ajouter personne ne saura la servir mieux – Daignes m’éprouver 
Sire et je me flatte que Votre Majesté n’aura pas lieu de se repentir de Son choix.

La seconde faveur que je prends la liberté de demander à Votre Majesté est l’ordre de  
St Stanislas. Cette distinction me flattera infiniement. Je la regarderais comme une marque 
éclatante de Votre faveur et un gage précieux de Vos bontés futures. – La plus part de mes 
contemporains, d’autres plus jeunes que moi en sont décorés et Votre Majesté daignera se 
souvenir que je suis depuis dix ans son Chambellan. – Que je serais heureux de reparaitre dans 
ma Patrie avec cette marque de Votre bonté, et qu’il me sera doux de penser que je la dois, non 
aux Sollicitations importunes des protecteurs, mais à la pure Generosité de mon Souverain.

Il ne me reste Sire que de Supplier Votre Majesté de me pardonner la hardiesse avec la 
quelle j’ai osé m’adresser directement à Elle, mais j’ai appris depuis bien longtems que Votre 
Magnanimité et Votre affabilité Sire rapprochent l’immense distance qui sépare le sujet du 
Trone. – Votre Majesté daignera me parvenir ses ordres par le Prince Stanislas, je les atten-
drais avec impatience, mais avec la persuasion la plus intime, qu’Elle daignera condescendre 
à mes justes demandes.

Jugés Sire du desespoir d’un homme qui ayant passé la moitié de la Vie à se préparer  
à jouer sur un Grand Theatre, se croirait condamné à passer l’autre dans l’obscurité.

Que la protection des Cieux veille sur les jours de Votre Majesté, que Son Regne soit 
heureux et long et qu’elle daigne fixer ses regards sur son fidele sujet.

Londres ce 16 Mars          Węgierski
           1784

W prawym górnym rogu pierwszej stronicy listu znajduje się ołówkowa notka: 
„sans reponse”.

Jeśli pamiętamy, że Węgierski opuścił kraj jako człowiek, który naraził się 
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wielu możnym i wpływowym osobom, to należałoby sądzić, iż owe prośby miały 
być rodzajem testu. Ich spełnienie świadczyłoby, że wraca z tarczą, a atmosfera 
w stolicy na tyle się zmieniła, iż nie spotka się z ostracyzmem. Zwróćmy jednak 
uwagę, że mimo całej konwencjonalnej pokory Węgierski pozwala sobie już w tym 
pierwszym liście na uwagi, które nie mogły się spodobać adresatowi. Mniejsza 
o to, że sugeruje, iż obdarzani łaskami króla ludzie niekoniecznie spełniają pokła-
dane w nich nadzieje. Najciekawsza jest wzmianka o obietnicy, którą „od dawna” 
ma Węgierski od monarchy. Z kontekstu wynika, że dotyczyła ona poparcia jego 
kandydatury na posła. Kiedy została udzielona, skoro starościc wspomina, że już 
trzykrotnie zrzekał się swoich pretensji w tej sprawie? Ponieważ dopiero od roku 
1775 był związany z dworem (jako szambelan), może zatem chodzić o dwa sejmy, 
które odbyły się przed jego wyjazdem (1776 i 1778) i dwa zwołane, gdy już prze-
bywał za granicą (1780 i 1782). Tak czy inaczej więc obietnica musiała zostać 
udzielona Węgierskiemu jeszcze przed opuszczeniem przezeń Polski, a starościc, 
być może, traktował swoją nieobecność w kraju również jako domyślne zrzeczenie 
się nominacji. W zachowanej korespondencji Węgierskiego z pobytu za granicą 
nie ma bowiem wcześniej żadnych wzmianek o tej sprawie.

Król wolał zapewne pominąć milczeniem swoją niechęć do wywiązania się 
z obietnicy czy niemożność jej dotrzymania. Nie wiemy zresztą, w jakich okolicz-
nościach i czy na serio została złożona. Swego czasu Juliusz Wiktor Gomulicki 
wysunął przypuszczenie, że środowiska, które Węgierski wcześniej atakował, 
wzięły się w końcu na sposób i zamiast prześladować niepokornego poetę – „zgod-
nie opłacały” jego milczenie w ostatnim okresie pobytu starościca w kraju 8. Jego 
wyjazd oznaczał koniec tych zobowiązań. Jeśli królewska obietnica była także 
formą takiej „łapówki”, to jej spełnianie w zmienionej sytuacji nie miało już żad-
nego sensu. Ułatwianie poecie powrotu do kraju groziłoby przecież przywróceniem 
status quo ante. W jego zapewnienia o ustatkowaniu się i gotowości do poważne-
go służenia ojczyźnie prawdopodobnie nie chciano wierzyć.

List z 16 marca pozostał więc, zgodnie z ołówkową dyspozycją króla, sans 
réponse. Węgierski jednak nie rezygnował i 8 czerwca wysłał kolejną epistołę, tym 
razem po angielsku. To właśnie jej streszczenie znalazło się w rękopisie Bibliote-
ki Jagiellońskiej, a następnie zostało tak niestarannie opublikowane przez Kossow-
skiego. Oryginał natomiast spoczywa obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
(Zbiór Popielów, nr 181, k. 385) 9.

8 J. W. G o m u l i c k i, Młody „gniewny” polskiego oświecenia. W: K. W ę g i e r s k i, Wier-
sze wybrane. Wybrał, tekst ustalił oraz wstępem poprzedził ... Warszawa 1974, s. 52–53. Owo 
„opłacanie” należy rozumieć szeroko, nie tylko w znaczeniu finansowym. Gomulicki cytuje tu jedną 
z gazetek rękopiśmiennych: „Wydziwić się nie może cała Warszawa panom Potockim, księciu Ada-
mowi i samemu księciu Marszałkowi, że śmieją z tym człowiekiem brat za brat przestawać, który 
jednym matki, drugim córki, trzecim żony w owych Elżbietach oszkalował”.

9 W Nowym Korbucie (t. 6, cz. 1, s. 402) podano błędną informację, z której wynika, iż  
na kartach 383–385 znajduje się tylko list z 16 marca, natomiast w sprawie listu z 8 czerwca jest 
jedynie wzmianka o jego streszczeniu u Kossowskiego. Tymczasem informację o lokalizacji te- 
go drugiego pisma znaleźć można było już w: J. W. G o m u l i c k i, Objaśnienia do ilustracyj.  
W: T. K. W ę g i e r s k i, Organy. Oprac. ... Warszawa 1956, s. 161. Z tego właśnie listu bowiem 
Gomulicki reprodukował podpis Węgierskiego umieszczony w tej edycji pod portretem autora na 
karcie przedtytułowej.
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May it please Your Majesty.

It is with the utmost concern, that I find myself under the necessity of troubling Your most 
Sacred Majesty once more: as it would have contributed infinitely to my happiness to have 
received a gracious answer to my humble request, in the same degree I am mortified to observe 
it has been not honoured with Your Royal attention. It is not however without confidence that 
I throw myself again before Your Majesty’s Throne: a Proper object of the favour that  
I have presumed to sollicit I am not ashamed of applaying to the only Source, from which  
I can receive it. The time elapsed since I did myself the honour of writing to Your Majesty on 
my arrival in London, and the shortness of the space which now remains render it impossible 
for me to think of being elected one of the representatives for the territory of Bielsk at the next 
Dyet, but I beg leave to be permitted to renew my most respectful entreties for the order of  
S. Stanislaus: – I implore Your Majesty to deign to grant it me. My present circumstances would 
render it doubly precious – I lay claim to Your Majesty’s generosity, being thoroughly per-
suaded, that I shall not be the only one of Your Majesty’s subjects in whose favour it will not 
be exerted.

Upon my coming hither, I thougt of spending only one month in London, but the Signal 
favour and particular friendship with which the Prince of Wales honours me, rendering my stay 
extremely agreable, have occasioned its prolongation. Besides the facility with which every kind 
of instruction can be procured, and the critical situation in which the affairs of England stand 
at present, can not be objects of indifference to a traveller who longs after useful Knowledge. 
I shall not take up Your Majesty’s time upon subjects you may be made acquainted by other 
means & shall conclude by begging that Your Majesty will be graciously pleased to order to 
direct the answer to Mr Bukaty Your Resident here.

I am with the most profound duty and respect
      Sire
                                                                      Your Majesty’s
                                                              most faithful subject
                                                           Węgierski
London June 8th

Jak widać, rację miała Zofia Libiszowska twierdząc, że w liście tym Węgierski 
„nie kryje swych pretensji do króla” 10. Wspomnienie o bezskutecznym oczekiwa-
niu na odpowiedź i o upływie czasu, który uniemożliwia już realizację prośby 
o mandat poselski, ma charakter wymówki pod adresem Majestatu. 

Kto wie, czy właśnie dezaktualizacja tego pierwszego żądania – kłopotliwego 
dla monarchy, jeśli przyjąć przedstawioną tu hipotezę – nie była powodem, że tym 
razem list nie pozostał bez echa, choć król nie zniżył się do osobistej odpowiedzi. 
Ominąwszy bezpiecznie, dzięki zwłoce, rafę dawnej obietnicy, można było staro-
ścica odprawić; sam dostarczył pretekstu. 

Nad nagłówkiem, podobnie jak w poprzednim liście, widnieje ołówkowa 
notka „sans reponse”, jednakże między inwokacją a pierwszą linijką tekstu wpi-
sana została dodatkowa uwaga, trudno czytelna, ale bardzo interesująca:

J’ai fait repondre p[ar] Dzieduszycki en Juin – que le Cordon ne viendra qu’a la suite des 
services, et qu’il se souvienne que la premiere personne en Angleterre est le Roy.

W ten sposób właśnie powstała odpowiedź, którą otrzymał Bukaty i zapoznał 
z nią Węgierskiego, jak wynika z listu opublikowanego przez Bernackiego. Wspo-
mniany w nim Antoni Dzieduszycki (1757–1817), któremu król zlecił (o czym 

10 L i b i s z o w s k a, op. cit., s. 204.
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świadczy też cytowana notatka) odprawę nachalnego suplikanta, w owym czasie 
odpowiadał w Radzie Nieustającej za sprawy zagraniczne.

Węgierski w swym wyjaśnieniu z 20 lipca zupełnie pomija wytknięte mu (jak 
wynika z dyspozycji dla Dzieduszyckiego) przechwalanie się znajomością z księ-
ciem Walii, skupia się natomiast na tłumaczeniu się z jakiejś jednej frazy, zapew-
ne tej, która dała królowi okazję do przypomnienia: „que le Cordon ne viendra 
qu’a la suite des service”. Do tej bowiem uwagi odnoszą się niewątpliwie słowa 
starościca: „Si j’avais Sire le bonheur d’etre mieux connû de Votre Majesté elle 
serait persuadé que je m’éstime trop moi même pour lui démander une grace à la 
quelle je n’attacherais aucun prix” 11. Na podstawie tych przesłanek możemy 
przypuszczać, że fragmentem, który dostarczył pretekstu do obrazy i odprawy, było 
następujące sformułowanie w liście z 8 czerwca: „I lay claim to Your Majesty’s 
generosity, being thoroughly persuaded, that I shall not be the only one of Your 
Majesty’s subjects in whose favour it will not be exerted”. Pamiętając również 
zdania z listu z 16 marca: „La plus part de mes contemporains, d’autres plus jeunes 
que moi en sont décorés [...]”, oraz: „qu’il me sera doux de penser que je la dois, 
non aux Sollicitations importunes des protecteurs, mais à la pure Generosité de 
mon Souverain” – rzeczywiście można odnieść wrażenie, że Węgierski sugeruje, 
jakoby Order Św. Stanisława był przyznawany na prawo i lewo, w dodatku na 
skutek protekcji. Z drugiej strony jednakże w inkryminowanym zdaniu z listu 
angielskiego przy odrobinie dobrej woli dałoby się dopatrzyć z równym powodze-
niem po prostu retorycznej hiperbolizacji. Nie ulega wszelako wątpliwości, że nie 
jest ono zręczne, właśnie przez tę dwuznaczność.

Czy faktycznie powstała ona, jak tłumaczył starościc, z powodu niedostatecz-
nej znajomości języka angielskiego? Czy może Węgierski, upojony sukcesami 
w wielkim świecie, świadomie pozwolił sobie na zbyt wiele? Jednakże i we wcze-
śniejszym francuskim liście, jak wskazywaliśmy, znalazły się dość śmiałe frazy, 
choć, kiedy go pisał, nie był jeszcze zaprzyjaźniony z księciem Walii. Może więc 
zasadniczą przyczyną tej nieoględności był po prostu charakter starościca? Warto 
zauważyć, że i list z 20 lipca opublikowany przez Bernackiego wcale nie zawiera 
przeprosin, lecz jedynie wyjaśnienia, a do tego np. takie zdanie: „Votre Majesté 
surement n’a point rendû justice à un sujet fidèle et attaché, et Elle doit reparation 
à mes sentimens” 12. Po tłumaczeniach zresztą, jak gdyby nigdy nic, powtarza 
prośbę o order. Również i ten list jest więc, jak pisała Libiszowska o dwóch po-
przednich, „na poły uniżony, na poły wyzywający i prowokacyjny” 13. 

Węgierski, z jednej strony, zapewnia króla, że dojrzał i spoważniał w ciągu 
tych kilku lat i zgłasza swą gotowość służenia krajowi. Z drugiej strony, można 
odnieść wrażenie, że robi wszystko, by przekonać tych, którzy pamiętali jego ostre 
pióro, iż wcale się nie zmienił. Być może zresztą o to właśnie mu chodziło: chciał 
wrócić, ale na swoich warunkach i właśnie ta niechęć do kompromisów dyktowa-
ła ton jego listów.

Poza tym między marcem a latem 1784 sytuacja materialna i towarzyska 
Węgierskiego w Anglii zmieniła się na tyle, że zrezygnował on z myśli o szyb- 

11 B e r n a c k i, op. cit., s. 609.
12 Ibidem.
13 L i b i s z o w s k a, op. cit., s. 204.

II-6.indd   226 2011-12-07   11:45:53



227KŁOPOTY Z KOMUNIKACJĄ, ALBO JAK NIE MÓWIĆ DO WŁADCÓW

kim powrocie do kraju. 8 kwietnia następnego roku pisał z Londynu do Ro- 
galińskiego:

Le Prince de Galles a toujours les mêmes amitiés pour moi. Il m’a promis son portrait. 
[...] La fortune au jeu m’a été plus favorable à moi; j’ai gagné dans le cours de l’année environ 
5 000 livres sterling et j’en ai depensé la moitié. J’ai envoyé, dans ce mois, une partie de mes 
livres, un joli carosse, des harnois et autres choses en Pologne, mais je ne saurais dire, si j’y 
serai bientôt. Je crois, que je ne retournerai pas, jusqu’à ce que je possede une jolie fortune 
indépendante, qui ne pourrait être troublée par personne et de sacrifier alors tout mon tems et 
mes capacités à servir ma Patrie et de me placer au Temple de la Gloire. Mais je n’ai pas encore 
formé un plan fixe. Plusieurs routes se trouvent devant moi et les circonstances décidéront. Il 
est vrai, j’ai sollicité le Cordon rouge; cela m’aurait aidé à faire un bon parti... Ils me l’ont 
refusé; je ne suis pas fâché pour cela; ces choses ne peuvent me manquer dans la suite et je me 
sens né pour quelque chose de plus 14.

Marzenia Węgierskiego przedstawiają się dość jasno: nie być zależnym od 
niczyjej łaski. Order Św. Stanisława okazuje się w tym kontekście sposobem na 
podniesienie pozycji starościca w londyńskim towarzystwie. W jakimś sensie 
zgadza się to ze zdaniem z listu z 8 czerwca: „My present circumstances would 
render it doubly precious [...]”. Trudno ocenić, czy lekceważąca wzmianka 
o królewskiej odmowie to znane z La Fontaine’a i psychologii „kwaśne wino-
grona”, czy rzeczywiście uśmiechy Fortuny sprawiły, że po kilku miesiącach 
Węgierski zweryfikował swe priorytety. Wiemy wszakże z drugiego z opubliko-
wanych przez Bernackiego listów do króla, że półtora roku po tamtej odprawie, 
31 stycznia 1786 ponownie zgłosił Stanisławowi Augustowi swoje oczekiwania, 
choć przecież Fortuna – teraz we Francji – nadal mu sprzyjała 15: „Je reviens 
encor me presenter à Votre Majesté pur la supplier de m’accorder l’ordre de St. 
Stanislas. J’ose me flatter Sire qu’aucun obstacle n’arretera actuellement Vos 
bontés pour moi” 16. 

Czy tym razem order był Węgierskiemu potrzebny, by lepiej czuć się w towa-
rzystwie Marii Antoniny i ministrów, z którymi grywał w karty? Wydaje się, że 
raczej – jak i poprzednio – chodziło o „znak pokoju” ze strony króla i pośrednią 
zgodę na powrót poety do kraju z podniesionym czołem. Niestety, również na tym 
liście znajduje się ołówkowa notatka: „sans rep[onse]”. Nikt nie czekał z otwar-
tymi ramionami na syna marnotrawnego, który wcale nie chciał się ukorzyć, o czym 
aż nadto wyraźnie świadczą przedstawione listy.

Publikację całej korespodencji Węgierskiego zapowiadał niegdyś śp. Juliusz 
Wiktor Gomulicki 17. Również piszący te słowa wskazywał na potrzebę edycji 
krytycznej dzienników i listów autora Organów 18. Zaprezentowany materiał jest 
fragmentem prac zmierzających do realizacji tego przedsięwzięcia.

14 Bibl. Jagiellońska, rkps 5634, k. 157–157v. Toż w wyd.: K o s s o w s k i, op. cit., s. 1140–1141 
(z błędami w transkrypcji i w przekładzie polskim).

15 Zob. J. W. G o m u l i c k i, Tabela biograficzna. W: W ę g i e r s k i, Wiersze wybrane, s. 61. 
– E. A l e k s a n d r o w s k a, Varia literackie. I. Nagłowski o Węgierskim. W zb.: Miscellanea z doby 
oświecenia. T. 5. Wrocław 1978, s. 404.

16 B e r n a c k i, op. cit., s. 609.
17 Zob. np. G o m u l i c k i, Objaśnienia do ilustracyj, s. 162.
18 K a c z y ń s k i, op. cit., s. 104.
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COMMUNICATION PROBLEMS OR HOW NOT TO TALK TO RULERS.  
UNPUBLISHED TOMASZ KAJETAN WĘGIERSKI’S LETTERS TO STANISŁAW AUGUST

The article presents a part of so far unpublished correspondence of a Polish poet and traveller 
Tomasz Kajetan Węgierski with the King Stanisław August Poniatowski. Węgierski, absent from the 
country for a few years, wanted to come back, but the King either did not respond to his letters, or 
replied frigidly to his requests and gave any evidence of favour which might allow Węgierski to save 
his face. 
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SARMATA I DEMONY
OBRAZ DEMONOLOGII LUDOWEJ W POLSKIEJ LITERATURZE  

PRZEDROMANTYCZNEJ

Onomastykon mitologiczny w dawnej literaturze polskiej tworzą imiona i na-
zwy bóstw oraz demonów mające co najmniej trzy źródła: chrześcijańskie, grecko-
-rzymskie i rdzenne folklorystyczne. Tym ostatnim poświęcono, jak dotąd, stosun-
kowo najmniej uwagi, choć są one istotnym komponentem bardzo wielu utworów.

Nazwy postaci mitologicznych i związane z nimi odpowiednie wątki wierze-
niowe, mające swoją genezę w kulturze ludowej, w literaturze przedromantycznej 
cechuje nieco inny status niż te o charakterze czysto literackim i proweniencji 
klasycznej. Niewątpliwie, spełniają one również funkcje w warstwie stylistyki 
i wymowy ideowej dzieła. Z punktu widzenia badania związków intertekstualnych 
na pierwszy plan wysuwa się jednak wartość owych nazw jako źródła etnograficz-
nego, utrwalającego przede wszystkim potoczny obraz ludowych zabobonów 
i wierzeń, inaczej niż w przypadku mitologizacji klasycznych.

Literacki obraz ludowych wierzeń w słowiańskim piśmiennictwie narodowym 
jest różny dla poszczególnych epok. Dotyczy to zarówno jego genezy 1, jak i funk-
cji spełnianej w strukturze utworu – w XIX–XX wieku na ogół dekoratywnej lub 
kreatywnej, co pokazały w dostatecznym stopniu prace poświęcone rosyjskiemu, 
czeskiemu, słowackiemu i polskiemu obrazowi mitologii Słowian w literaturze 2.

Przedmiotem artykułu jest nazewnictwo demoniczne w piśmiennictwie polskim 
XVI–XVIII wieku, a także specyfika i cele ówczesnego wykorzystywania folklo-
ru w słownictwie jako materii literackiej. Zasadnicza tematyka pracy obejmuje 
zatem inspiracje folklorystyczne od renesansu do oświecenia włącznie. Tradycyj-
na kultura duchowa była w tym okresie zachowana w stopniu, który pozwalał 
treściom demonologicznym przenikać bezpośrednio do literatury wysokoartystycz-
nej i popularnej, co rzadko można powiedzieć o XIX i XX wieku.

1 Zob. D. A j d a č i ć, Die Dämonen in der slawischen Literatur. Literaturhistorische Tipolo-
gie. W zb.: XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Litera-
turoznawstwo. Folklorystyka. Nauka o kulturze. Oprac. L. S u c h a n e k, L. M a c h e t a. Warszawa 
1998.

2 Zob. B. Š u b i k, Die slawische Mythologie in der russischen Literatur zu Begin des 20. 
Jahrhunderts. Wien 1973. – A. H ö n i g, Die slawische Mythologie in der tschechischen und slowa-
kischen Literatur. Augsburg 1976. – T. L i n k n e r, Mitologia słowiańska w literaturze Młodej 
Polski. Gdańsk 1991.
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Odbicie tradycyjnych wątków mitologicznych (demonologicznych) w dawnych 
utworach cieszyło się dotąd zainteresowaniem przede wszystkim ze strony histo-
ryków i mitologów, mniej zaś – literaturoznawców. Stosunkowo dużo uwagi po-
święcono temu zagadnieniu w klasycznych dziś rozprawach religioznawczych 
o wczesnośredniowiecznych Słowianach 3 i wierzeniach ludowych 4. Obecnie temat 
ten zdaje się powracać w formie monograficznych opracowań wątków demonolo-
gii ludowej w średniowiecznych tekstach łacińskich 5 i staropolskim pamiętnikar-
stwie 6. W badaniach religioznawczych ta kategoria tekstów stanowi drugą, środ-
kową warstwę źródeł informacji dotyczących słowiańskich wierzeń religijnych 
z czasów późnośredniowiecznych i nowożytnych, odzwierciedlającą stan owych 
wierzeń po faktycznej chrystianizacji dokonanej po XIII wieku, zachowany w po-
staci schyłkowej w materiałach etnograficznych z XIX–XX wieku. W tym sensie 
analizowane w niniejszej pracy teksty to swoisty pomost pozwalający poznać kształt 
późnych wierzeń pogańskich i ich koleje aż do stanu, jaki obserwujemy we współ-
czesnym synkretycznym folklorze 7.

Z badanego materiału, którym były utwory poetyckie i dramatyczne doby 
renesansu, baroku i oświecenia, wynotowano nazwy własne i potoczne określenia 
demonów oraz postaci półdemonicznych: bies, bobo (baboł), bogińki, czarnoksięż-
nik, czarownica, czarownik, czart, diabeł, Dietko, jędza, Klekot, latawiec, latawi-
ca, Lelum-Polelum, Lewko, licho, Liton, Lucifer, mara, nieprzyjaciel, nocwid, 
odmieniec, pałuby, Paskuda, pokusy, pokuśnik, przypołudnica, Pustecki, Rokitka, 
skarbnik, Smołka, strzyga, Szarlej, szatan, śmierć, ubożę, upi(e)r, upierzyce, wi(e)- 
dma, wieszczki, wieszczyce, wilkołek (wilkołki). Najczęściej powtarzające się 
spośród tych nazw posłużyły do próby rekonstrukcji językowego obrazu demonów 
w polskich tekstach literackich z omawianego przedziału czasowego 8. 

Przegląd ten najlepiej rozpocząć od „diabła” – nazwy o najwyższej frekwencji 
w zakresie częstotliwości występowania w różnego typu odwołaniach, frazeologi-
zmach, nierzadko synonimicznie lub wariantywnie z określeniami: „bies”, „czart”, 
„szatan”, i innymi 9. O wyglądzie zewnętrznym diabła analizowane teksty dostar-

3 Zob. np. A. B r ü c k n e r, Mitologia słowiańska i polska. Wstęp, oprac. S. U r b a ń c z y k. 
Warszawa 1980, s. 279–288, 296–304. – H. Ł o w m i a ń s k i, Religia Słowian i jej upadek  
(w. VI–XII). Warszawa 1979, s. 227–228.

4 Zob. L. J. P e ł k a, Polska demonologia ludowa. Warszawa 1987.
5 Zob. K. B r a c h a: Latawiec. Z katalogu imion rodzimych duchów i demonów w źródłach 

średniowiecznych. W zb.: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Eu-
ropy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna). Red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński. 
Warszawa 2001; Uboże w świecie zmarłych. W zb.: Dynamika przemian społecznych i religijnych  
w średniowieczu. III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22–24 września 2008 roku. Red. nauk.  
T. Grabarczyk, T. Nowak. Warszawa 2011.

6 Zob. Z. O s i ń s k i, Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich  
z XVI i XVII wieku. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio F: Historia, t. 53 
(2003).

7 Zob. A. G i e y s z t o r, Mitologia Słowian. Warszawa 2006, s. 358–359.
8 Staropolskie nazwy demoniczne konfrontuję z materiałem zgromadzonym w opracowaniach 

leksykograficznych, przede wszystkim takich jak Słownik polszczyzny XVI wieku (t. 1–33. Wrocław–
Warszawa 1966–2009) i Słownik staropolski (t. 1–15. Warszawa–Kraków 1953–1995) W dalszej 
części tekstu do pierwszego z nich odsyłam umieszczonym w nawiasie skrótem SP, do drugiego – SS. 
Cyfry rzymskie po skrócie wskazują tom, arabskie – stronice.

9 Demononim „diabeł” (w staropolskich tekstach występowały zapisy: „diabeł”, „dyjabeł”, 
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czają informacji raczej sporadycznie, choć o jego czarnej barwie można wywnio-
skować np. z faktu porównania szatana do węglarza – człowieka zajmującego się 
wypalaniem węgla drzewnego w lesie 10. Częściej wspomina się o diable jako 
o obcokrajowcu, ubranym w stylu niemieckim 11. Jako lokalizacja, ale i teren dzia-
łania diabła-biesa, pojawia się m.in. pusta baszta lub stodoła, bory czy rzeka (Wi-
sła). Zwykle diabły i czarty siedzą jednak w piekle 12.

Diabeł posiada umiejętność latania 13. Nierzadko to jemu przypisuje się wo-
dzenie, powodujące zabłądzenie w lesie 14. Powtarzalną cechę diabła stanowi mą-
cenie, jątrzenie między ludźmi 15. „Pokuśnik” kusi i źle doradza 16. Czarci mogą 
skryć się w ciele i opętać kogoś 17. Często spotyka się motyw wielości diabłów, 
czartów; czasami jest ich sto 18.

Całkowicie niemal odosobniony pozostaje zaś przypadek użycia nazwy „bies” 
w znaczeniu ‛Tatarstwo, Kozaczyzna’ (w sensie: wróg polityczny, zagrożenie). 
Takie zastosowanie wymienionego wyrazu znajdujemy w Kozaczyźnie, utworze 
Józefa Bartłomieja Zimorowica 19.

Jako wysłańcy (słudzy) diabła pojawiają się różne postaci półdemoniczne, 
w tym – czarownica. To zwykle ‛kobieta trudniąca się czarami i magią’ 20; opis jej 
wyglądu zewnętrznego można przeczytać m.in. w wierszu Jakuba Jasińskiego pt. 
Ciańcia:

Staje jej w oczach baba pochylona,
Kijek sękaty w prawej ręce miała;
Po gęstych zmarszczkach, zapadłej źrenicy,

„dejabeł”, „diaboł”) poświadczony jest począwszy od XIV/XV w. (SP V 4–8. – SS II 50–51). O stpol. 
„bies”, „byesz”, „czart(h)”, „szatan”, „schatan”, „sathan” – łac. ‛daemonium, diabolus’ – zob.  
SP II 140; IV 22–24. – SS I 90, 346; VIII 536. 

10 Zob. K. K o ź m i a n, Stefan Czarniecki. Pieśń XII. W zb.: Polska epopeja klasycystyczna. 
Antologia. Wybór, oprac., wstęp R. D ą b r o w s k i. Kraków 2001, s. 313.

11 Zob. np. I. K r a s i c k i, Pochwała wieku. W: Satyry i listy. Oprac. Z. G o l i ń s k i. Wrocław 
1958, s. 100 i przypis na s. 101. BN I 169.

12 Zob. ibidem, s. 100. – K o ź m i a n, loc. cit. – [J a n  z  K i j a n  –  J a n  z  W y c h y l ó w-
k i], Ostromendria sowizdrzalska. W zb.: Polska fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie. Oprac. 
K. B a d e c k i. Kraków 1948, s. 124. – S. F. K l o n o w i c z, Flis. W: Pisma poetyczne polskie. 
Kraków 1858, s. 40. – J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, Peregrynacja dziadowska. W zb.: Antolo- 
gia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac. S. G r z e s z c z u k. Wrocław 1966, s. 266.  
BN I 186. – G. K r a s i ń s k i, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac. M. K o r o l k o. Warszawa 
1996, s. 5. – W. B o g u s ł a w s k i, Cud, czyli Krakowiaki i Górale. Wydane z rękopismu. Berlin 
1841, s. 78.

13 Zob. [J a n  z  K i j a n  –  J a n  z  W y c h y l ó w k i], loc. cit.
14 Zob. J. B. Z i m o r o w i c, Sielanka XIV: Zjawienie. W: Sielanki nowe ruskie. Oprac.  

L. S z c z e rb i c k a - Ś l ę k. Wrocław 1999, s. 137. BN I 287.
15 Zob. K r a s i ń s k i, op. cit., s. 217.
16 Ibidem, s. 33.
17 Zob. J. B. Z i m o r o w i c, Sielanka XV: Kozaczyzna. W: Sielanki nowe ruskie, s. 145.
18 Zob. F. B o h o m o l e c, Figlacki. Polityk teraźniejszej mody. W: Komedie. Oprac., wstęp 

J. K o t t. [T. 1]: Komedie konwiktowe. Warszawa 1959, s. 105. – Jednanie z ciotką. W: Anonima-
-Protestanta XVI wieku erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty. Z rękopisu wyd. I. C h r z a n o w s k i. 
Kraków 1903, s. 72. – J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, loc. cit.

19 Z i m o r o w i c, Sielanka XV: Kozaczyzna, s. 148.
20 Stpol. „czarownica”, „czarofnicza”, „czarownicza” ‛wróżka, zaklinaczka’ ma poświadczenia 

od 1386 r. (SP IV 20. – SS I 345–346).

II-7.indd   231 2011-12-07   11:46:52



232 MICHAŁ ŁUCZYŃSKI

Po zębach, które po dziąsła przyjadła,
Poznała obraz możnej czarownicy –  21

Czarownica to stara, brzydka kobieta – „sekutnica” 22, która utrzymuje kon-
szachty z diabłem i popełnia świętokradztwo, wykorzystując w swojej magii sa-
kramenty:

Szynkarki, czarownice też go [tj. opłatek papieski] używają
Do swych gusł, a czasem go i krowom dawają 23.

Porą ich największej aktywności jest przesilenie letnie. Wtedy zajmują się 
gusłami:

W jego [tj. św. Jana] dzień czarownice nawiętszy plac mają,
Sobótki, czary, gusła w ten czas wyprawiają 24.

Ponadto szkodzą ludziom 25. W szeregu wzmianek o czarownicach wspomina 
się o ich procesach i egzekucjach, np.:

Wnet ujrzem czarownice wleczone na stosy 26.

[...] Ująwszy gromnice
Palił ławnik z burmistrzem w rynku czarownicę,
Chcąc jednak pierwej dociec zupełnej pewności,
Pławił ją na powrozie w stawie podstarości 27.

Kiedy wiosna nastąpi, a deszcz ustał w maju,
Czarownice przyczyną. Zdechł wół jeden, drugi,
Albo tam co z przychowków – czarownice winą!
Każą tedy niewinną babę wziąć i męczyć 28,

Do palenia na stosach kobiet podejrzanych o praktykowanie magii autorzy 
przytoczonych fragmentów odnoszą się krytycznie. Ignacy Krasicki wspomina 
o tym jako o haniebnym zabobonie w kontekście wieków „ciemnych”, które ze-
stawia na zasadzie kontrastu z wiekiem „oświeconym”. Krzysztof Opaliński iro-
nizuje, odnosząc się do ludowych przesądów na temat czarownic powodujących 
susze albo choroby w gospodarstwie.

Kolejna postać, wiedźma, charakteryzowana jest jako czarna, „okopciała” 
starucha, zjawiająca się wieczorem 29. Wywołuje ona strach, ponieważ może za-
czarować i odmienić człowieka:

21 J. J a s i ń s k i, Ciańcia. W: Wiersze i poematy. Wybór. Wybór, oprac. R. D ą b r o w s k i. 
Kraków 2002, s. 113.

22 J. J a s i ń s k i, Sprzeczki. Poemat w sześciu strofach. W: Wiersze i poematy, s. 74.
23 Cyt. za: A. K a w e c k a - G r y c z o w a, „Bogowie fałszywi”. Nieznany pamflet antykato-

licki z XVI wieku. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 25 (1980), s. 204.
24 Cyt. jw., s. 192.
25 Zob. Nędza z biedą z Polski idą. W zb.: Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku,  

s. 619.
26 S. T r e m b e c k i, Powązki. Tłumaczenie z niemieckiego. W: Wiersze wybrane. Oprac., wstęp 

J. W. G o m u l i c k i. Warszawa 1965, s. 69.
27 K r a s i c k i, op. cit., s. 100.
28 K. O p a l i ń s k i, Na ciężary i opressyją chłopską w Polszcze. W: Satyry. Oprac. L. E u- 

s t a c h i e w i c z. Wrocław 1953, s. 332. BN I 147.
29 K o ź m i a n, loc. cit. – J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 270. Leksem „wiedma” 

poświadczony jest w XVI i XVII wieku – zob. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Red.  
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Wiedmy dotychczas tam były.
Szcześliwy, kto się bał ich i boi:
Śmiałego zawsze zgubiły.

Niejeden pielgrzym czynił przysięgę, 
Jako ich straszne wyroki.
Widziano z ludzi, przez ich potęgę,
Źmije, ropuchy i sroki 30.

Mogą też porwać z domu dziecko, o czym świadczy fragment następujący:
Powrócę z drogi, aż pustki znajduję:
Mój Szymon, płacząc, ręce załamuje.
Najpierwsze słowa: Jewo, nie masz dzieci!
A kędyż? – Wiedma nam jakaś porwała 31.

Wiedźma (wiedma) charakteryzowana bywa przymiotnikiem „piekielna” 32. 
W analizowanym materiale pojawiło się określenie „wiedma” m.in. jako epitet 
greckiej Medei-czarownicy 33.

Jędza 34 jest nazwą bliskoznaczną do wiedźmy, a ich desygnaty wykazują wie-
le podobieństw – w tym brzydki wygląd:

Wtem zgrzybiałą niewiastę spostrzega przy drzewie.
Chuda jej twarz, wzrok zgasły i wychudłe nogi,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Pasek ją zapytuje o drogę do miasta;
Wskazuje mu do jędzy podobna niewiasta 35.

Może ona również ukraść dzieci. Powtarzalną jej cechę stanowi srogość – bywa 
nawet „sroższa nad wilczycę” 36.

Ponadto charakterystycznym zabiegiem w analizowanych tekstach staropol-
skich i oświeceniowych jest używanie nazwy „jędza” w odniesieniu do postaci 
z panteonu klasycznego, akcentujące jednocześnie jakąś ich właściwość: okru-
cieństwo, zapalczywość, szybkość oraz wywoływanie huku, złośliwość/złość, 
a także w funkcji alegorycznej: okropność i wściekłość, okrucieństwo czy szpe-
totę 37. Analizowanemu leksemowi nierzadko towarzyszy również epitet „pie- 

M. Kucała. T. 1: A–H. Kraków 1994, s. 301. – J ó z e f  P i ę k n o r z y c k i  z  M ą t w i ł a j e c,  
Z nowinami torba kursorska naleziona u Nalewajków. W zb.: Polska satyra mieszczańska. Nowi- 
ny sowiźrzalskie. Oprac. K. B a d e c k i. Kraków 1950, s. 291. – Słownik Grzegorza Knapiusza  
z 1623 r. Cyt. za: S. U r b a ń c z y k, Dawni Słowianie. Wiara i kult. Wrocław 1991, s. 55, przypis 27.

30 F. D. K n i a ź n i n, Babia Góra. Do Pawła Czenpińskiego. W: Wybór poezji. Oprac.  
W. B o r o w y. Wrocław 1948, s. 121. BN I 129.

31 F. D. K n i a ź n i n, Cyganie. Opera we trzech aktach. W: Utwory dramatyczne. Wybór. Oprac. 
A. J e n d r y s i k. Warszawa 1958, s. 140.

32 J. B. Z i m o r o w i c, Sielanka V: Roczyzna. W: Sielanki nowe ruskie, s. 48.
33 J. G a w i ń s k i, Odczary. W: Poezje. Z rękopisu dawnego wyd. Ż. P a u l i. Lwów 1843,  

s. 56–57.
34 Stpol. „jędza” („yędzá”, „yądza”, „yandza”, „iędza”) od 1437 r. (SP IX 512. – SS III 200).
35 K o ź m i a n, op. cit., s. 312.
36 K n i a ź n i n, Cyganie, loc. cit.
37 Np. o Parkach, Persefonie (J. B. Z i m o r o w i c: Sielanka III: Płaczennica. W: Sielanki nowe 

ruskie, s. 32, 35; Sielanka X: Zalotnik. W: jw., s. 85), o Eryniach (J. G a w i ń s k i, Droga rozkoszy  
i zmysłów: Muzyk i wesołej myśli. W: Poezje, s. 128), o Eris, bogini niezgody, lub Alekto (I. K r a-
s i c k i, Myszeidos pieśni X. Oprac. J. M a ś l a n k a. Wrocław 1982, s. 18, 25. BN I 244), o Rosji  
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kielna” 38, podkreślający pochodzenie „krwawych jędz” z „podziemnej strony” 
i piekła 39.

Demononim „latawiec” 40 w tekstach z omawianego okresu także pojawia się 
dość często, wraz ze zróżnicowanymi i wyczerpującymi charakterystykami. Obok 
niego występuje forma żeńska – „latawica” 41. Porą jej aktywności jest wieczór. 
Ten drugi leksem miewa też znaczenie antroponimu przezwiskowego, opatrywa-
nego zwykle przymiotnikiem „odarta” 42. Latawiec wspominany jest w wypowie-
dzi czarownicy, która opisuje go jako ducha powietrznego, odmieniającego 
swoją postać:

Jakoż mam i z latawcem swe porozumienie,
Bo też on swe odmienia własne przyrodzenie.
Choć jest duchem powietrznym, bierze na się ciało
Obłudne [...] 43.

O wyglądzie zewnętrznym latawców pośrednio informuje wzmianka z wiersza 
Gabriela Krasińskiego Taniec Rzeczypospolitej Polskiej we fragmencie opisującym 
natarcie Kozaków na obóz wojsk polskich pod Pilawcami:

Przeciw nim się wybrali jak latawce,
Rozumiejąc, że mieli zaraz ich wystraszyć.
I swym mnóstwem wojska onychże ustraszyć 44.

Demononim „latawce” w tym przypadku można odczytywać jako synonim 
słów: „straszydła”, „widma”. Wojska Chmielnickiego są tu porównane do latawców 
z powodu ich liczebności i groźnego wyglądu, co, być może, stanowi niejasną 
reminiscencję ludowego motywu latawców jako widm, odzwierciedlonych w ob-
razie wielkiego i strasznego wojska.

Omawiane istoty bywają określane jako „iskrzące” 45. Z Officina ferraria Wa-
lentego Roździeńskiego dowiadujemy się, że nazywano tak również latające 
ogniki (tj. gazy kopalniane) i że są to duchy domowe zapewniające dostatek:

Polacy je z latania zową latawcami,
Ktorych baby chowają więc, co sie czarami

(F. D. K n i a ź n i n, Do potomności. W: Wybór poezji, s. 125), o Rozpaczy (F. D. K n i a ź n i n, 
Nadzieja. Do Józefa Świętorzeckiego. W: jw., s. 129), o Śmierci (W. P o t o c k i, O Śmierci.  
W: Dzieła. Oprac. L. K u k u l s k i. T. 1: Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669–1680. 
Wstęp B. O t w i n o w s k a. Warszawa 1987, s. 468), o Zazdrości (J. J a s i ń s k i, Do Stefana Ba-
torego. W: Wiersze i poematy, s. 56).

38 F. W ę ż y k, Gliński. Tragedia w pięciu aktach wierszem. W zb.: Polska tragedia neoklasy-
cystyczna. Wybór, oprac. D. R a t a j c z a k. Wrocław 1988, s. 180. BN I 260.

39 Oda do Ojczyzny. Na wzór Horacjusza ody XIV w księdze I. W zb.: „Zabawy Przyjemne  
i Pożyteczne” (1770–1777). Wybór. Oprac., wstęp J. P l a t t. Wrocław 1968, s. 299. BN I 195.  
– K n i a ź n i n, Do potomności, loc. cit. – M. B o r z y m o w s k i, Morska nawigacyja do Lubeka. 
Wstęp, objaśn. R. P o l l a k. Gdańsk 1971, s. 66.

40 Stpol. „lat(h)alecz”, „latawecz”, „latawiec” ‛sukub, zły duch, odmieniec’ od 1472 r.  
(SP XII 33, 34. – SS IV 7).

41 Stpol. „latawica”, „látáwicá” ‛czarownica’ (SP XII 33–34).
42 J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 270. – Nędza z biedą z Polski idą, s. 622.
43 J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 270.
44 K r a s i ń s k i, op. cit., s. 163.
45 Z i m o r o w i c, Sielanka XIV: Zjawienie, s. 134.
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Bawią dlatego, iż im pieniądze a zboży
Noszą, bo są złodzieje mistrzowni w kradzieży 46.

Autocharakterystykę latawca zawiera XVII-wieczny anonimowy Sejm piekiel-
ny, z którego wynika, że demonom tym składano ofiary z mleka, wierząc, że od-
wdzięczą się za to bogactwami:

Mamci wprawdzie u dobrych żon mlecznej kasze dosyć,
Ale im też za to muszę ludzkie dobra nosić.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Kędy mieszkam, tam pożytek muszę czynić w domu 47.

Stamtąd dowiadujemy się też o siedzibie latawca za piecem, a także o tym, że 
może on wędrować jako żebrak i dziad od wsi do wsi.

Anonimowy pamflet protestancki Bogowie fałszywi przynosi wzmiankę o sto-
sowaniu analizowanej nazwy do noworodków, których jeszcze nie ochrzczono:

Bo naprzód z niemowlątek diabła wyganiają,
A z nie chrzczonych niezbożnice latawce zmyślają 48.

Do bardzo popularnych postaci dawnych tekstów należy też wilkołak (wilko-
łek) 49. Wzbudza on powszechny strach i przerażenie:

Umknij się żywo czarnej godzinie.
Truchleją twe przyjaciołki!
Nie tak Centaury, ni Cyrcy świnie,
Jako im straszne wilkołki 50.

Na ich widok – jak dowiadujemy się z poezji Stanisława Trembeckiego – mogą 
zjeżyć się włosy 51. Niezbędnymi cechami tych stworzeń są ogon i włochata sierść, 
o czym wspominają w aluzyjnej formie teksty traktujące o ludziach, którzy z róż-
nych powodów przypominają omawiane istoty:

A ujrzawszy tak szpetnego,
Tako kuńsztowała z niego:
„Cóż to złego, a nie człowiek.
Ukaż ogon, boś wilkołek” 52.

Podobny fragment znajdujemy wśród Figlików Mikołaja Reja:
Jednej paniej pokąsał wilk w oborze owce,
Wójt powiada: „Wilkołek, niech mówi kto, co chce!
Słyszę, ma ogon by wilk, a jako chłop godzi”.

46 W. R o ź d z i e ń s k i, Officina ferraria, abo Huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła 
żelaznego (1612). Z unikatu Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie wyd., wstęp, przypisy R. P o l l a k. 
Wyd. 2, popr. i uzup. Katowice–Wrocław 1948, s. 60.

47 Sejm piekielny. Satyra obyczajowa (1622 r.). Wyd. A. B r ü c k n e r. Kraków 1903, s. 51.
48 K a w e c k a - G r y c z o w a, op. cit., s. 201.
49 Formy „wylkolak”, „wilkołak”, „vylkolek”, „*wylkolecz” itd. występują od 1455 r.  

(SS X 223–224).
50 K n i a ź n i n, Babia Góra, s. 123.
51 T r e m b e c k i, Powązki, loc. cit.
52 B i e r n a t  z  L u b l i n a, Opisanie krótkie żywota Ezopowego i też inszych spraw jego.  

W: Wybór pism. Oprac., przedm. J. Z i o m e k. Wrocław 1954, s. 28. BN I 149.
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[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Potym drugi przyjechał; miał złe szalawary
I powiesił przez ławkę ogon wilczy stary.
Dziewczę zaźrzy pod ławkę, mamie ukazała,
Mówiąc, iż to wilk siedzi, by siuty [tj. owce] schowała 53.

O żarłoczności i mięsożerności jako typowych cechach wilkołka wspomina 
z kolei fraszka następująca:

Łakomyś jako diabeł, przynamniej niech kości
Na talerzu zostaną, nie czyń tej lekkości
Spółsiedzącym przy stole; wieręś ty wilkołek,
Zrzesz mięso i z kościami, nie ladaś pachołek 54.

Osobną grupę stanowią teksty zawierające wzmianki o procederze udawania 
wilkołka przez wędrownych żebraków, którzy w ten sposób wyłudzali datki. Jak 
dowiadujemy się z tych utworów, wystarczyło przybrać wilczy ogon i wyć, by 
zabobonni włościanie uwierzyli w sztuczkę:

Ogon wilczy, kosmaty u zadku uwiążę,
A wszytko będę mówił: „Mięso by się jadło,
Miła matko, rychło daj, by mię nie napadło”.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
To ona drży w chałupie, nie śmie ani trunąć,
Jeszcze każe zaporą drzwi mocno zasunąć.
Owdzie o krowę idzie abo i o wołku,
Jedno oknem podaje: „Nę-ć mięsa, wilkołku”.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
To wszędy, że wilkołek, zapewne mniemają 55.

Drudzy się wilkołkami w rzeczy podziałajcie,
Wlazszy gdzie na oborę, bydło pokąsajcie,
A nie trzeba nic mówić, ni o co nie prosić,
Tylko wyć jakoby wilk, będąć mięso nosić 56.

Abo czasem imę wyć za cudzą oborą
Jak wilkołek, to oni strachu się nabiorą,
W skok do połcia, wyślą mi sztukę mięsa dużą,
A porwano Walkowi, niechaj diabli służą 57.

Wilkołki przebywały w lasach, ulubionym miejscu również innych strachów: 
biesa, strzyg i upiorów, o czym informuje odpowiedni fragment poematu Kajetana 
Koźmiana Stefan Czarniecki:

Bies na swoje biesiady przeznaczył te bory.
Tu biegają wilkołki, strzygi i upiory,

53 M. R e j, O wilkołku. W: Figliki. Wstęp J. K r z y ż a n o w s k i. Oprac. M. B o k s z c z a n i n. 
Warszawa 1970, s. 72.

54 B a l t y z e r  z  k a l i s k i e g o  p o w i a t u, Na łakomego. W zb.: Polska fraszka mieszczań-
ska, s. 254.

55 J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 258.
56 Ibidem, s. 237–238.
57 Ibidem, s. 251.
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Czatują, a gdy schwycą w zasadzkę przechodnia,
Krew ssą z niego, lub musi błąkać się aż do dnia 58.

Upiór – a częściej upir (rutenizm), w tekstach, które przeanalizowano, po-
świadczony został zaledwie kilka razy. W komedii Franciszka Zabłockiego Sar-
matyzm pojawia się jako strach, przyczyna lęku:

Jak żyję, większej w życiu nie doznałem trwogi.
Przywidzenie czy prawda... Zda się, że mnie ściga.
Nagle zginął... Któż to wie? Może upir, strzyga! 59

Wiarę w upiory i podobne stworzenia wykorzystywano też do straszenia bliź-
nich, jak w innej komedii Zabłockiego, Zabobonniku:

Otoć tak jest, wierzaj mi, nim zapadnie słońce,
Nasz staruszek będzie miał pulsy konające,
Przynajmniej wszystkie trzeba przedsiębrać sposoby:
Djabły, duchy, upiory, strzygi, śmierć, choroby,
A nareszcie i straszne nadpowietrzne cuda... 60

Upiory wymienia również Franciszek Dionizy Kniaźnin w wierszu Babia 
Góra. Do Pawła Czenpińskiego – w żartobliwej konwencji przestrzegając wy- 
słanego przez towarzystwo naukowe w Krakowie w podróż naukową w Tatry 
lekarza i przyrodnika, by nie lekceważył grasujących tam duchów i demonów, 
o których istnieniu tenże powątpiewa, ufny w siłę swojego rozumu i elektrycz- 
ności: 

Ale ty, widzę, drwisz z naszej wiary
I gardzisz radą przyjaźni:
Nie wierząc w diabły, upiory, czary,
Śmiejesz się z ojców bojaźni 61.

Osobny utwór poświęciła upiorom Elżbieta Drużbacka, w odzie skierowanej 
do księcia Andrzeja Stanisława Załuskiego szczegółowo opisując pokutujący 
wśród zakonników w klasztorach zabobon, jakoby zmarli stawali się po śmierci 
właśnie tymi istotami. W przywołanym tekście autorka apeluje do biskupa Zału-
skiego, by wzorem św. Ignacego Loyoli, egzorcysty, wygnał z klasztoru demony:

A kiedyś pracy usilnej nie szczędził
Wygnać z miejsc świętych diabły, co nam szkodzą,
Uczyń to, żebyś upierów wypędził,
Co ludzi dławią, a po nocy chodzą.
Wyżeń ich z Polski [...] 62.

58 K o ź m i a n, op. cit., s. 313.
59 F. Z a b ł o c k i, Sarmatyzm. Ustalenie tekstu, wstęp, objaśn. L. B e r n a c k i. Wyd. 2, przejrz. 

Wrocław 1951, s. 116. BN I 115.
60 F. Z a b ł o c k i, Zabobonnik. Komedia we trzech aktach. Oprac. B. K ą s i n o w s k i. Brody 

1906, s. 52.
61 K n i a ź n i n, Babia Góra, s. 120.
62 E. D r u ż b a c k a, Do [...] J. O. Księcia [Andrzeja Stanisława] Załuskiego. Sprzeczka  

z różnymi zakonnikami o upierach, którym autorka tych wierszów wiary nie daje. W: Wiersze wybra-
ne. Wstęp, oprac. K. S t a s i e w i c z. Warszawa 2003, s. 51.
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Drużbacka relacjonuje, w jaki sposób mnisi obchodzili z się domniemanymi 
upiorami: wykopywali ich ciała z grobowców i ścinali im głowy, by nie straszy-
li ani nie dokuczali ludziom. O „upierach” wspomina też kilkakrotnie Krasicki 63.

Identycznie charakteryzowana jest strzyga w wierszu Wacława Potockiego pod 
tym tytułem 64. Poeta ów również pisze o pochówku demona i o drastycznych „za-
biegach” mających na celu zneutralizowanie szkodliwego działania wymienionej 
postaci.

Innym strachem, który kilkakrotnie pojawia się w literaturze staropolskiej 
i oświeceniowej, jest bobo 65. Z anonimowego Sejmu piekielnego pochodzi wzmian-
ka, że wyraz ten (rónież w wersji „baboł”) funkcjonował jako przezwisko czy wręcz 
klątwa już w języku dziecięcym:

I te, co po ziemi łażą, malusieńkie dzieci,
Umieją już sobie łajać: O Baboł w cię wleci 66.

O wyglądzie zewnętrznym tego stwora, a także o zabobonnym lęku przed nim 
informuje fragment anonimowej scenki dramatycznej w Peregrynacji dziadowskiej. 
Opisany w niej dziad, przebrawszy się za boba, wyłudza od ludzi mleko i jedzenie:

Jeśli gdzie mleko stoi, czapkę w nim namoczę,
Jako głupi na dzieci w rzeczy się zatoczę.
To dzieci w krzyk do kąta: „Prze Bóg, bobo, mama!”
A niewiasta aże drży, boi się i sama 67.

Leksem „bobo” funkcjonował jako synonim „strachu”, „straszydła”. O utrwa-
leniu się tego znaczenia można mówić na podstawie Transakcji wojny chocimskiej, 
poematu Potockiego. Wspomina się tam o „bobach z prosa”, czyli strachach na 
wróble usytuowanych na polach:

[...] a ono, nie tuby
Te prezentować cienie i nikłe ozdoby,
Kędy wróble takiemi z prosa straszą boby! 68

Z tym samym, metaforycznym znaczeniem analizowanego leksemu spotyka-
my się w innym tekście owego poety, gdzie jest to synonim widma (zagrożenia):

Zdechł diabeł, i świat, który dotąd ludziom grobem,
Noclegiem już, nie strasznym stał się śmierci bobem 69;

Inne nazwy demoniczne z mniejszym natężeniem występowały w utworach 

63 Zob. np. K r a s i c k i, Pochwała wieku, s. 100.
64 W. P o t o c k i, Strzyga. W: Dzieła, t. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677– 

1695. O wierze w strzygi (łac. strigas) w XI–XII wieku zaświadcza Homiliarz opatowicki (zob.  
K. H. M e y e r, Fontes Historiae Religionis Slavicae. Berolini 1931, s. 22).

65 Wyraz „bobo”, „buba”, jednak bez kontekstu mitologicznego (najpewniej we wtórnym zna-
czeniu ‛głupiec, błazen’), wymieniają teksty z XVI i XVIII w. (Komornik a burmistrz. W zb.: Pisma 
polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. C z u b e k. Kraków 1906, s. 647. – SP II 248. 
– Z a b ł o c k i, Zabobonnik, s. 79). 

66 Sejm piekielny, s. 42.
67 J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 251–252.
68 W. P o t o c k i, Wojna chocimska. Poemat bohatyrski w dziesięciu częściach. Z rękopisu 

współczesnego wyd. S. P r z y ł ę c k i. Lwów 1850, s. 181.
69 W. P o t o c k i, Smok a diabeł. W: Dzieła, t. 2, s. 403.
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poetyckich, które wzięto pod uwagę. Znajdują się wśród nich np. „mara (nocna)” 
‛zjawa, widziadło’ 70, „przypołudnica” 71 czy „boginki” – w sielance Adama Naru-
szewicza: 

Uległszy na murawie przy czystym strumieniu,
Śpiewając pełniliśmy duszkiem miodek słodki,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Koło nas leśne skacząc bogińki, bożeczki,
Powtarzali cichuchno wieśniackie piosneczki 72.

W staropolskim i oświeceniowym piśmiennictwie znajdują się też wyczerpu-
jące opisy „skarbników” (‛duchów kopalni’) i „uboży” (‛demonów domowych’) 73. 
Z tymi ostatnimi wolno powiązać wzmiankę o domowych bogach i ofiarach im 
składanych, zawartą w jednym z utworów protestanckich 74.

Demoniczne postaci wymieniane w dawnych polskich dziełach poetyckich 
można zbiorczo scharakteryzować, podając ich powtarzalne cechy, którymi w przy-
padku wyglądu zewnętrznego są brzydota, starość albo ciemna barwa (np. okop-
cenie latawca i wiedźmy, a także kojarzona z szatanem czerń) 75. Równie często 
akcentowana bywa liczebność demonów, np. latawców, uboży czy czartów.

Istoty analizowanego typu podkreślają swoją obecność przez czynności i za-
chowania, np. krzyki, wycia, kucie, kołatanie 76 lub szkodzenie ludziom; w przypad-
ku niektórych z opisanych postaci, na ogół pozytywnie nastawionych do człowieka, 
to ostatnie może wynikać z faktu, że zostały one rozzłoszczone, obrażone itd. (zob. 
wzmianki o ubożach, skarbnikach). Ich stosunek do ludzi jest więc ambiwalentny, 
podczas gdy zasadniczo demony są wrogo usposobione do człowieka. Objawia się 
to m.in. w powodowaniu przez nie suszy, chorób bydła (czarownice), huraganów 
(wicher liton), podsuwaniu złych, zgubnych rad, przez skłócanie, mącenie (ję- 
dze, pokuśnik, czart) 77 czy bardziej bezpośrednie działania: wysysanie krwi (wiedź-
my, wilkołki, strzygi i upiory) 78, mamienie, zwodzenie z drogi (latające ogniki, 
wilkołki, strzygi i upiory, biesy) 79, gonienie, ściganie (upir, strzyga) 80 czy wreszcie 

70 Zob. np. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 2: I–M. Kraków 1998, s. 412. – Z i-
m o r o w i c, Sielanka XIV: Zjawienie, s. 137. – J a s i ń s k i, Ciańcia, loc. cit. – Z a b ł o c k i, Zabo-
bonnik, s. 104. Demononim „mara”, „mora” wymieniają teksty począwszy od 1450 r. (SP XV 2;  
XIII 149. – SS IV 160). 

71 J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 270. Od 1472 r.: stpol. „poludnycza”, „przepo-
ludnicza” ‛zły demon, efialtes’ (SP XXVII 72; XXXII 91. – SS VI 362; VII 165–166).

72 A. N a r u s z e w i c z, Sielanka VI. Wiosna. W: Poezje. Lipsk 1835, s. 181. Po raz pierwszy 
stpol. „boginka” pojawia się jako przekład łac. „nympha” w 1592 r. (SP II 295).

73 Zob. R o ź d z i e ń s k i, op. cit., s. 61–65. Stpol. zapisy „vbosze”, „vboschye”, „vbosshe”, 
„*ubesche”, „ubozę” (łac. ‛lemures, manes, animas infernales’) – od 1420 r. (SS IX 268).

74 Alia, wjechawszy miedzy skały. W: Anonima-Protestanta XVI wieku erotyki, fraszki, obrazki, 
epigramaty, s. 22.

75 Zob. np. Sejm piekielny, s. 51. – K o ź m i a n, op. cit., s. 313.
76 Zob. K o ź m i a n, op. cit., s. 313. – J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 237–238. 

– R o źd z i e ń s k i, op. cit.
77 Zob. K r a s i ń s k i, op. cit., s. 33, 217. – W ę ż y k, op. cit., s. 175, 180.
78 Zob. K n i a ź n i n, Babia Góra, s. 121. – K o ź m i a n, op. cit., s. 313.
79 Zob. R o ź d z i e ń s k i, op. cit., s. 60. – Z i m o r o w i c, Sielanka XIV: Zjawienie, s. 137.  

– D r u żb a c k a, op. cit., s. 52. – K o ź m i a n, op. cit., s. 313.
80 Zob. D r u ż b a c k a, op. cit., s. 52. – Z a b ł o c k i, Sarmatyzm, s. 116.
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porywanie dzieci w nieokreślone miejsce, a dorosłych do piekła (wiedźma/jędza, 
diabeł, duszny nieprzyjaciel, czarty, bies) 81.

Demony zwykle wywołują u ludzi obawę, strach, przerażenie, nic zatem dziw-
nego, że ci starają się w jakiś sposób przed nimi chronić. Jak dowiadujemy się 
z analizowanych tekstów, postaci demoniczne występowały często jako adresat 
składanych próśb i ofiar (uboża, domowe bogi, latawce, wilkołki). O stosunku 
człowieka do nich bardziej świadczą jednak fragmenty pokazujące, jak próbowa-
no wpływać na zachowania demonów przemocą i jak broniono się przed ich wro-
gą działalnością – np. przez modlitwę, pisanie „karakterów” (zaklęć), podkładanie 
krzyżyków, ucinanie głowy, łamanie palców, tortury, pławienie i palenie na stosie 
– te ostatnie w przypadku upiorów, strzyg, wieszczyc i czarownic 82.

Zwykle też podkreśla się miejsce przebywania istot analizowanego typu, naj-
częściej należące do domeny przyrody, znajdujące się poza granicami ludzkiego 
świata – stąd pustkowia, bory, lasy, drogi i rozstaje jako najpowszechniej wystę-
pujące przestrzenie aktywności demonów poza piekłem 83. Tylko niekiedy poja-
wiają się w tej roli obiekty będące dziełem człowieka – dom, zapiecek, stodoła czy 
kuźnica (wyłącznie gdy mowa o dobroczynnych duchach domowych).

Podobnie rzecz ma się z tłem czasowym działalności postaci fantastycznych, 
które choć nierzadko atakują w ciągu dnia (np. w południe – południca), to na ogół 
jest to wieczór (wiedma, latawica) lub – jeszcze częściej – noc (śmierć, upiery, 
biesy, latawiec, uboża, skarbniki). Nawet gdy mowa o dniu św. Jana jako porze 
szczególnej aktywności czarownic, dotyczy to de facto nocy przesilenia wiosenno-
-letniego. W dzień moc demonów kończy się, co wyraźnie akcentują niektóre 
staropolskie i oświeceniowe utwory 84.

Warto także wymienić choćby metaforyczne użycia demononimów, które 
w badanych tekstach występować mogą jako określenia (bądź ekwiwalenty okre-
śleń) teonimów lub demononimów klasycznych, antroponimów i etnonimów, np. 
bies ‛Tatarszczyzna’, jędza ‛Rosja’. Podobieństwo do postaci demonicznych zo-
stało też kilkakrotnie ujęte w formę porównania, np. do latawców (połączone 
hordy Tatarów i siczy kozackiej), diabła (człowiek łakomy), jędzy (stara kobieta).

Podsumowując, użycie demononimów i wątków wierzeniowych z nimi po-
wiązanych jako materii literackiej w dawnych tekstach polskich wykazuje dość 
duże zróżnicowanie i ma wartość informacyjną głównie w zakresie potocznych 
wyobrażeń demonologicznych. Można także powiedzieć, iż demononimy w przy-
toczonych utworach spełniały przede wszystkim istotną funkcję ideologiczną – 
w satyrze obyczajowej, polemice politycznej i wyznaniowej będąc np. środkiem 

81 Zob. K n i a ź n i n, Cyganie, s. 140. – Nędza z biedą z Polski idą, s. 616. – K r a s i ń s k i, 
op. cit., s. 5. – [J a n  z  K i j a n  –  J a n  z  W y c h y l ó w k i]: Do czytelnika paskudnika. W zb.: 
Polska fraszka mieszczańska, s. 116; Choroby włoskie. W zb.: jw., s. 132. – Na pochlebniki.  
W zb.: jw., s. 146. – J a n  z  K i j a n, Nie fraszka to. W zb.: jw., s. 187. – B o g u s ł a w s k i, op.  
cit., s. 8.

82 Zob. R o ź d z i e ń s k i, op. cit., s. 52. – K o ź m i a n, op. cit., s. 313. – D r u ż b a c k a, op. 
cit., s. 52. – P o t o c k i, Strzyga. – J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 240.

83 Zob. np. K r a s i c k i, Pochwała wieku, s. 100. – K o ź m i a n, op. cit., s. 313. – D r u ż- 
b a c k a, op. cit., s. 52.

84 Zob. J a n u a r i u s  S o w i z r a l i u s, op. cit., s. 270. – Sejm piekielny, s. 51. – Z i m o r o- 
w i c, Sielanka XIV: Zjawienie, s. 137. – R o ź d z i e ń s k i, op. cit., s. 61, 64. – D r u ż b a c k a,  
op. cit., s. 51.
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do dezawuowania wroga zewnętrznego (vide: demonizacja etnonimów) lub żarto-
bliwego ośmieszania wad i przywar szlacheckich. Charakterystyczne przy tym, że 
sferą działalności demonów, oprócz przestrzeni dzikiej, nieoswojonej przyrody, 
czyniono (lub starano się uczynić) przedstawicieli różnego rodzaju „obcych” (za-
równo w politycznym, jak i religijnym wymiarze). Wymowne w tym sensie są 
zwłaszcza teksty Drużbackiej oraz anonimowych autorów protestanckich.

Postępująca konwencjonalizacja i odchodzenie od etnograficznego konkretu 
spowodowały w rozpatrywanym okresie częściowe ujednolicanie obrazu ludowych 
demonów z ich literackimi (biblijnymi, klasycznymi) odpowiednikami, a co za 
tym idzie – konstruowanie nowych definicji demonów, które poza tym kontekstem 
nie występują (np. „wiedźma” ‛postać wysysająca krew z ludzi’ czy „jędza” ‛de-
mon-zwodziciel, zły doradca, kusiciel’). Można je uznać za nazwy przeniesione 
(w tym przypadku z „upiór”, „strzyga” na „wiedźma” oraz z „czart”, „pokuśnik” 
na „jędza”), jednak u ich genezy w konkretnych utworach poetyckich leżała – jak 
się wydaje – autorska indywidualna wizja, nie zaś folklor 85. 

Stosunek autorów staropolskich i oświeceniowych do poruszanych treści de-
monologicznych i ludowych zabobonów był rozmaity: od krytyki, obśmiewania, 
ironizowania 86, poprzez potępienie, próbę polemiki 87, po żartobliwe deklarowanie 
wiary, które miało wymowę humorystyczną 88. Dominowało jednak nastawienie 
neutralne, co nie dziwi, jeśli się weźmie pod uwagę, iż dużą część tekstów zawie-
rających demononimy stanowią te blisko związane z podłożem ludowym, nierzad-
ko anonimowych twórców z kręgu literatury mieszczańskiej. Treści owe przenika-
ły wszakże i do dzieł autorów identyfikujących się z kulturą dworską, szlachecką, 
co poniekąd dowodzi siły oddziaływania wątku demonologicznego na dawne polskie 
piśmiennictwo.
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MICHAŁ ŁUCZYŃSKI 
(Jagiellonian University of Cracow)

SARMATIAN AND DEMONS. 
A PICTURE OF FOLK DEMONOLOGY IN POLISH PRE-ROMANTIC LITERATURE

The picture of folk beliefs in Slavonic national literatures varies in different epochs both in its 
source and in its function in the structure of writing. In the paper author considers the names of de-
monological figures and religious motifs associated with them present in Old-Polish and Enlighten-
ment literature. The demonological thread is characterised in a number of ways: as a matter of demon’s 
appearance – ugliness, old age, black colour; in attitude to humans – frightening, doing harm, deceiv-
ing, and finally in the matter of demon’s location – its presence in the domain of nature, far from 
human “tamed” space. As far as human attitude to demons is concerned, what makes it typical is 
anxiety, fear, terror, and a crave for defense against them with religious and magic measures. The 
author concludes that the use of demonic names in the texts written in the epochs in question is of 
a cognitive value mainly within the limits of folk images, while in satire of manners and in political 
or religious polemics they often have ideological function. 

85 Zob. K n i a ź n i n, Babia Góra, s. 121. – K o ź m i a n, op. cit., s. 313. – W ę ż y k, op. cit., 
s. 175, 180. – K r a s i ń s k i, op. cit., s. 33, 217. Por. R. D ź w i g o ł, Polskie ludowe słownictwo 
mitologiczne. Kraków 2004, s. 79–80 (tam m.in. o pol. dial. „jędza”, „jaga” itd.).

86 Zob. np. O p a l i ń s k i, loc. cit.
87 Zob. D r u ż b a c k a, op. cit. Zob. też K a w e c k a - G r y c z o w a, op. cit., s. 201.
88 Zob. K n i a ź n i n, Babia Góra, s. 120.
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g r z e g o r z  C z a r a d z k i, ryTMy O POrOdzeNIU PrzeNACzySTSzyM 
BOgArOdzICe PANNy MAryjej. Wydali i opracowali r o m a n  M a z u r k i e w i c z 
i  e l w i r a  B u s z e w i c z. redakcja naukowa tomu A l i n a  N o w i c k a - j e ż o w a. 
(recenzent: Mieczysław Mejor. Konsultacja językoznawcza: Krystyna Wilczewska). War-
szawa 2009. Wydawnictwo Neriton, ss. 270 + errata na luźnej kartce. „Humanizm. Idee, 
Nurty i Paradygmaty Humanistyczne w Kulturze Polskiej”. Pod redakcją naukową Aliny 
Nowickiej-jeżowej. „Inedita”. Pod redakcją naukową romana Mazurkiewicza. T. 1. (re-
daktor prowadzący serii: Berenika Bunalska-Kardasińska).

Przypomnienie Rytmów o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej 
grzegorza Czaradzkiego, spoczywających dotąd in oblivione et pulvere, i powiązanie ich 
z De partu Virginis jacopa Sannazara, ogłoszenie ich po raz pierwszy w księdze pamiąt-
kowej poświęconej prof. Tadeuszowi Ulewiczowi 1 rozbudziło nadzieje na szybką edycję 
tego tekstu. Należy się cieszyć zarówno z faktu ogłoszenia go drukiem, jak i z umieszcze-
nia w serii szczególnie ważnego przedsięwzięcia naukowego w dziedzinie polonistyki, 
jakim był projekt badawczy dotyczący humanitas. Wydanie przekładu Czaradzkiego 
wpisuje się w coraz częstsze ostatnio zainteresowanie dziełem „najszlachetniejszego hu-
manisty renesansu”, jak Sannazara nazwał swego czasu Vittorio Borghini 2.

Autorzy wstępu do edycji Rytmów poświęcają na początku nieco miejsca biografii 
i twórczości „chrześcijańskiego Wergiliusza” z Neapolu. Wspomina się tu o jego najwy-
bitniejszym dziele napisanym w języku włoskim, Arcadii (pierwsze wydanie w 1504 roku), 
oraz o innych pismach in volgare. z dzieł łacińskich wymieniono zbiory elegii i epigrama-
tów, poemat De partu Virginis, pieśń heroiczną De morte Christi Domini ad mortales la-
mentatio oraz eklogi (Eclogae piscatoriae). Te ostatnie wskazano jako nowatorskie nawią-
zanie do tradycji bukoliki rybackiej, przypominając m.in. opinię Sarbiewskiego zawartą  
w utworze De perfecta poesi. Po uwagach biograficznych i bibliograficznych opisano De 
partu Virginis jako przykład humanistycznej epiki biblijnej i osobno omówiono w kontek-
ście dyskusji nad renesansowym humanizmem. rozważania kończy zarys dziejów recep-
cji poematu, przedstawionych na tle kulturowym i literackim. Kolejną część wstępu sta-
nowi szkic do biografii Czaradzkiego, uzupełniony szczegółową analizą warsztatu tłuma-
cza Rytmów. Polski przekład poprzedzają refleksje nad humanitas związane z głównym 
tematem projektu, w którego ramach Rytmy ukazują się jako zwiastun serii dzieł wydawa-

1 r. M a z u r k i e w i c z, O przeoczonym staropolskim przekładzie „De partu Virginis” Jaco-
pa Sannazara. W zb.: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ule-
wiczowi w 90. rocznicę urodzin. red. A. Borowski, j. Niedźwiedź. Kraków 2007.

2 V. B o r g h i n i, Il più nobile umanista del Rinascimento. Torino 1943.
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nych krytycznie po raz pierwszy. dwie księgi Rytmów, zaopatrzone w Apendyks zawiera-
jący pominięte przez polskiego tłumacza fragmenty De partu Virginis, obudowano komen-
tarzem edytorskim, objaśnieniami, słownikiem wyrazów staropolskich, a także indeksem 
postaci historycznych, biblijnych, mitologicznych i literackich oraz nazw geograficznych 
i etnicznych. Całość zamyka Aneks, w którym zgromadzono kilkanaście utworów świad-
czących o recepcji Sannazara w Polsce przed końcem XVIII wieku.

Wydawcy Rytmów, roman Mazurkiewicz i elwira Buszewicz, wywiązali się ze swe-
go zamierzenia znakomicie. dowodzi tego przede wszystkim doskonały warsztat edytorski, 
widoczny w skrupulatnym zestawieniu tekstów łacińskiego i polskiego zaopatrzonym 
w użyteczny aparat krytyczny, objaśnienia oraz wspomniany indeks. Słowa uznania na- 
leżą się też wydawcom za przygotowanie wstępu i aneksu, które mogą stać się cennym 
źródłem do dalszych badań nad polską recepcją Sannazara.

Oczywiście, we wstępie, który podlega ograniczeniom, głównie objętościowym, nie 
dało się przedstawić dokładnie nie tylko samego De partu Virginis – zwłaszcza uwzględ-
niając wszystkie najnowsze studia szczegółowe – ale i innych dzieł neapolitańczyka, cy-
tując przy tym obszerną literaturę naukową. dlatego warto, być może, zwrócić uwagę na 
znaczące w polskiej recepcji dzieła, a zwłaszcza jego przekładu, powiązanie utworu z ist-
nienieniem bardzo ożywionego środowiska literackiego na terenie byłej republiki Wenec-
kiej, będącej swoistym centrum kształtowania polskich elit.

Szerokie zainteresowanie poematem Sannazara na obszarze Serenissimy (jej centrum 
stanowiło, podobnie jak w przypadku Królestwa Neapolu, miasto portowe, co potwierdza 
m.in. popularność Eclogae piscatoriae) skłania do przyglądnięcia się jego funkcjonowaniu 
w tym ważnym ośrodku kultury renesansu. zwłaszcza że leżąca nieopodal Padwa to w kul-
turze polskiej do pierwszej połowy XVII wieku istotny punkt odniesienia ze względu na 
liczną w tym mieście obecność studentów z terenów dawnej rzeczypospolitej. Warto też 
odnotować inne powody, które wydają się znaczące dla recepcji De partu Virginis w świe-
tle związków środowiska literackiego Królestwa Neapolu z republiką Wenecką. Przedsta-
wił je ostatnio m.in. Stefano Prandi we wstępie 3 do wydania przekładu poematu Sannaza-
ra autorstwa giovanniego giolita de’ Ferrari, które, pierwotnie ukazawszy się w Wenecji 
w 1588 roku, cieszyło się zasłużonym uznaniem, o czym świadczą aż trzy ówczesne wzno-
wienia (ostatnie w Weronie w 1732 roku). giovanniego, syna wybitnego drukarza gabrie-
le, kierującego oficyną po śmierci ojca, można porównać, zważywszy na kulturę literacką 
widoczną zwłaszcza w przekładach z łaciny i języka hiszpańskiego, do sławnego polskie-
go typografa jana januszowskiego. giolito przygotował swoje wydanie niezwykle staran-
nie, tak pod względem językowym, jak graficznym, co więcej, uzupełnił je wieloma ryci-
nami. Przekład ten wyróżnia też m.in. umiejętnie wyakcentowana przez tłumacza wrażliwość 
Sannazara na elementy idylliczno-pastoralne 4. Ponadto Prandi odnotował znaczenie druku 
Quadragesimalium concionum liber [...] Ambrogia Flandina (wydanego w Wenecji w ro- 
ku 1523 u Ottaviana Scotta) dla genezy De partu Virginis, które ujawnia się, zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę planctus dołączony przez Sannazara do I księgi dopiero w dru-
giej redakcji, a prawie pominięty przez Czaradzkiego w przekładzie 5.

3  S. P r a n d i, Introduzione. W: j. S a n n a z a r o, De partu Virginis. Volgarizzamento di  
g. g i o l i t o  d e’  F e r r a r i  (1588) a fronte. A cura di S.  P r a n d i. roma 2001, s. 42.

4  Ibidem, s. 43–44.
5  Wiązało się to ze zmianą pierwotnej koncepcji, w myśl której poemat konstruowany był 

wokół osoby Chrystusa (ibidem, s. 11–16; zob. też s. 72–73 recenzowanej książki). Warto jednak 
zauważyć, że w tym wypadku już Borghini wspominał o B. P i n i e  d a  C a g l i, który w swoim 
traktacie Del galant’huomo ouero dell’huomo prudente, et discreto nadmienia, że Sannazaro powziął 
myśl napisania De partu Virginis pod wpływem opublikowanego w zbiorze Il Cicerone cristiano 
kazania e. da Viterbo. z działalnością tego ostatniego związany był z kolei Flandino. Sławny kardy-
nał z Viterbo, w roli kaznodziei ganiąc obyczaje ludzi i upadek cnót, narzekał, że pośród wielu wy-
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Oczywiście, nie chodzi o to, aby w tym miejscu ukazywać całą sieć zależności pomię-
dzy humanistami związanymi z terytorium Serenissimy a Sannzarem. Są one jednak 
istotne z perspektywy polskiej – stanowią bowiem tło życia kulturalnego, z jakim stykali 
się studenci przyjeżdżający do Padwy z Polski. W tym zakresie interesująca wydaje się nie 
wyjaśniona do końca sprawa tajemniczego zapisu na temat tekstu Teodora rogali zawadz-
kiego (zawackiego). jak odnotowuje estreicher, powołując się na Michała Hieronima 
juszyńskiego, zawadzki miał być autorem dziełka pt. Poema de Partu B. V. Mariae 6. 
Autor ów, znany bardziej z zachowanych dzieł prawniczych, wpisany został do metryki 
nacji polskiej Uniwersytetu Padewskiego w 1603 roku 7. jego pobyt w Padwie (pomijamy 
tu inne studia, które odbył) jest o tyle istotny, że w 1604 roku ukazał się tam, w oficynie 
Pietra Bertellego, jeden z przekładów dzieła Sannazara pt. Del parto della Vergine del 
Sannazaro libri tre, autorstwa giovanniego Battisty Barba. Było to jedyne tłumaczenie De 
partu Virginis wydane w grodzie Antenora w XVI wieku, dokonane zresztą przez osobę 
na stałe z miastem tym związaną. jest właściwie pewne, że w przypadku zawadzkiego 
i Czaradzkiego chodzi o ten sam tekst 8, a wspomniany przez estreichera juszyński pomy-
lił autorów, o co chyba było nietrudno, zważywszy na to, iż już dawno wymieniało się ich 
obok siebie jako znakomitych prawników, z tym że po samych publikacjach widać różni-
cę między nimi na korzyść tego pierwszego 9. I choć autorstwo Czaradzkiego wydaje się 
dziś bezsporne, warto zwrócić uwagę na wzajemne relacje obu postaci, mogące rzucić 
nieco światła na owe związki polsko-padewskie.

zagadkowy zapis prowokuje zresztą do szukania zależności, których jest, jak się 
zdaje, więcej. Wystarczy wspomnieć o przywoływanym w związku z Kochanowskim 
uczonym typografie weneckim Paolo Manuzio, synu Alda, który w 5 lat po śmierci San-
nazara, w 1535 roku, ponowił edycję jego wszystkich dzieł łacińskich. Przypomnijmy, że 
Manuzio pisząc do Nideckiego, aby się pokłonił swojemu „towarzyszowi (contubernalis), 
młodzieńcowi niezwykłych zdolności”, miał najpewniej na myśli nie kogo innego, tylko 
właśnie „polskiego Petrarkę” 10. domysł Kazimierza Morawskiego 11, podtrzymany swego 
czasu przez Tadeusza Ulewicza 12, znajduje i dzisiaj potwierdzenie, jeśli przyjrzeć się poezji 

bitnych współczesnych mu poetów nie znalazł się jeszcze żaden, który podjął temat Maryi i Chry-
stusa (zob. B o r g h i n i, op. cit., s. 457). jeszcze jedno – pomijając wcześniejsze, mniej znaczące 
dzieła, wspomnieć wypada o M. Ve g i u, który pisze pierwszy prawdziwy poemat religijny, Antonias, 
dotyczący żywota św. Antoniego Wielkiego, egipskiego pustelnika (ostatnie wyd.: Short Epics. ed., 
transl. M. C. j. P u t n a m, j. H a n k i n s. Cambridge–London 2004). zdaniem B o r g h i n i e g o 
(op. cit., s. 457–462), utwór ten, wywodzący się jeszcze z hagiografii średniowiecznej, został napi-
sany według wzoru Wergiliusza.

  6  estr. t. 34, s. 443. Na stronicy 444 dzieło to opisane jest jako Rythmy o porodzeniu przenay-
czystszym Bogarodzice Panny Maryey, z datą 1613.

  7  zob. Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim. T. 1: Metryka Nacji Polskiej 
w Uniwersytecie Padewskim (1592–1745). do druku przygotował H. B a r y c z. Indeks osób  
K. T a r g o s z. Wrocław 1971, s. 37, 428–429.

  8  Niestety, przy opisie wydania poznańskiego z 1613 roku e s t r e i c h e r  nie umieścił odno-
śnika do zawadzkiego (t. 14, s. 520). dziękuję pani dr. j o a n n i e  K a r p i ń s k i e j  za życzliwą 
pomoc w potwierdzeniu, że tekstu zawadzkiego nie rejestruje Centralny Katalog Starych druków. 
ze względu na pobyt w Padwie nie mogłem sprawdzić tego osobiście.

  9 zob. j. S z u j s k i, Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 3: Królowie wolno obrani.  
Cz. 1. Od r. 1572–1668. Lwów 1864, s. 258. O zawadzkim i Czaradzkim sporo informacji można 
znaleźć także w nowszej literaturze naukowej, zwłaszcza dotyczącej historii prawa w Polsce.

10 Tak o Kochanowskim pisze j. Ś l a s k i  (Polski Petrarka w Padwie. O Janie Kochanowskim 
á1530–1584ñ. „Polonia Włoska” 2009–2010, nr 4, s. 5–7).

11 K. M o r a w s k i, Andrzej Petrycy Nidecki. Jego życie i dzieła. Kraków 1892, s. 71.
12 T. U l e w i c z, „Epitaphium Cretcovi”, czyli najstarszy dziś wiersz drukowany Jana Kocha-

nowskiego. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Wydana staraniem Komisji Hi-
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jana z Czarnolasu w kontekście funkcjonowania jednej z akademii w Padwie, tj. Accademia 
degli Infiammati, której członkiem był zresztą ojciec Manuzia. Akademia ta, związana 
mocno z działalnością Alvisa Cornara, sławnego mecenasa i jednej z czołowych postaci 
humanizmu padewskiego pierwszej połowy XVI wieku, miała swoją siedzibę w Odeo 
Cornaro, usytuowanym obok Loggi Cornaro – pierwszego teatru all’antica, będącego naj-
prawdopodobniej inspiracją dla przyszłego autora Odprawy posłów greckich. Warto również 
zauważyć, iż zainteresowanie antycznym rzymem i jego architekturą było jednym z głów-
nych tematów, jakimi żyło się w Padwie w tamtym okresie 13. Pomijając już fakt, że Pola-
cy w grodzie Antenora szczególnie upodobali sobie miejsce, które obfitowało w zabytki 
z czasów rzymskich (określano je jako zona romana), trzeba podkreślić, iż sam Cornaro 
też dał się uwieść modzie na archeologię rzymu. Nasiliło się to u niego po podróży do 
Wiecznego Miasta, przynosząc efekt w postaci wspomnianych pomysłów architektonicz-
nych, realizowanych we współpracy z architektem giovannim Mariem Falconettim. At-
mosferę tego zainteresowania można zresztą odtworzyć, czytając dzieła mniej lub bardziej 
uczone 14 – w formie przewodników po rzymie (Lucia Fauna, Lucia Maura, Luigiego 
Contariniego), oraz utwory literackie 15. Mając na uwadze owe fakty, omawiane w polskiej 
literaturze naukowej w dość ograniczonym stopniu, może dobrze się stało, że wymienio-
ny w aneksie do Rytmów, a zapowiadany przez Bronisława Bilińskiego, artykuł o powią-
zaniach między elegią III 4 Kochanowskiego a elegią II 9 Sannazara nigdy się nie ukazał 16. 
jak się bowiem wydaje, byłby kolejnym tekstem pozbawionym odniesień do rzeczywisto-
ści, której nie wolno sprowadzić jedynie do świata opisanego w utworach literackich. Nie 
umniejsza to jednak w żaden sposób możliwości ustalenia zapożyczeń i nawiązań do in- 
nych dzieł „chrześcijańskiego Wergiliusza”, których poszukiwać warto, zwłaszcza że związ-
ki twórczości Kochanowskiego, głównie łacińskiej, z Padwą nadal czekają na rzetelne 
studia.

zagadek do rozwiązania nie brakuje zresztą i poza tekstami literackimi. do dzisiaj np. 
nie wyjaśniono w sposób przekonujący występowania wizerunków Maryi z dzieciątkiem 
w sąsiedztwie ilustracji o charakterze mitologicznym w wystroju plastycznym wspomnia-
nego Odeo Cornaro; a miejsce to przecież służyło w XVI wieku spotkaniom wybitnych 
znawców literatury klasycznej oraz recytacjom i dyskusjom, w których zapewne brali udział 
mieszkańcy usytuowanego w pobliżu contubernium polonorum. Nawiązania ściśle literac-
kie, które dotychczas zajmowały badaczy, można będzie w przyszłości uzupełnić także 
o refleksje porównawcze na temat znaczenia De partu Virginis zarówno dla tego, co Pran-

storycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Komitet redakcyjny z. Czerny 
[i in.]. Kraków 1961, s. 167. j. Ś l a s k i  (Kochanowski i contubernium Polonorum w Padwie. W zb.: 
Rzeczy minionych pamięć, s. 495, 501) widzi jednak w owym młodzieńcu z listu Manuzia –  
M. Leżeńskiego, a przypuszczenia o bliższych kontaktach Kochanowskiego z Manuziem uważa za 
bezpodstawne.

13  zostało to zresztą dość dokładnie zilustrowane w wydanym niedawno opracowaniu: La bi-
blioteca dell’architetto del rinascimento. Antichi libri di architettura della Biblioteca Universitaria 
di Padova. A cura di r. F o n t a n a, P. g n a n, S. T o s a t o. Padova 2008.

14  Wspomnijmy choćby te, które zasługują na większą uwagę, jak Urbis Romae topographia 
(1534) Lombardczyka B. M a r l i a n i e g o, wzbogacone w wydaniu z 1544 roku planami oraz 
ksylografiami ilustrującymi czasem na całej stronicy różne zabytki rzymskie, oraz dzieło malarza 
i architekta Neapolu P. L o g o r i i, który między 1550 a 1560 rokiem pracował nad encyklopedią 
archeologiczną rzymu (opublikowano z niej tylko, w 1553 roku, Libro delle antichitá di Roma: nel 
quale sie tratta de’circi, teatri e anfiteatri).

15  Wystarczy wspomnieć poemat Antiquitates Urbis, w którym A. F u l v i o  opisywał staro-
żytności rzymskie.

16  Chodzi o artykuł pt. Jana Kochanowskiego elegia III 4 (o ruinach Rzymu) i Jacopo Sanna-
zaro „Ad ruinas Cumarum, urbis vetustissimae” (El. II 9). Przyczynek do historiozofii renesansu.
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di nazwał „świętą arkadią: ostatnim snem humanizmu” 17, jak i dla bardziej praktycznego 
kształtowania nabożeństwa do Maryi dziewicy m.in. wśród studentów kolegiów jezuickich 
oraz wojska. jeśli chodzi o ten ostatni typ dewocji, może warto przypomnieć, że oprócz 
wymienionego w edycji Czaradzkiego XVI-wiecznego tłumaczenia juana de Ayali z 1554 
roku (w oktawach kastylijskich) pojawił się w Hiszpanii jeszcze inny przekład, autorstwa 
Francisca de Aldany (Madryt 1591). Sparafrazował on, co prawda, tylko I księgę, i dlatego 
może rzadziej wymienia się jego translację 18, wspominając o wersjach De partu Virginis 
pisanych in volgare, niemniej jest on zdecydowanie postacią bardziej interesującą i zarazem 
wybitniejszą niż autor pełnego przekładu. Choć de Aldana był przede wszystkim wojsko-
wym (zginął na polu walki), nie przeszkodziło to jednak w zaliczeniu go do najważniejszych 
poetów drugiej fazy literatury renesansu w Hiszpanii. jest on doskonałym przykładem, jak 
idee humanitas zbliżyły do siebie dwie postawy, które sprawiały wrażenie odległych: 
żołnierza i literata 19. zresztą i Czaradzki najprawdopodobniej miał w swoim życiu epizod 
żołnierski, o który nie było trudno synowi szlacheckiemu w czasach, w których żył. Wy-
daje się, że z de Aldaną łączyło Czaradzkiego, oprócz wierności Kościołowi katolickiemu, 
dostrzeżenie zarówno szerokiego kontekstu literackiego i kulturowego De partu Virginis 20, 
jak i jego wymiaru praktycznego, sprowadzającego się do kształtowania postaw religijnych, 
moralnych, ale służącego także nabieraniu ogłady, której jednym ze znaków była znajomość 
literatury klasycznej. Ogłady, którą Czaradzki zdaje się legitymować w sposób nadzwyczaj 
poprawny, czym dowodzi po raz kolejny, że polski gentiluomo początku wieku XVII, 
nawet jeśli nie dane mu było peregrynować po dalekich krainach, mógł śmiało powiedzieć 
to, co jan Parandowski wyraził w swoim słynnym jednocześnie eseju i manifeście z ro- 
ku 1939 – „Polska leży nad Morzem Śródziemnym” 21.

Przedstawione uwagi, które właściwie są świadectwem inspiracji, jakie niesie ze sobą 
lektura tekstów zarówno w oryginale łacińskim, jak i w przekładzie polskim, są związane 
z zainteresowaniami badawczymi piszącego te słowa i, oczywiście, nie zamykają dyskusji. 
W ostatnich zdaniach wstępu znajduje się słuszne spostrzeżenie, iż Czaradzki czuł się  
„w świecie tradycji antycznej nie jak na obczyźnie, lecz jak w domu” (s. 48). To stwier-
dzenie przypomina nam, jak daleko odeszliśmy dzisiaj od tych korzeni i jak ważne dla 
zrozumienia charakteru naszej przynależności do cywilizacji zachodu są studia nad hu- 
manitas.

Pozostaje zatem powtórzyć pochwałę oraz wyrazić wdzięczność dla redaktorów Ryt-
mów za udostępnienie krytycznej edycji do lektury i do badań, których z pewnością nie 
można uznać za zakończone. dotyczy to zarówno obecności Sannazara w literaturze pol-
skiej, jak też przekładu Czaradzkiego, zachęcającego do interpretacji. Kolejne odczytania 
mogłyby uzupełnić obraz polskiej kultury humanistycznej początku XVII stulecia. W na-
szych pochwałach i tak trudno byłoby prześcignąć tych wszystkich, którzy w dawnych 
wiekach pisali na temat De partu Virginis. Wspomnijmy na koniec jedną z takich osób, 
Francesca Minizia Calva, rzymskiego wydawcę poematu Sannazara w 1526 roku, który 
określił to dzieło jako divinum opus. Uzasadniając zastosowanie tego epitetu, dość po-
wszechnie przecież nadużywanego w epoce, Calvo odwołał się do porównania dobrodziejstw 

17  Taki tytuł nosi pierwsza część wstępu do: S a n n a z a r o, op. cit., s. 7.
18  Wspominają jednak o nim Ch. F a n t a z z i  i A. P e r o s a, wydawcy dzieła j. S a n n a- 

z a r a De partu Virginis (Firenze 1988, s. CVIII–CIX).
19  zob. M. L e n a r t, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze 

i piśmiennictwie dawnej Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.). Warszawa 2009.
20  zob. np. M. Á. M a r t í n e z  S a n  j u a n, „L’Arcadia”, „Il Cortigiano” y „El pastor de 

Fílid”: entre la autobiografía, la intertextualidad y la emulación. „Cuadernos de Filología Italiana” 
2000, nr 8.

21  j. P a r a n d o w s k i, Polska leży nad Morzem Śródziemnym. W zb.: Polskie wizje Europy 
w XIX i XX wieku. Wybór P. O. L o e w. Wrocław 2004.
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związanych z Bożym Narodzeniem z tymi, które płyną z lektury utworu, a ponadto zacy-
tował wersy Antonia Tebaldiego (Tebaldeo):

Virginis intactae Partum, Partumque videbis,
Actia quem docto pectore Musa dedid.
Admirandi ambo: humanae fuit ille saluti
Utilis, humanis hic fuit ingeniis 22.

A b s t r a c t
MIrOSŁAW LeNArT 
(University of Opole)

A  TeSTIMONy  TO  jACOP  SANNAzAr’S  LITerAry  CreATIVITy  reCePTION 
IN  OLd-POLISH  LITerATUre

establishing relationship between grzegorz Czaradzki’s Rhythms about Holy Virgin God’s 
Mother most Chastful Birth Giving (Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Ma-
ryjej) and jacop Sannazar’s De partu Virginis is one of the important and at the same time one of the 
newest disclosure in the research in Old-Polish literature. due to the edition of the Polish translation, 
which the paper reviews, supplemented with a comprehensible introduction, there is offered a note-
worthy testimony of the famous Neapolitan’s creativity testimony which sheds light on the standard 
of the beginning 17th century Polish humanistic culture. 

22  j. S a n n a z a r o, Actii Sinceri Sannazarii, patricii neapolitani. Opera. Latine scripta. ex 
secundis curis j. B r o u k h u s i i. Accedunt g. A l t i l i i, d. C e r e t i, et fratrum Amaltheorum 
carmina. Vitae Sannazarianae, et notae P. V l a m i n g i i. Amstelaedami 1728, s. 277.

LUdWIKA ŚLĘKOWA 
(Uniwersytet Wrocławski)

WACŁAW POTOCKI – „POeTA ze dWOjej zŁOŻONy NATUry”

A g n i e s z k a  C z e c h o w i c z, rÓŻNOŚĆ W rzeCzACH. O WyOBrAŹNI 
PISArSKIej WACŁAWA POTOCKIegO. (recenzenci: Adam Karpiński, Krzysztof 
Mrowcewicz, jacek Sokolski. Indeks: Mariola Wilczak). Warszawa 2008. Stowarzyszenie 
„Pro Cultura Litteraria” / Instytut Badań Literackich PAN, ss. 190, 2 nlb. „Studia Staro-
polskie. Series Nova”. Komitet redakcyjny: Andrzej dąbrówka, Adam Karpiński, Mieczy-
sław Mejor (sekretarz redakcji), Teresa Michałowska (redaktor naczelny), Krzysztof 
Mrowcewicz, elżbieta Sarnowska-Temeriusz. Tom XVI (LXXII).

Wokół twórczości Wacława Potockiego narosła obfita literatura przedmiotu – daw-
niejsza i nowsza. Autorom prac jemu poświęconych nie udało się jednak uchwycić tego, 
co chciałoby się uznać za taką cechę, która pozwalałaby ogarnąć całe pisarstwo tego naj-
płodniejszego w tamtym czasie poety.

Poszukując owego „centrum” twórczości Agnieszka Czechowicz wybrała konfronta-
cję sposobu, w jaki Potocki układał swoje utwory (ich poetykę immanentną), z sądami 
o poezji wyrażonymi w wierszach. rezultaty konfrontacji zapowiada już tytuł pracy: 
Różność w rzeczach. Śledzi więc autorka rozprawy dwa jakby strumienie twórczości pod-
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górskiego poety: to, co pisze on na temat poezji i poezjowania, oraz to, jakich zasad pisząc 
własne wiersze faktycznie przestrzega.

Analizując te dwa nurty, z których pierwszy był wielokrotnie omawiany, wprowadza 
Czechowicz dodatkową regułę: „dychotomiczne spojrzenie na poetykę twórcy Moraliów 
– koncepcja sformułowana to jedno, a rzeczywisty sposób pisania to drugie, przy czym 
obie sfery rzadko się ze sobą komunikują – może zamknąć się konkluzją stwierdzającą 
schizofreniczny charakter tej poetyki, jeżeli pozostanie się na poziomie czystej rejestracji 
faktów. gdy jednak opis stanu faktycznego staje się punktem wyjścia dla analizy, w której 
to, co sformułowane werbalnie, i to, co ukształtowane wbrew sformułowaniom, potrakto-
wane zostanie jako układ wzajemnych odniesień, wówczas okazuje się, że różnica między 
kształtem wypowiedzi a normą formalnie akceptowaną przez nadawcę tekstu jest w istocie 
prewerbalnym – na pograniczu wyrażania i niewyrażania – początkiem nowej świadomo-
ści artystycznej” (s. 170).

do analizy wybrane zostały dwa najobszerniejsze zbiory wierszy, mianowicie Mora-
lia i Ogród fraszek, o czym informuje Czechowicz zaraz na wstępie. Potrzeby tematu na-
kazały sięgnąć poza te kompendia.

Analizę prowadzono na trzech polach, które tworzą kolejne rozdziały rozprawy:  
1) Muza, wino, papier i nadwyrężone kopyta Pegaza, 2) Krytyk w roli klasyka, 3) Pisarz, 
czytelnik i estetyka niewyplewiona. Tak skomponowaną całość poprzedza szczegółowe 
omówienie dotychczasowych prac, w którym ujmuje czytelnika nie tylko wyczerpujący 
materiał zgromadzony pod kątem potrzeb pracy, lecz także pełen rewerencji stosunek do 
poprzedników.

główna teza została przedstawiona w sposób nader przekonywający, a sfera językowa 
autorskiego wywodu odznacza się dużą świeżością (za czym kryje się wielka kultura lite-
racka), rezygnacją z „wieży Babel”, o której pisał swego czasu Kazimierz Wyka i przed 
którą przestrzegał historyków literatury.

gdyby następujące zdanie dotyczące Potockiego: „Tekst znakomity nie może być 
wdzięcznym obiektem komentarza [...]” (s. 99), odnieść do recenzowanej pracy, to nale-
żałoby na tych informacjach poprzestać. zgadzając się z treścią tego zdania, odrzucam 
zawarte w nim przesłanie.

Uznając główne twierdzenie autorki za udowodnione, ośmielam się zgłosić kilka uwag 
do dyskusji. Oto one:

1. język, którego Potocki używa w swym wykładzie o poezji, a poprzez który prze-
ziera, gdy dobrze popatrzeć, jego „nowa świadomość artystyczna”, to w istocie język na-
uczanej w szkołach poetyki, jaki wpajały swoim uczniom kolegia jezuickie i o jakiego 
popularności świadczą krążące wtedy podręczniki oraz zachowane licznie w ówczesnych 
rękopisach notatki uczących się. Historyk literatury dzięki narosłej dziś wiedzy potrafi 
wskazać prawdziwe źródła i późniejszą karierę tego właśnie języka. Należy zastanowić się 
nad potrzebą wskazania owej kropki nad „i”, której w tej ciekawej, bardzo dobrej i prze-
konywającej pracy – jak mi się wydaje – brakuje.

2. rozpatrywane zaraz na początku rozprawy znaki poezji i poezjowania, znajdujące 
swój rodowód w mitologii, uległy u Potockiego zdegradowaniu: „Metapoetyckie loci 
communes w twórczości Potockiego tracą wymiar sakralny, pozbawione zostają wzniosło-
ści” (s. 49). dowodzi tego autorka w szczegółowych analizach. W tym miejscu nasuwają 
się następujące uwagi:

a) Czy owego wyraźnie rysującego się zdegradowania nie uznać za właściwość całej 
epoki, skoro czynią to i inni poeci (wiele przykładów znaleźć można u jana Andrzeja 
Morsztyna czy Wespazjana Kochowskiego). Podobnie rzecz się ma z takimi zabiegami 
stylistycznymi, jak congeries czy summatio. U Potockiego pojawiają się one i poza obo-
ma zbiorami, np. licznie nawet w epice (w Wojnie chocimskiej organizują wcale obszerne 
fragmenty).
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b) dziedzictwo mitologiczne w czasach baroku wiodło niczym nie zmącony żywot 
w różnych formach poezji okolicznościowej, tzn. uświetniającej narodziny, śluby, pogrzeby, 
koronacje czy obejmowanie urzędów świeckich i kościelnych. O pisanie takich wierszy 
zwracano się i do Potockiego, o czym wiadomo ze scen aranżowanych w jego poezji. Cze-
chowicz daje przykład podobnego utworu. jest nim cytowana na s. 39 Sielanka albo raczej 
przy szczęśliwym JMP Jana z Lipia Lipskiego na starostwo sądeckie wjeździe [...] kolejna 
(nb. jeden z lepszych wierszy, wart tego, by znaleźć się w wyborze poezji Potockiego).

c) W pracy wielokrotnie wspomniano, że poeta miał zwyczaj stałego odczytywania 
swoich utworów, a w trakcie lektury wnosił do nich poprawki i dopiski. Wskazuje to na 
jego rękopiśmienną mentalność, tzn. na przekonanie, raczej nieuświadamiane, że poeta 
oko w oko spotyka się z czytelnikiem i przed nim odczytuje własnym głosem swoje wier-
sze (może przy tym gestykulując – jak wspomina w jednym z wierszy włączonych do 
Moraliów, gdzie wyśmiewa mówcę posługującego się często mową palców, co skądinąd 
było konieczne z uwagi na brak nagłośnienia). druk i rękopis znaczyły dla Potockiego to 
samo. Stwierdzał on bowiem w Odjemku od herbów szlacheckich: „Czarne na białym pi-
smem abo zowią drukiem” (cyt. na s. 75, przypis 89).

O rękopiśmiennej mentalności świadczy sąd Potockiego na temat zniszczalności poezji. 
Ciągle narzekał on na jej nietrwałość z powodu kruchości papieru, na jakim została zapi-
sana – zagrożenie stanowiły pożar, woda, zbutwienie papieru, niewłaściwe obchodzenie 
się z nim. Wiek wcześniej jan Kochanowski we fraszce Do Paniej (I, 97) kazał podmioto-
wi wypowiedzi zapewniać adresatkę, że jej imię (którego tu nie wymieniał), „często napi-
sane”, w odróżnieniu od dzieł architektonicznych czy malarskich nigdy nie zostanie zapo-
mniane. Tak mógł pisać ktoś mający przekonanie, że literatura przetrwa dzięki drukowi, 
bo istnieje w wielu jednakowo brzmiących egzemplarzach, podczas gdy tamte dzieła – 
tylko w jednym, oryginalnym.

Mentalność rękopiśmienna daje o sobie znać także w klauzulach wersów autora Wojny 
chocimskiej: rym często uzyskuje pełne współbrzmienie wtedy, gdy tekst jest głośno wypo-
wiadany, a nie czytany bezgłośnie (oksytony zestawiane z paroksytonami). Biorąc pod 
uwagę składnię utworów Potockiego, tego samego domyślają się Skubalanka i Kukulski. 

Wreszcie dowodzi tego rodzaj dokonywanych zmian i dopisków, świadectwa inter-
wencji autora we własne teksty. znamy np. różne redakcje Wojny chocimskiej, w których 
dokonuje się aktualizacja poematu. Obserwować to można i w innych tekstach, m.in. 
w Kolędzie dzieciom moim z Ogrodu fraszek. Poeta pisał ją jeszcze za życia dzieci, Ale- 
ksandry i jerzego; gdy ją odczytał ponownie, dodał – już po śmierci syna – finalny dwuwers. 
Wskazuje to dobitnie, że miał Potocki skłonność do traktowania swoich utworów jako dzieł 
otwartych, które zawsze można przystosować do biegu rzeczywistości pozaliterackiej. 
Intencje te – zapewne nieuświadamiane – z całą oczywistością ujawniają się, jeśli tę cechę 
jego pisarstwa zestawić z praktyką innych autorów. Oto np. Kochanowski publikując w ro- 
ku 1580 tom wierszy łacińskich zamieszcza w nich bez żadnej zmiany odę, w jakiej przy-
nagla Henryka Walezego do objęcia tronu, choć od lat kilku zasiada już na nim Stefan 
Batory. Kasper Miaskowski zaś wznawiając po 10 latach Zbiór rytmów, nie zmienia w nim 
treści wiersza dedykacyjnego, skierowanego do syna zygmunta III, gdzie traktuje go jako 
nastolatka, mimo że ten ma już wtedy za sobą doświadczenia wojenne i liczy przeszło  
25 lat. Kochanowski i Miaskowski respektują czas, w którym utwór został napisany, Po-
tocki, chcąc być wiarygodnym wobec słuchaczy, uwzględnia czas odbiorcy. Na tę cechę 
otwartości tekstu rękopiśmiennego zwrócił uwagę, cytowany przez autorkę omawianej 
książki, Walter j. Ong.

Przedstawiwszy wszystkie te kwestie pod rozwagę, wyrażam przekonanie, że rozpra-
wa Agnieszki Czechowicz ma nader istotne znaczenie dla poznania poezji Wacława Po-
tockiego, pisarza, który całe życie – bogate w trudne doświadczenia – poświęcił niestru-
dzonemu tworzeniu.
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A b s t r a c t
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(University of Wrocław)

WACŁAW POTOCKI – “A POeT OF TWOFOLd NATUre”

The subjest of the review is Agnieszka Czechowicz’s book on Wacław Potocki’s literary creativ-
ity. The author points out the discrepancies between Potocki’s views on literary output expressed in 
his poems and his own poetic creation. 

MArIA ŁUKASzeWICz-CHANTry 
(Uniwersytet Wrocławski)

PrzeKŁAdy TrAgedII SeNeKI W LITerATUrze STArOPOLSKIej

r a d o s ł a w  r u s n a k, SeNeCA NOSTer. CzĘŚĆ I: STUdIUM O dAWNyCH 
PrzeKŁAdACH TrAgedII SeNeKI MŁOdSzegO. (recenzenci: roman Krzywy, 
Piotr Urbański). Warszawa 2009. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,  
ss. 348.

Przedmiotem rozważań radosława rusnaka są polskie przekłady dramatów Seneki, 
które powstały od XVI do XVIII wieku. Autor przypomina, że od 1483 r. wydawano 
w europie „Corpus tragoediarum Senecanum”, które obejmowało 10 tragedii: Hercules 
furens, Troades, Phoenissae (Thebais), Medea, Phaedra (Hippolitus), Oedipus, Agamem-
non, Thyestes, Hercules Oetaeus oraz Octavia, choć już w XVI w. zaczęto kwestionować 
autentyczność tej ostatniej. Tragedie Seneki były tłumaczone, adaptowane i wystawiane 
niemal w całej europie. działały też inspirująco na polskich twórców i cieszyły się w rzecz-
pospolitej szlacheckiej dużym zainteresowaniem. 

W Seneca noster analizą objęte zostały następujące przekłady: Troas. Tragedyja z Se-
neki – Łukasza górnickiego, Hippolit Stanisława Morsztyna, Historia, albo tragedia 
Oktawii, cesarzówny rzymskiej józefa jana Wolińskiego oraz jedyne pełne tłumaczenie 
całego korpusu – Smutne starożytności teatrum, to jest tragedie Seneki rzymskiego jana 
Alana Bardzińskiego. dramaty umieszczono w kontekście przekładów, które ukazały się 
w tym samym czasie na zachodzie europy. z ogromnego materiału porównawczego rusnak 
wybrał teksty, które powstały w językach romańskich. Wśród autorów znalazło się tu 
pięciu Włochów (Lodovico dolce, Hettore Nini, Carlo Maria Maggi, giorgio Maria rap-
parini, Benedetto Pasqualigo), czterech Francuzów (robert garnier, Michel de Marolles, 
nieznany bliżej L. B., jean-Marie-Louis Coupé) oraz jeden Hiszpan (josé Antonio gonzáles 
de Salas).

Książkę otwiera rozdział Tragedie Seneki na przestrzeni wieków i ich tłumacze. Naj-
pierw autor podaje informacje o samym Senece w podrozdziale zatytułowanym Lucjusz 
Anneusz Seneka: twórca i mąż stanu, co jest raczej zbędne. Można by z tych informacji 
zrezygnować bez szkody dla całości studium. W dodatku do tego podrozdziału zakradły 
się kłopotliwe błędy literowe, zwłaszcza w nazwach własnych, i np. filozof Socjon, na-
uczyciel Seneki, staje się „Solionem”.

Następnie rusnak roztacza szeroką panoramę różnych przejawów recepcji dramatów 
Seneki w europie od późnej starożytności do XIX wieku. Najpierw odnosi się do wystę-
powania tragedii Senecjańskich w literaturze zachodnioeuropejskiej, pokazuje wydania, 
komentarze i tłumaczenia. dla pełniejszego obrazu recepcji można było tu jeszcze wymie-
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nić przykłady adaptacji Seneki w literaturze nowołacińskiej, jak np. Theoandrothanatos 
Quintianusa Stoi, włoskiego poety przebywającego we Francji. jego dramat jest ciekawą 
próbą stworzenia tragedii pasyjnej, której kompozycja i stoicka interpretacja męki wiele 
zawdzięczają Senece.

Następnie rusnak przechodzi do recepcji dramatów autora Trojanek w literaturze 
staropolskiej. Nie tylko referuje stan badań, ale też pokazuje ślady dzieł Seneki, o których 
jeszcze nikt nie wspominał, jak pewne nawiązania do Tiestesa w Gęśli dwunastej jana 
rybińskiego (s. 43). rozdział kończy się prezentacją sylwetek tłumaczy Seneki, wymie-
nionych już tu Polaków i cudzoziemców.

drugi rozdział: Tłumaczenie jako eksplikacja pierwowzoru, poświęcony jest różnym 
zabiegom aktualizującym, które podejmują translatorzy, by przybliżyć antyczny tekst 
współczesnemu sobie odbiorcy. rusnak najpierw zajmuje się założeniami teoretycznymi 
tego typu zabiegów. Przedstawia motywy podjęcia pracy translatorskiej, które podają po-
szczególni tłumacze w przedmowach do dramatów. Motywy te okazują się bardzo różne, 
np. lekarstwo na bezczynność. zazwyczaj jednak autorzy przekładów podkreślają zalety 
dzieł Seneki, zarówno literackie, jak i dydaktyczne. jest to najważniejszy powód podjęcia 
się tłumaczenia tych właśnie utworów.

dydaktyczny cel przekładów ukierunkowuje tekst na czytelnika. Przegląd dedykacji 
i przedmów, z których wyłania się bogata galeria adresatów, przedstawiony jest w kolejnym 
podrozdziale – Projekcja odbiorcy modelowego w dedykacjach i przedmowach. Analizując 
dedykacje i przedmowy do przekładów tragedii, rusnak pokazuje, że istotnym zabiegiem 
aktualizującym jest ujawnienie zgodności losów adresatów indywidualnych z perypetiami 
bohaterów dramatów. Woliński np. swoje tłumaczenie Oktawii dedykuje Marii józefie 
Sobieskiej z Wesslów. Nie tylko przez to spłaca dług wdzięczności wobec rodziny Wesslów. 
zwraca także uwagę na podobieństwo historii Oktawii i Marii józefy oraz przedstawia 
rzymską cesarzową jako wzór męstwa i cierpliwości wobec bolesnych doświadczeń. 

Tłumacze czasem pokazują zbieżności losów całych społeczności. garnier pisze 
w przedmowie do La Troade o podobieństwie Trojan i Francuzów nękanych przez wojny 
religijne. Często też w przedmowach podkreśla się, że mity opisywane przez Senekę mają 
charakter uniwersalny i są archetypami różnych zachowań ludzkich. 

W kolejnym podrozdziale omówiono zewnątrztekstowe elementy eksplikatywne. 
Należą do nich argumenty, objaśnienia przy wykazie osób dramatu, krótkie wprowadzenia 
do poszczególnych scen, didaskalia, przypisy, noty. 

Następnie autor recenzowanej książki przechodzi do wewnątrztekstowych elementów 
eksplikatywnych, analizując rozmaite strategie translatorskie, które zmierzają do osiągnię-
cia większej komunikatywności przekładu. Po wstępnym przeglądnięciu różnych typów 
modyfikacji (substytucje, redukcje, uzupełnienia) autor zatrzymuje się dłużej nad adaptacją 
tekstu ze względu na różnice kulturowe. Tłumacze, żeby przybliżyć odbiorcy odległe realia, 
ingerują w świat przedstawiony i wprowadzają doń rozmaite anachronizmy. znaczna część 
modyfikacji dotyczy tytułów, godności, sprawowanych funkcji urzędniczych i wojskowych, 
np. Agamemnon w rodzimych przekładach staje się hetmanem. zmianie też ulega często 
broń: Amazonki posługują się berdyszami. 

Translatorzy próbują również aktualizować obyczaje i stroje. Wiele przekształceń 
widać w obrzędach religijnych. rusnak przedstawia szczegółowo różne tego typu mody-
fikacje, np. w obrzędach pogrzebowych. Pokazuje też charakterystyczną dla przekładów 
staropolskich chrystianizację wierzeń pogańskich, co widać choćby w tłumaczeniu terminów 
związanych z kultem: templum – kościół, cerkiew; sacerdos – pop; menada – zakonnica.

Interesującą grupę modyfikacji w tekstach polskich stanowią interferencje czy kryp-
tocytaty z dzieł jana Kochanowskiego. Nawiązania do Odprawy posłów greckich można 
zauważyć w Troas górnickiego, a do Trenów – w Edypie Bardzińskiego.

We francuskich tłumaczeniach na uwagę zasługuje wprowadzenie współczesnych 

III.indd   252 2011-12-07   11:47:49



253reCeNzje

zjawisk historycznych, np. rewolucji i kolejnych przewrotów. W Agamemnonie Coupé 
przekłada „civium coetus” jako „tumultes furieux des revolutions”, a Kassandra ma być 
zaprowadzona na szafot.

Kolejny zabieg aktualizujący to przekształcenia tekstu motywowane warunkami geo-
graficznymi. Autor odnotowuje skrupulatnie wszystkie modyfikacje, np. wprowadzanie 
rodzimych gatunków drzew i ptaków. Interesującym świadectwem odmiennych warunków 
przyrodniczych są próby przetłumaczenia „villosi... bisontes” z Fedry. W polskich prze-
kładach są to „żubry kosmate”. Natomiast tłumacze romańscy słowo to omijają lub prze-
kształcają w „byki”. reszta zaś przedstawicieli egzotycznej fauny często pozostaje bez 
zmiany ze względu na mitologiczne konotacje.

Przy przekładaniu nazw topograficznych nierzadką strategią jest usuwanie wyrazów 
obco brzmiących albo szukanie ekwiwalentów, np. zastępowanie nazw własnych nazwami 
pospolitymi („Alpheus” – „rzeka”), lub ich uwspółcześnienie (Hister – dunaj).

zabiegi eksplikacyjne wobec realiów historycznych i geograficznych stosują wszyscy 
bez wyjątku tłumacze. rusnak podkreśla, że polscy translatorzy z większą odwagą wpro-
wadzają współczesne im elementy rzeczywistości. Pozostali autorzy częściej usuwają 
kłopotliwe terminy. Stosują czasem też przeciwną strategię, zostawiając egzotyczne nazwy 
dla wzmocnienia kolorytu antycznego. 

Tytuł trzeciego rozdziału to: Tłumaczenie jako reinterpretacja pierwowzoru – boha-
terowie. Autor dzieli tu bohaterów na cztery kategorie: tyranów, heroiny, herosów, ofiary. 
Najpierw zaprezentowano cały poczet despotów tak bardzo charakterystycznych dla teatru 
Seneki. znaleźli się tutaj: Atreusz, Neron, eteokles i Polinejkes, Likus i Herkules oraz 
„Achajowie”, czyli różni greccy dowódcy, którzy mszczą się na Trojanach po zdobyciu ich 
miasta. Analizując kreację postaci tyranów w przekładach, autor zauważa, że Neron u Wo-
lińskiego otrzymuje wzmocnione cechy despotyczne. Skłania to rusnaka do poszukiwania 
powodów takiej strategii i aluzji do rzeczywistości pozatekstowej. 

Charakterystyczne są też dla Seneki silne postaci kobiet, targanych przez nieopano-
wane, wręcz patologiczne emocje i posuwających się do zbrodni. reprezentują je: Medea, 
Fedra, Klitajmestra, dejanira. Autor recenzowanej książki zauważa, że Bardziński próbu-
je nieco cieniować wizerunek Medei, oprócz gwałtowności emocji przypisuje jej także 
poczucie winy i podkreśla jej trudną sytuację.

Fedra w polskich przekładach ukazana jest przede wszystkim jako niegodziwa kusi-
cielka i uwypuklona zostaje jej wina. z większą też niż w oryginale emfazą omówiono 
różne przejawy jej namiętności i patologicznego zachowania. 

Kolejną grupę bohaterów stanowią herosi: Herkules, Hektor, Tezeusz i Hippolit. re-
prezentują oni wartości moralne, które chętnie podchwytują polscy translatorzy. zwłaszcza 
Herkules otrzymuje w rodzimych tłumaczeniach wiele wzniosłych rysów. Podkreślona jest 
jego walka ze złem, męczeńska śmierć i apoteoza, co może przywoływać skojarzenia 
z Chrystusem.

Przegląd osób dramatów dopełniają ofiary. znajdują się tutaj przede wszystkim Tro-
janki, cała zbiorowość i indywidualne bohaterki: Hekuba i Andromacha. Francuski tłumacz, 
garnier, szczególnie mocno utożsamia Hekubę z całą cierpiącą Troją. Wśród polskich 
translatorów górnicki wykazuje pewną samodzielność w przedstawianiu cierpiących 
Trojanek i stara się jak najdobitniej zaprezentować ogrom nieszczęść, które dotknęły 
Troję. 

Inną ofiarą jest Oktawia, nieszczęśliwa żona Nerona. W polskich i romańskich tłuma-
czeniach często zostaje wzmocniony obraz jej cierpień. Woliński, np., podkreśla tragiczną 
zmianę w życiu bohaterki, od szczęścia w domu rodzinnym do wzgardy i strachu, jakich 
doświadcza przy boku Nerona. Przypisuje jej o wiele większą niż w tekście łacińskim 
samodzielność i zdolność do wyrażania niechęci wobec niewiernego małżonka i rywalki. 
rusnak wyjaśnia to ewentualnymi aluzjami do losów adresatki przekładu. 
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W roli ofiar w dramatach Seneki występują też dzieci: Astianaks i Poliksena. jak pisze 
autor recenzowanej książki: „Sferą, w której dość wyraźnie uwidaczniają się interwencje 
większości tłumaczy, jest sposób przedstawienia małych bohaterów. Wypunktowaniu 
podlegają przede wszystkim atrybuty ich dziecięcości, tak brutalnie niweczonej przez 
oprawców. W przypadku Astianaksa chodzi o delikatność i niewinność, w przypadku Po-
likseny również o czystość, pobożność i urodę” (s. 278).

rozdział czwarty i ostatni to: Tłumaczenie jako reinterpretacja pierwowzoru – war-
tości moralne. Seneka jako znany nauczyciel etyki stoickiej zamieszczał w tragediach 
wiele wskazówek moralnych, czasem formułowanych obok fabuły i skierowanych bez-
pośrednio do odbiorcy. Podchwytują je chętnie wszyscy translatorzy i eksponują na roz-
maite sposoby. W niektórych przekładach co cenniejsze pouczenia moralne wyróżnione 
są w tekście szczególną czcionką. Widać też u każdego tłumacza, rodzimego i obcoję-
zycznego, tendencję do ujmowania tego typu pouczeń w formę łatwych do zapamiętania 
sentencji. 

W polskich przekładach uwypuklone są często ideały stoickie, przede wszystkim 
cnota. Wśród cenionych wartości, podkreślanych nierzadko w tłumaczeniach, znajdują się 
także: „miłość szczera”, pokój, prawda, poczciwość, „nabożeństwo zdrowe” (s. 292), 
wzajemna zgoda, żołnierska waleczność. Na przeciwnym biegunie umieszczone są: pycha, 
gniew, szaleństwo, zazdrość, popędliwość, nieroztropność młodych i wojna.

dwojakiej ocenie moralnej podlegają miłość oraz władza, które skłaniają tłumaczy do 
wprowadzenia również swoich własnych przemyśleń. rozbudowane są też w przekładach 
refleksje na temat zmienności Fortuny. Stoicki ideał życia w odosobnieniu i w zgodzie 
z naturą zostaje w sposób szczególny wyeksponowany i rozwinięty w Hippolicie Morsz-
tyna. Tłumacz podkreśla zalety życia ziemiańskiego i w opisach uroków przyrody wyka-
zuje wiele poetyckiej inwencji. 

jedynym elementem Senecjańskiej dydaktyki, który budzi sprzeciw translatorów, jest 
pogląd na ludzką duszę i jej losy po śmierci, wyrażony w drugim stasimonie Trojanek. 
Pieśń ta, jako niezgodna z chrześcijańską eschatologią, zostaje gruntownie przeredagowa-
na przez polskich i zagranicznych tłumaczy. 

Książkę zamyka podsumowanie, w którym porównane są strategie translatorskie 
stosowane przez rodzimych i obcych pisarzy. zamieszczono też obszerną bibliografię 
obejmującą pozycje w różnych językach, a także indeks nazw osobowych.

Bardzo cenne jest to, że autor zajął się Seneką, twórcą o ogromnym znaczeniu dla 
kultury europejskiej: nauczycielem stoickiej etyki i prawodawcą tragedii. Podejmując temat 
staropolskich tłumaczeń tragedii rzymianina, rusnak wypełnił istniejącą lukę w badaniach 
nad recepcją Seneki. Staropolskie przekłady zostały poddane bardzo wnikliwej, wręcz 
skrupulatnej analizie, świadczącej o solidnym warsztacie filologicznym autora recen- 
zowanej książki. Owocna także okazała się konfrontacja tych wersji z odpowiadającymi 
im tekstami tłumaczy romańskich. Studium radosława rusnaka o dawnych tłumaczeniach 
tragedii Seneki jest wartościowym wkładem w badania nad dawną translatoryką i recep-
cją antycznych dramatów w literaturze staropolskiej w kontekście europejskim. 

A b s t r a c t

MArIA ŁUKASzeWICz-CHANTry 
(University of Wrocław)

SeNeCA’S TrAgedIeS TrANSLATIONS IN OLd-POLISH LITerATUre

The review discusses radosław rusnak’s book – a precise and comprehensive analysis of 
Seneca’s Old-Polish translations enriched with references to romance languages. rusnak’s study is 
a valuable contribution to research in old translation studies and Seneca’s dramas reception in Old-
-Polish literature.
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HANNA dzIeCHCIŃSKA 
(Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa)

WŁOSKIe SPOjrzeNIe NA dAWNą POLSKą LITerATUrĘ I KULTUrĘ

M a r i n a  C i c c a r i n i, ŻArT, INNOŚĆ, zBAWIeNIe. STUdIA z LITerATUry 
I KULTUry POLSKIej. Przełożyli: M o n i k a  W o ź n i a k  oraz M a ł g o r z a t a 
S z l e s z y ń s k a  (rozdział czwarty) i j a c e k  g ł a ż e w s k i  (rozdział piąty). (recen-
zenci: Andrzej Borowski, Piotr Salwa). Warszawa 2008. Wydawnictwo Neriton, ss. 302. 
„Nauka o Literaturze Polskiej za granicą”. Pod redakcją naukową Aliny Nowickiej-jeżo-
wej i jacka głażewskiego.

Żart, inność, zbawienie – formuła tytułowa książki Mariny Ciccarini, sygnalizuje trzy 
zagadnienia wskazane jako jeden z wielu tematów w epoce nowożytnej. zostają one rów-
nocześnie określone bliżej w podtytule, który zapowiada, że postrzegane i analizowane są 
w perspektywie dziejów literatury i kultury polskiej.

zgromadzono tutaj 13 rozpraw; 11 z nich (od I do XI) dotyczy epok dawnych, a więc 
materiału literackiego trzech stuleci: XVI, XVII, XVIII; natomiast dwa teksty zamykające 
całość książki skupiają uwagę na twórczości współczesnej, w myśl intencji deklarowanej 
przez autorkę w końcowych zdaniach wstępu: „prace zawarte w niniejszym tomie pragną 
wskazać – na podobieństwo sondy zapuszczanej w głębiny morza – kolejne etapy rozwo-
ju jednego z wielu tematów epoki nowożytnej, od pierwszego dostrzeżenia odmienności 
do czasów niedawnych, i podejmują próbę określenia linii dzielącej oddalenie od bliskości 
w kilku kluczowych momentach kształtowania się kultury współczesnej” (s. 9).

Pozostając nadal w „morskiej” metaforyce, powiemy, jak obszerny i różnorodny jest 
tutaj przedmiot zainteresowania i dociekań badawczych owej „sondy”. rzecz dotyczy 
bowiem nie tylko zgromadzonego materiału: od pamiętnikarstwa wieku XVI do końca 
stulecia XVIII (w części dotyczącej epok dawnych), lecz również – znaczącej rozmaitości 
tematów, jakie w kolejnych studiach poddane zostały analitycznej interpretacji.

Autorka jako główny wątek, czyli myśl nadrzędną rozważań, wskazała – słusznie – 
„inność”, albo odmienność, ujawniającą się w postawie filozoficznej, ideologicznej, poli-
tycznej, a także w działalności edytorskiej czy w twórczości literackiej.

Sonda badawcza nie ogranicza się, oczywiście, do wskazania bądź odnotowania takich 
lub innych różnic; sięga ona głębiej i poszerza perspektywę obserwacji, tak by z kulturo-
wych odmienności, charakterystycznych zwłaszcza dla okresów przejściowych, wydobyć, 
z jednej strony, współistnienie, z drugiej zaś strony – świadome odrzucenie określonych 
idei, gatunków literackich, sposobów dyskursu. A wówczas, w wyniku takich procesów 
– jak to wskazują studia wchodzące w skład omawianej książki – wyłaniać się może nowa 
jakość kulturowo-literacka.

Poznajemy owe zjawiska za sprawą spojrzenia porównawczego, które towarzyszy 
zarówno wnikliwym ustaleniom edytorskim, jak i interpretacji wątków ideologicznych. 
Taka komparatystyka zasługuje na uznanie, jest ona bowiem szczególnego rodzaju. Autor-
ka nie negując bynajmniej analizy porównawczej w ścisłym, translatorskim, filologicznym 
znaczeniu, jednocześnie bardzo wzbogaca swój warsztat komparatystyczny, tak by skupia-
jąc uwagę na dwu odmiennych tekstach, dwu różnych postawach twórczych lub też nurtach 
filozoficznych, dostrzec w konkretnym badanym dziele elementy nawiązywania do innego 
dzieła, do innego gatunku literackiego, co staje się w wielu przypadkach czynnikiem sty-
mulującym twórczość oryginalną.

Pierwsze studium, otwierające motyw „inności”, skupia uwagę na świecie islamu, jaki 
widziany jest i opisywany przez staropolskich pamiętnikarzy. Tę właśnie wizję Imperium 
Osmańskiego autorka sytuuje w obszarze „świata ideologicznego”, sygnalizując tym samym 
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główny kierunek interpretacji. dotyczy ona m.in. idei archetypu władzy, jaki dostrzegany 
był przez naszych peregrynantów, a co ważniejsze: sposobów jego językowego wyrażenia. 
Interesujące są w tym względzie wskazane przez badaczkę odniesienia terminologiczne. 
Odnotować należy również w owych podróżniczych relacjach (a rodzaj podróży ma tu 
istotne znaczenie) wyraziście ujawniony ich charakter przedmiotowy bądź podmiotowy. 
Ten pierwszy to dokument, opis, opowiadanie o sprawach znanych z autopsji. relacje 
„podmiotowe” cechują natomiast mocno zaznaczony autorski dystans, ocena indywidual-
na, refleksja nad postrzeganą rzeczywistością. Kwestię tę poznajemy dzięki obszernym 
fragmentom owych wypowiedzi wybranych przez Ciccarini. zwłaszcza ciekawe są przy-
kłady czerpane z Peregrynacji do Ziemi Świętej Mikołaja Krzysztofa radziwiłła, który to 
tekst – w porównaniu z równoległymi relacjami peregrynantów – dobitnie ujawnia pamięt-
nikarską indywidualność autora.

Sonda badawcza zatrzymuje się z kolei na stuleciu XVII i nad zupełnie odmiennym 
tematem dociekań. jest to – mówiąc najogólniej – intelektualny obszar pojmowania i lite-
rackiego współtworzenia zjawiska komizmu, czyli jednego z głównych nurtów staropolskiej 
kultury. Ciccarini podjęła trud – jak okazuje się, uwieńczony sukcesem – skupienia uwagi 
nad tym fragmentem staropolskiej koncepcji komizmu, jaki znalazł swą realizację w Fa-
cecjach polskich z XVII wieku, stawiając sobie za cel „krytyczne ustalenie różnic i powią-
zań tekstowych zachodzących między szesnastoma egzemplarzami Facecji, dostępnymi 
obecnie w Polsce. Krytyce edytorskiej poddano dziewięć różnych wydań tego zbioru” 
(s. 91).

To ważny i jakże cenny przykład komparatystyki edytorskiej. Operuje ona odniesie-
niami, niejednokrotnie w polemicznej dyskusji z wcześniejszą literaturą przedmiotu; jest 
to ponadto komparatystyka, która, z jednej strony, za pomocą ujęć graficznych oraz przej-
rzystych tablic prezentuje korekty wcześniejszych ustaleń edytorskich, z drugiej zaś strony 
– przynosi nową i pogłębioną wiedzę na temat facecji polskich publikowanych od roku 
1624 do 1695.

Temat jest kontynuowany, lecz zarazem zostaje ujęty w szerszych kategoriach badaw-
czych. rzecz dotyczy mianowicie ewolucji satyrycznego średniowiecznego dowcipu, 
w czym Ciccarini dostrzega centralny moment w procesie formowania się nowej epoki 
i nowej odrodzeniowo-humanistycznej antropologii: „W satyrycznych gatunkach renesan-
sowej literatury humanistycznej można zauważyć tendencję polegającą na przejściu od 
parodii, a zatem funkcjonalnie ukierunkowanego na udowodnienie pewnej tezy, żartobli-
wego zniekształcenia wzorców, do facecji – samodzielnej i stonowanej, fabularnej opo-
wieści wspaniałomyślnie pozbawionej morału” (s. 131).

Kolejne spojrzenie na dzieje gatunku facecji przynosi studium Zachodnie źródła XVII-
-wiecznych facecji polsko-rosyjskich. daje ono obraz żmudnych, lecz jakże odkrywczych 
badań porównawczych wykazujących zarówno współzależność w odniesieniu do facecji 
polskich i rosyjskich, jak i wpływ facecji zachodnioeuropejskich na polskie, a także wy-
kładnię tego gatunku w perspektywie nowych tendencji w antropologii humanistycznej.

Bohaterem następnej, obszernej rozprawy jest jan Białobocki, który po przejściu na 
prawosławie przyjął imię: Andriej Christoforowicz Biełobockij. Portret intelektualny 
i współistniejący z nim portret biograficzny postaci tytułowej ujęła Marina Ciccarini w trzech 
częściach rozprawy, z których każda pomyślana została konsekwentnie jako merytoryczne 
i językowe opracowanie jednego tekstu, dodajmy – tekstu wielkiej wagi dla ujawnienia 
postawy twórczej autora. Co więcej, Ciccarini przedstawiła Biełobockiego jako emblema-
tyczny przykład wewnętrznego pęknięcia w rosyjskim prawosławiu: „jego proza i poezja 
są jednym z najbardziej znaczących i wartościowych świadectw w historii polsko-rosyjskich 
stosunków kulturalnych” (s. 156). Tak więc w pierwszej kolejności znalazło się tutaj Wy-
znanie wiary – m.in. jako przykład ech augustiańskich w XVII-wiecznej rosji. Ciccarini 
pisze: „Bogaty w treści utwór Biełobockiego, będący mistrzowskim przetworzeniem 
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doktryny Ojców Kościoła, stanowi ważne świadectwo roli, jaką patrystyka zachodnia 
odegrała w środowisku rosyjskim, i pozwoli nam rozważyć także modele retoryczne sto-
sowane w XVII-wiecznych polemikach w Moskwie” (s. 158).

Następne studium porównawcze dotyczy łacińskich i polskich źródeł Pentateugum 
Biełobockiego, tekstu, który, zdaniem autorki, jest jednym z najbardziej interesujących 
poematów eschatologicznych powstałych w rosji.

I wreszcie – w kolejnym szkicu – Kniga filosofskaja Biełobockiego na tle retoryki 
Akademii Kijowskiej. Marinę Ciccarini traktat ten zajmuje przede wszystkim jako świa-
dectwo istnienia także w środowisku rosyjskim utopii będącej obsesją wielu kultur, tzn. 
poszukiwania języka uniwersalnego.

Ostatnie dwa studia, zamykające chronologicznie okres staropolski, pozostają nadal 
w obszarze badawczym komparatystyki, zmieniają natomiast „geograficzny” kierunek 
zainteresowania: z polsko-rosyjskiego – na zachodnioeuropejski; w szczególności zaś 
dotyczy to sytuacji intelektualnej i filozoficznej w w. XVII we Francji. zdaniem autorki, 
w stuleciu tym „kultura europy, od Francji po Polskę, przeżywa okres głębokiej reakcji na 
renesansową »rewolucję«. jeśli w XV–XVI w. kultura wchłaniała i przystosowywała do 
celów »laickich« gigantyczny wysiłek rozwinięcia pojęć abstrakcyjnych, stanowiący naj-
ważniejsze dziedzictwo intelektualne średniowiecza, wiek XVII w niespokojny i buntow-
niczy sposób rozpoczyna dzieło systematyzacji kategorii wypracowanych przez renesans, 
proces, który w XVIII wieku zamknie końcowa synteza oświecenia” (s. 216).

Obszerna, ale zarazem syntetyczna charakterystyka procesu historyczno-intelektual-
nego, jaki dokonywał się w stuleciu XVII we Francji, prowadzi do skupienia uwagi na dwu 
polskich pisarzach, Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim i Ignacym Krasickim, i na ich 
twórczości, omówionych w dwóch kolejnych studiach – XVII-wieczne „Dialogi” eury-
styczne: „Les entretiens d’Artiste et d’Eugène” Dominique’a Bouhoursa i „Rozmowy 
Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego oraz U źródeł utopii nega-
tywnej: „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Oba te znakomite studia, pozostając – tak jak i poprzednie – w obszarze komparaty-
styki, ukazują ją jednak w innym jeszcze wymiarze, który, co więcej, wnosi odkrywcze 
ustalenia historycznoliterackie. Ciccarini zwróciła bowiem uwagę na pokrewieństwa za-
chodzące między dziełem Lubomirskiego a „gatunkiem” XVII-wiecznych francuskich 
„entretiens”. Kwestia ta nie dotyczy działań translatorskich w sensie filologicznym, lecz 
adaptowania na teren literatury polskiej dialogu w formie „rozmowy” wraz z całym kon-
tekstem beletryzacyjnym i ideologicznym.

Analiza zaś powieści Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, dokonana 
pod względem kompozycji oraz intencji edukacyjnej (badaczka używa tu określenia: 
„edukacja osobliwa”, s. 235), prowadzi do ważnej konkluzji: dzieło Krasickiego, napisane 
w r. 1776, jest jedną z pierwszych antyutopii. Nawiązując „do tradycji utopii klasycznej, 
otwiera w nurcie utopii nowy kierunek, który przenicuje niczym rękawiczkę całą jej struk-
turę intelektualną, a w XX w. ostatecznie przekształci humanistyczny sen o idealnym 
świecie w opis świata koszmaru, z którego nie można uciec” (s. 234–235).

Słowa te, wywołujące wizję świata współczesnego, prowadzą do ostatniego studium 
w omawianym zbiorze, który – powtórzmy wcześniejsze uwagi – jakkolwiek dotyczy 
okresu trzech stuleci i licznych motywów tematycznych, stanowi jednolitą całość dzięki 
wydobyciu i interpretacji iunctim historycznego i teoretycznego, które łączy, wskazane 
w tytule książki, główne nurty dawnej kultury.

Marina Ciccarini w ostatnim rozdziale zajęła się wieloma różnorodnymi literackimi 
wizjami idei odkupienia, wyrastającymi z „filozofii czynu”. zdając sobie sprawę – jak 
zauważa – z rozległości tej problematyki, poprzestała tutaj jedynie na omówieniu wyryw-
kowym.

dotychczas sformułowane uwagi dotyczyły znaczących osiągnięć i ustaleń meryto-
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rycznych niektórych spośród studiów wchodzących w skład omawianej książki, bez wy-
powiadania się na temat jej kształtu językowego. Ten zaś, jako że jest to przekład z języka 
włoskiego na polski, wymagałby – zdaniem piszącej te słowa – wielu istotnych korekt.

A b s t r a c t
HANNA dzIeCHCIŃSKA 
(Institute of Literary research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

ITALIAN VIeW ON OLd-POLISH LITerATUre ANd CULTUre

The review discusses a book by an Italian researcher Marina Ciccarini. The study consists of 
a variety of sketches mainly of 16th–18th c. Polish literature and culture dealing with a variety of top-
ics such as memoirism, comism, philosophy, and focus also on comparative studies and editorial 
problems. 

KrySTyNA PŁACHCIŃSKA 
(Uniwersytet Łódzki)

gŁOS z „LASU MANUSKryPTÓW”

M a r i a  B a r ł o w s k a, SWAdA I MILCzeNIe. zBIOry OrATOrSKIe XVII–
XVIII WIeKU – PrOLegOMeNA FILOLOgICzNe. (recenzent: Adam Karpiński). 
Katowice 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 352. „Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 2777. (redaktor serii „Historia Literatury Polskiej”: 
Marek Piechota). 

Książka Marii Barłowskiej, oczekiwana przez środowisko badaczy oratorstwa staro-
polskiego, przynosi wiedzę na temat zaplecza źródłowego dla poszukiwań naukowych na 
tym polu. Wynikiem realizacji indywidualnego, wieloletniego projektu badawczego „Sta-
ropolskie oratorstwo w rękopisach XVII – poł. XVIII w.” stała się baza bibliograficzna 
rejestrująca ponad 7500 zapisów oracji, wydobytych z niemal 150 rękopisów. Autorka 
odbyła kwerendy w Warszawie, Krakowie, Kórniku, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku, Lwo-
wie, Wilnie i rotterdamie, przy czym najobfitszymi zbiorami źródeł okazały się Bibliote-
ka zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich i Biblioteka 
Kórnicka PAN.

O ogromnej potrzebie przeprowadzenia tego rodzaju kwerend wiadomo było zawsze, 
ponieważ szczegółowe badania staropolskiego oratorstwa, dopiero zapoczątkowane, wy-
magają najpierw zbudowania właśnie zaplecza źródłowego. Wyniki kwerend Barłowskiej 
jeszcze wyraziściej uzasadniły sens takiego rozpoznania. Oto ogląd drukowanych zbiorów 
oratorskich, dokonany z perspektywy znajomości kolekcji rękopiśmiennych, jasno wyka-
zuje ułomność druków jako wyłącznego źródła wiedzy o oratorstwie staropolskim. Tym-
czasem zaś syntezy z końca XIX w. i XX-wieczne (Karola Mecherzyńskiego, Michała 
janika, Wilhelma Bruchnalskiego, Antoniego Małeckiego) biorą pod uwagę prawie wy-
łącznie źródła drukowane.

Trud podjęty przez Marię Barłowską – to praca niemal od podstaw, nie na ugorze 
nawet, ale wręcz przy karczowaniu puszczy. Metaforę „lasu manuskryptów” przywołuje 
zresztą autorka w ślad za Adamem Karpińskim (s. 8). Wstępny wybór rękopisów godnych 
zbadania, bo dających nadzieję dobrego efektu, dokonywał się, z przyczyny braku opisów 
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katalogowych, niemal po omacku. Autorka zdaje sobie sprawę z ograniczonego zasięgu 
swoich źródeł, a w takim razie także z faktu, iż wszelkie konstatacje wynikające z badań 
opartych na tych źródłach nie są pewne, ale jedynie prawdopodobne. Barłowska zachęca 
zarówno do studiów szczegółowych, ułatwionych już przez jej wysiłek, jak i do dalszego 
rozpoznawania bogactwa źródeł. Liczy się też z ewentualną modyfikacją swoich tez, 
wynikającą z przyszłych badań. Skromność autorki przejawia się w obdarzeniu tej cennej 
rozprawy mianem „prolegomenów filologicznych” i w takiej oto charakterystyce książki: 
„wstępna, sucha i niewdzięczna w świadomym ograniczeniu do »ujawniania faktów«, 
które kiedyś być może ułatwi podejmowanie »interpretacji faktów«” (s. 316).

Swada i milczenie – to w istocie bardzo rzetelne prolegomena, co już jest znakiem 
najwyższej jakości. Książka ta stanowi owoc pracy rzeczywiście „wstępnej”, pionierskiej, 
za co chwała autorce. Nie jest jednak w żadnym razie „sucha i niewdzięczna”. Niesie 
ogromny naddatek właśnie interpretacyjny, poprzez „ujawnianie faktów” bowiem przebi-
ja nieustająco intuicja autorki, głęboka wiedza o rozległym obszarze badań, logiczność 
rozumowania, szerokość spojrzenia, a nade wszystko – umiłowanie swady staropolskiej 
i chęć wydobycia jej ze „zbyt długo trwającego milczenia” (s. 9). Wszystko to, w połącze-
niu ze świetnym stylem Barłowskiej, zapewnia czytelnikowi materiał do satysfakcjonują-
cej, choć niełatwej lektury, nagradzanej interesującymi konkluzjami. Co można było tylko 
przeczuwać, zyskuje tu potwierdzenie i naukową dokumentację.

granice czasowe przyjęte w pracy są naturalne, gdyż zasób źródeł wcześniejszych niż 
XVII-wieczne okazuje się bardzo szczupły, a połowa XVIII w. to zamknięcie oratorstwa 
staropolskiego edycją jana Ostrowskiego-danejkowicza.

W poszukiwaniu ścieżek w „lesie manuskryptów” sięgnęła badaczka po klasyfikację 
wprowadzoną przez Małgorzatę Trębską w książce o mowach weselnych 1, wyróżniającą 
oracje historyczne i wzory retoryczne. Typologia taka, aczkolwiek dobrze oddaje zróżni-
cowanie mów  ze względu na ich przeznaczenie i użyteczna jest przy badaniu pojedynczych 
oracji, nie sprawdza się przy oglądzie ksiąg rękopiśmiennych. Przyczyną jest nieostrość 
tego podziału i mieszana zawartość ksiąg, niosących nieraz mowy w różnych stadiach 
przekształceń. Podział ten, jako istniejący realnie i przydatny, Barłowska więc przejęła, nie 
nadając mu jednak znaczenia prymarnego. Klasyfikacja podstawowa natomiast, wypraco-
wana przez nią samodzielnie w praktyce obcowania z księgami rękopiśmiennymi w liczbie 
niemal półtorej setki, to podział na zbiory jednego autora, zbiory wtórnie uporządkowane 
oraz oratorskie fragmenta kryjące się w sylwach. Klasyfikacja ta znajduje wyraz w tytułach 
kolejnych rozdziałów książki. Operuje też Barłowska równolegle typologią tradycyjną, 
stosowaną konsekwentnie przez kopistów, wyróżniających mowy polityczne, pogrzebowe 
i weselne.

zbiory autorskie są, jak się okazuje, mocno zróżnicowane, zarówno pod względem 
zawartości, jak i sposobu powstawania. Wyraźnie widoczne jest, że kolekcje zamierzone 
jako kompletne, z uwzględnieniem wszystkich trzech sytuacji oratorskich, są niesłychanie 
rzadkie. Barłowskiej udało się natrafić tylko na jedną taką księgę, własność kanclerza 
Andrzeja Chryzostoma załuskiego (BN 2 3199 III). Badaczka wydobywa z tej kolekcji, 
zaopatrzonej w przedmowę Do czytelnika, motywy, okoliczności i narzędzia tworzenia 

1 M. T r ę b s k a, Staropolskie oracje weselne. Genologia – obrzęd – źródła. Warszawa 2008. 
Barłowska często odwołuje się do tejże książki (jedynej do tej pory opartej „na szerszym rozpozna-
niu źródeł rękopiśmiennych zawierających mowy”, s. 10), prowadząc z jej autorką, jak to określiła 
„»oratorski« dialog” (s. 17).

2 Skrót BN oznacza Bibliotekę Narodową. Ponadto stosuję tu – za Barłowską – następujące 
skróty: AHWil = Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie. – BCz = Biblioteka Książąt Czarto-
ryskich. – BK = Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk. – BOss = Biblioteka zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
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zbiorów (szacunek dla prawdziwości, scalanie rozproszonego materiału, zjawisko korekty 
autocenzorskiej). Oto np. problem autopowtórzeń, nieuniknionych, jak pisze Barłowska, 
w przypadku wielokrotnie występującego mówcy. Autorka przedstawia zabiegi redakcyj-
ne załuskiego zmierzające do zamaskowania takich miejsc. Widzimy też jednocześnie, jak 
dalece niewystarczające są dla poznania tego mówcy jego zbiory drukowane (mimo iż 
załuski, co jest rzadkością, dorobił się nawet dwóch edycji), jak bogatą i niczym niezastą-
pioną wiedzę wnosi zadbany redakcyjnie rękopis. jest to zresztą, jak się okaże, jedna 
z podstawowych konkluzji płynących ze Swady i milczenia.

Częściej niż ze zbiorami kompletnymi, aczkolwiek też nieczęsto, mamy do czynie- 
nia z zachowanymi kolekcjami autorskimi obejmującymi wyłącznie oratorstwo politycz-
ne mówcy. Barłowska przytacza trzy przykłady: mowy Michała Kazimierza radziwiłła  
(BCz 2339 I), Franciszka załuskiego (BN 3204 III) i Antoniego Sebastiana dembowskie-
go (BCz 1795 IV). Badaczka dostrzega ściśle prywatny charakter takich zbiorów, kom-
ponowanych bądź dla udokumentowania własnej działalności mówcy (w tym wypadku 
zwykle publicznej), bądź też jako autopomoc oratorska (tworzenie wzorników i dosko-
nalenie warsztatu mówniczego). Oto np. mowy zapisane z adnotacją, że nie zostały wy-
głoszone, jak również kolejne wersje oracji doskonalące ich postać – to wyraźne dowody 
pracy mówcy nad własnym warsztatem oratorskim.

W kompozycji ksiąg widzi Barłowska odzwierciedlenie ich zmiennych losów. Np. 
w manuskrypcie dembowskiego początkowo zasadą jest chronologia zapisów (i wy- 
głoszenia mów), dalej jednak ta nić przewodnia znika, a pojawia się dążność do zamiesz-
czenia tego, co wcześniej pominięto. Stąd adnotacje: „Fragmenta różnie zażywane” i „Inne 
mowy zawieruszyły się”. Myśl o czytelniku stale tworzeniu takich zbiorów towarzyszy.

jedną z przyczyn rzadkości istnienia ksiąg czysto autorskich było przyrastanie obcej 
materii oratorskiej do zbiorów pierwotnie autorskich, a nawet swobodne gospodarowanie 
w takich zbiorach. Przykładami są mowy jana dembińskiego (BOss 701 I) i dwa rękopisy 
z mowami jakuba Sobieskiego (BOss 400 II i 3567 II). zwłaszcza w odniesieniu do So-
bieskiego zauważa badaczka, jak dokładna i konsekwentna dokumentacja działalności tego 
uznanego mówcy prowadzona w kręgu jego domu rozmywa się po wyjściu w świat, traci 
jednolitość historyczną i przekształca się po części w anonimowe wzory.

dostrzega też Barłowska idącą dalej jeszcze utratę samodzielności zbioru autorskiego, 
kiedy zostaje on włączony do innej całości i służy celom nadrzędnym, nie upamiętniając 
już działalności jednego mówcy. Oto np. mowy jana gnińskiego znalazły się w kopiariu-
szu historycznym (BK 975), podporządkowując się jego funkcji informacyjno-dokumen-
tacyjnej. Nie zachował się prywatny zbiór autorski gnińskiego, co poskutkowało kiepską 
dokumentacją spuścizny tego bardzo przecież popularnego mówcy. jego oracje często 
pojawiają się, co prawda, w innych kopiariuszach, ale rozproszone i nieliczne. Stale po-
wtarza się ubogi zestaw tych samych mów. jako przykład zjawiska odwrotnego przytacza 
badaczka spuściznę rafała Leszczyńskiego, uwypuklając ogromną wagę istnienia zbioru 
autorskiego dla dokumentacji dorobku oratorskiego danego mówcy.

Takim prywatnym zbiorom dalsze funkcjonowanie zapewnić mogły, jak stwierdza 
Barłowska, dwie przyczyny: wartość historyczna dokumentu (nie przypadkiem materia 
polityczna zdecydowanie przytłacza dwie pozostałe, a w kręgu odnalezionych manuskryp-
tów tego typu pojawiają się wyłącznie znani ówcześnie politycy, w tym aż trzej kanclerze) 
lub wartość artystyczna dostrzegana przez odbiorców. Nieczęsto da się stwierdzić, który 
powód zadziałał w danym wypadku.

Badaczka widzi dwa źródła tekstów dla wydawców oracji: kopie krążące wśród 
szlachty i antologie pozostające w rękach mówców (także ich rodu czy kręgu), przy czym 
waga tego drugiego źródła jest nie do przecenienia. Okazuje się, że nie tylko autografy czy 
autoryzowane kopie oddają edytorom ogromne zasługi; duży i celowo gromadzony zestaw 
tekstów zawsze bliski jest przekazowi podstawowemu. gdy takiego trzonu brak, gdy  
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dostępna jest wyłącznie spuścizna rozproszona, edytor pozostaje w dużo trudniejszej  
sytuacji.

Autorskie księgi postrzega Barłowska także jako bogate, a nie dość dotąd wykorzy-
stane źródło do badań oratorstwa: „Przede wszystkim pozwalają [one] uchwycić, jeśli nie 
całość, to przynajmniej znaczne obszary spuścizny oratorskiej poszczególnych osób. 
Przedstawiają materiał bogaty i znacznie pełniejszy pod względem informacji, dając szan-
sę stawiania kolejnych, szczegółowych pytań badawczych: o metodę twórczą, ewolucję 
warsztatu, indywidualne upodobania i typowe zjawiska, świadomość historyczną i ideową, 
zakorzenienie kulturowe” (s. 63).

zbiorami wtórnie uporządkowanymi nazwała Barłowska w kolejnym rozdziale książ-
ki „wieloautorskie, wielogatunkowe, zróżnicowane chronologicznie i funkcjonalnie zbio-
ry oratorskie, które [...] w intencji ich twórców stanowiły samodzielne całości” (s. 65) – 
owoce zorganizowania przez redaktorów materiałów dawniej zgromadzonych. rozpozna-
ła ona źródła tych materiałów, a bywały nimi ulotne kopie mów, oracje sejmowe zawarte 
w diariuszach lub je poprzedzające w danym dokumencie czy po nich następujące, kolek-
cje autorskie, kopiariusze historyczne, wzorniki oratorskie i wcześniejsze zbiory. Uporząd-
kowanie w takich rękopisach postrzega badaczka jako podległe potrzebom i upodobaniom 
twórców zbiorów.

Analizując kategorie oracji przenoszonych do kolekcji, odnajduje Barłowska mowy 
zajmujące różne miejsca na skali pomiędzy oracją rzeczywistą, historyczną (z okoliczno-
ściami przedstawionymi w pełni) a mową czysto wzorcową (gdy wzorcowość uwypuklo-
na jest już w tytule, np. Przedmowa na pogrzebie żołnierza, a może się i na każdy przydać 
– AHWil 1135). Miejsca pośrodku skali wypełniają oracje historyczne, ale z zatartą infor-
macją faktograficzną (np. Dziękowanie JMX Arcybiskupowi w łożnicy za synowicę od JMPN 
– AHWil 1135). zatarcie może dotyczyć zarówno pojedynczych mów, jak i ich zespołów. 
Niekoniecznie powoduje je intencja „uwzorcowienia” tekstu, towarzysząca twórcy zbioru. 
Często jest to po prostu wynik oddalenia od wydarzeń albo nawet tego, że dla twórcy  
pominięte informacje są oczywistością. Kolejny stopień na skali zajmują mowy o tytu- 
łach zupełnie już pozbawionych odniesień historycznych (np. Oddawanie w łożnicy panny 
– AHWil 1135). jeszcze bliżej granicy wzorca stoją „excerpta” czy „punkta” – fragmen-
taryczne wypisy z rzeczywistych oracji, przydatne w podobnych okolicznościach. Badacz-
ka dodaje, że nawet w odniesieniu do owych czysto wzorcowych mów, z niewątpliwie 
wzorcowym tytułem, nie mamy pewności, że nie wywodzą się one z autentycznych prze-
mówień.

zauważa też Barłowska znamienną ewolucję zasięgu „uwzorcowiania” oracji. Oto 
w pierwszej połowie XVII w. najobficiej schematyzowano mowy weselne, a oratorstwo 
polityczne (nawet popisowe) takim zabiegom nie podlegało. już jednak w pierwszej poło-
wie XVIII w. licznie występują wzorce także oracji politycznych, np. wotów sejmowych 
i sejmikowych.

z perspektywy swego rozległego pola badawczego spostrzega autorka recenzowanej 
książki, że działalność oratorską niezwykle wysoko ceniono, a jednocześnie że funkcja 
dokumentacyjna „tekstów na różnych etapach uwzorcowienia”, ciągle znacząca, „została 
[...] poddana ciśnieniu przyszłej użyteczności” (s. 81). Istotna jest także konstatacja, że 
w praktyce szkolnej ważne miejsce jako wzorce zajmowały rodzime konkretne przykłady 
działalności oratorskiej.

jako trzeci przejaw funkcjonowania mów w rękopisach, po księgach autorskich i zbio-
rach wtórnie uporządkowanych, analizuje Barłowska oratorskie fragmenta mieszczące się 
w sylwach. Wybór właśnie sylw spośród wielu typów manuskryptów nieoratorskich, ale 
zawierających także mowy (np. akt, kopiariuszy, kompendiów retorycznych czy literackich, 
wykładów szkolnych – a niemal w każdym rękopisie z tamtych czasów pomieszczono 
jakieś mowy), podyktowany jest statusem sylw jako zamierzonych całości, odzwierciedla-
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jących zarazem wyznawane przez ich twórców wartości. Okazuje się, że mowy zajmują 
w sylwach miejsce ilościowo uprzywilejowane (przy tym przeważają oracje sejmowe, 
a wśród nich – królewskie). Ogląd sylw przez Barłowską, choć z konieczności wybiórczy, 
wyraźnie dowodzi, jak ważną rolę w spuściźnie kulturowej, którą nasi przodkowie pragnę-
li przekazać swoim współczesnym i potomkom, pełniły mowy. jednocześnie widać, że 
wypowiedzi oratorskie zawarte w sylwach dostosowują się do charakteru całości zbioru, 
mają więc charakter albo historyczno-dokumentacyjny, albo praktyczno-użytkowy.

Badaczka wprowadziła też odmienną niż dotychczasowe, a w pełni funkcjonalną 
w ramach podjętego tematu, klasyfikację sylw pod względem stopnia ujawnienia się ich 
twórców. Pierwszą kategorię stanowią księgi, których autor przedstawia się imiennie jako 
twórca rękopisu, prowadzący go przez wiele dziesięcioleci. Model ten nazywa Barłowska 
biograficzno-chronologicznym. Księgi takie (przykładem – kolekcja trzech manuskryptów 
kasztelana międzyrzeckiego Adama Żychlińskiego z pierwszej połowy XVIII w.) postrze-
ga jako szczególnie cenne, ponieważ odkrywają mechanizm recepcji wydarzeń politycz-
nych, dokonującej się zresztą właśnie poprzez mowy, ukazują sposoby lektury oracji, 
a także elementy warsztatu twórcy. Typ drugi – to „model funkcjonalny”, który może być 
efektem zapisu prowadzonego przez wiele osób, podporządkowujących jednak swe dzia-
łanie jakiemuś układowi merytorycznemu (np. osobno oracje, listy, antologia poetycka, 
przysłowia i sentencje). Trzeci typ sylw nazywa badaczka budowlą „na ruinach” cudze- 
go tekstu, kiedy to dramatyzm historii wymuszał fragmentaryczność i wielogatunko- 
wość księgi.

Wysoka ocena sylw jako źródeł do badań oratorstwa wynika, zdaniem Barłowskiej, 
z wielu powodów. Najoczywistszy jest fakt powiększania naszych źródłowych zasobów. 
Sylwy dostarczają tekstów często poza tym nieznanych. zarazem są jedynym źródłem 
autografów. Niosą też (w elementach ramowych) informacje warsztatowe, niemal nie ist-
niejące w innych formach zapisów. Materiały notowane w sylwie niejako oświetlają się 
wzajemnie. Barłowska stwierdza: „Sylwy są niezwykłym dokumentem dla dziejów ora-
torstwa, bo łączą dwie perspektywy: bliską i daleką, bezpośredniość pierwotnych zapisów 
właśnie dokonywanych oratorskich czynności i wtórność tekstów przejmowanych, dawnych 
czy odległych. Perspektywy, które scala osoba autora: i mówcy, i odbiorcy, tylko w nich 
tak konkretnie uchwytna” (s. 155).

Po gruntownym (138 stronic) przedstawieniu trzech kategorii manuskryptów prezen-
tuje Maria Barłowska rozdział szczegółowy, zatytułowany ze wszech miar trafnie: Próba 
zbliżenia: Andrzej Moskorzowski – „wielki nieobecny”? jest to rzeczywiście próba zbli-
żenia, monografia filologiczna (65 stronic) spuścizny oratorskiej tego znanego ówcześnie 
arianina. Stanowi połączenie obszernej wiedzy źródłowej z wnikliwością interpretacyjną 
autorki. jest niezwykle udaną aplikacją syntetycznych uogólnień poczynionych na podsta-
wie rozległych kwerend archiwalnych do studium konkretnego przypadku. Uzyskujemy 
trafną i czytelną analizę różnych aspektów oratorstwa Moskorzowskiego (analizy oracji 
– to siła pisarstwa Marii Barłowskiej), za którą stoi, co czytelnik wyczuwa bezbłędnie, 
wspierające ją zaplecze badań źródłowych, umożliwiających szerokie spojrzenie, a więc 
gwarantujących właściwą miarę interpretowanych problemów.

Ogląd spuścizny oratorskiej Moskorzowskiego wskazuje, jak głębokim cieniem legła 
na niej wyznaniowość mówcy. Oto w drukowanych antologiach ten ogromnie popularny 
orator nie istnieje, a w źródłach rękopiśmiennych pozaariańskich też nie zachowało się 
prawie nic poza jego mowami politycznymi (i to przedstawiającymi raczej szlachcica 
aniżeli arianina). jego wszechstronna i obfita działalność oratorska, także związana z we-
selami i pogrzebami, dostępna jest wyłącznie w zespołach tekstów pochodzących ze śro-
dowiska zborowego, w sąsiedztwie mów innych arian. Nie wyszła poza ten obszar. jest to 
widoczne tym bardziej, że obserwacje dotyczące innych popularnych twórców oracji za-
chowanych w większych zespołach (np. jakuba Sobieskiego czy rafała Leszczyńskiego) 
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wskazują na zjawisko wręcz przeciwne. jest więc Moskorzowski istotnie, jak zapowiada 
tytuł rozdziału, „wielkim nieobecnym”.

Także tytuł rozdziału końcowego, Między drukiem i rękopisem (90 stronic), dobrze 
odpowiada jego zawartości i jednocześnie uwypukla główną tezę badawczą. Charaktery-
zuje tu Barłowska kolejne drukowane antologie oratorskie: od zbiorku Kaliksta Sakowicza 
(1620) poczynając, poprzez Przemowy weselne i pogrzebowe Antoniego Wosińskiego 
(1625), Spiżarnię aktów rozmaitych Marcina Filipowskiego (1632), Oratora politycznego 
(w dwóch odmianach: 1644 i 1648) Kazimierza jana Wojsznarowicza, Mówcę polskiego 
jana Pisarskiego (1668), aż po Swadę polską i łacińską jana Ostrowskiego-danejkowicza 
(1745), traktowaną jako punkt docelowy, zamknięcie oratorstwa staropolskiego. Uwypukla 
autorka, zgodnie z tytułem, to, co dzieje się „między” drukiem a rękopisami.

Większość rozważań naukowych dotyczących dawnej swady oparto, co dostrzega 
Barłowska, na przykładach czerpanych z druków, bez prób osadzenia tych edycji w zaple-
czu rękopiśmiennym. Tym samym wytworzył się uproszczony obraz, sugerujący, iż 
w pierwszej połowie XVII w. funkcjonowały wzorniki oratorskie i że dopiero edycja Pi-
sarskiego wprowadziła teksty mów historycznych.

Otóż Mówcę polskiego widzi badaczka rzeczywiście jako antologię oracji historycz-
nych. godzi się nadmienić, że partia książki poświęcona temu wydaniu opatrzona jest 
bardzo dokładną dokumentacją zaplecza rękopiśmiennego (bogactwo przypisów skonstru-
owanych konsekwentnie i przejrzyście, incipity oracji ułatwiające identyfikację). Postrze-
ga Barłowska Mówcę polskiego jako dzieło formujące kanon mówców sarmackich. doko-
nał tego Pisarski poprzez świadomy dobór oratorów wielkich i godnych społecznej pamię-
ci, a przy tym, jak się okazuje, wyłącznie katolików.

Teza o wzornikowej zawartości wcześniejszych antologii drukowanych nie wytrzy-
mała jednak próby oglądu tego, co „między drukiem i rękopisem”. Przypomina autorka, 
że od czasu badań oracji weselnych przez Trębską 3 wiadomo, iż Spiżarnia aktów rozmaitych 
[...] w zakresie wymowy hymeneuszowej zawiera oracje autentyczne z usuniętymi cecha-
mi identyfikującymi. Barłowska podjęła tę myśl, odnajdując więcej jeszcze analogii z mo-
wami historycznymi, i to zarówno w części weselnej, jak i pogrzebowej. U Wojsznarowi-
cza z kolei widzimy przejęte fragmenty autentycznych oracji, wtopione we własne kom-
pozycje redaktora, czego zresztą wcale on nie krył. zwraca tu Barłowska uwagę na 
ówczesne rozumienie plagiatu, na reguły korzystania ze źródeł i ich naśladowania. do-
strzega akceptację dla przejmowania „miejsc” z drugiej ręki. z rozdziału Między drukiem 
i rękopisem wynika silnie zaakcentowany przez autorkę postulat badań nad nakładaniem 
się tradycji ustnej, rękopiśmiennej i drukowanej. Nasza wiedza o tym „melanżu” jest jesz-
cze dalece niewystarczająca.

Książka Swada i milczenie czyni nas, jak wielokrotnie zauważyliśmy, bogatszymi 
o cenne konstatacje, z których każda jest impulsem do dalszych przemyśleń, jeśli nie wręcz 
– postulatem badawczym.

Najistotniejsza rzecz – to zdanie sobie sprawy z ogromu rękopiśmiennej materii 
oratorskiej, a zarazem wielkiej pracy stojącej przed badaczami. Towarzyszy temu świa-
domość silnego pogmatwania owej materii, wynikającego z nawarstwiania się rękopi-
śmiennej tradycji, wpływu druków na nią i wszechobecnej kompilacyjności (pogłębionej 
przez saski encyklopedyzm). Nie bez powodu teksty najstarsze, czyli z pierwszej połowy  
w. XVII, są nadreprezentowane. Obserwuje autorka, jak dawność nobilitowała teksty, 
a twórcy kolekcji niejako „grzali się w cieple” tej nobilitacji, z poczuciem wkraczania 
w Historię. Przy tym zaś oddalenie czasowe zachęcało do ingerencji w źródła. Pisze 
Barłowska: „Wtórność gromadzonych w zbiorach oratorskich zapisów mów może być 
potraktowana jako wada, ale jest też ogromną zaletą. Widziane jako nośniki tekstów ko-

3 T r ę b s k a, op. cit.
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lekcje takie sytuują się raczej w znacznym oddaleniu od autografu, dostarczają często 
przekazów licznych, ale o niewiadomym pochodzeniu, zepsutych i niełatwo poddających 
się krytyce tekstu. Ale jednocześnie przenoszą pewne całostki, nawarstwiając się, pozo-
stawiają ślady spojeń, tworzą zagmatwaną, ale żywą tkankę oratorskiej tradycji. [...] 
Poprzez porównywanie zawartości poszczególnych zbiorów, mimo ich anonimowego 
w większości charakteru, zarysowują się obszary wspólne i specyficzne, udaje się dostrzec 
ogólnopolski zestaw popularnych mówców i perspektywę środowiskowego doboru ma-
terii [...]. Przez istniejące zapisy przebłyskują zarysy wcześniejszych kolekcji [...] i nawet 
niemożność odnalezienia podobieństw staje się znacząca, sugeruje ogrom obszarów tra-
dycji zatraconej [...]” (s. 111).

dodać należy, że Barłowska, stosując, oczywiście, metodę frekwencyjną, świadoma 
jest jej ograniczeń i pułapek i że nie poddaje się ślepo spostrzeżeniom opartym na kryteriach 
ilościowych.

Ogromnym sukcesem studiów autorki jest uporządkowanie zarówno materiału ręko-
piśmiennego, jak i problemów, które ten materiał nasuwa. do archiwaliów sięgnęła ba-
daczka cierpliwa i systematyczna, a przy tym w pełni kompetentna. zestawienia, porów-
nania, dociekania filiacji tekstów, śledzenie przekształceń, ich ocena jakościowa i propo-
nowanie możliwych przyczyn zmian, umiejętność opisywania i wykorzystywania strzępów 
źródeł, pogłębione analizy retoryczne oracji, domyślanie się ówczesnej recepcji tekstów, 
wykorzystywanie wartości elementów ramowych – wszystko to cechujące się subtelnością, 
a przy tym trafnością diagnoz, zrodzone przez detektywistyczny wręcz instynkt filologa. 
Książka Swada i milczenie nie jest prostą relacją z kwerend archiwalnych. Przypominała-
by wtedy koncert na jeden instrument. Tymczasem mamy do czynienia z symfonią. Wiele 
tu motywów, fraz, wątków i rozmaitość instrumentów, a niezmiennie nadaje im spójność 
ręka dyrygenta. Podziw budzi ta wielowarstwowa głębia, którą autorka potrafiła wydobyć 
z „lasu manuskryptów”.

Lektura Swady i milczenia jest więc bardzo satysfakcjonująca, ale – dodajmy od razu 
– niełatwa. Przede wszystkim rodzi pytanie o funkcję tej książki: relacjonującą czy doku-
mentacyjną.

jeśli przyświecał autorce cel dokumentacyjny, to struktura całości i tok wykładu są 
zbyt luźne, „gawędziarskie”. gdy przy takim założeniu przystępujemy do lektury, z na-
dzieją na pełną dokumentacyjność, oczekiwać powinniśmy bardzo obszernych aneksów, 
które zapewne wypełniłyby cały drugi tom publikacji. W najważniejszym aneksie konse-
kwentnie wyliczona zostałaby zawartość oratorska rękopisów wymienionych jako źródła 
(z incipitami mów i z odpowiednimi adnotacjami). Cenne byłyby też aneksy dodatkowe, 
egzemplifikujące szczegółowe problemy i zjawiska. W partii książki zatytułowanej Źródła 
otrzymujemy zaś tylko trzy skromne wykazy: rejestr starodruków oraz rękopisów według 
lokalizacji, Najważniejsze rękopisy oratorskie analizowane w pracy i Mowy najczęściej 
notowane. W trakcie lektury często rodzi się odruch szukania dokumentacji: aneksów, 
tabel, zestawień, przypisów – na próżno.

Na dodatek zaś, a to już grzech redaktora, znajdujemy w tekście odesłania czytelnika 
do miejsc formalnie nie istniejących. Oto np. na s. 312 pojawia się uwaga: „zob. aneks, 
zestawienie I”, i zaraz dalej, na s. 313: „zob. aneks, zestawienie II”. Tyle tylko, że działu 
zatytułowanego Aneks nie ma zarówno w spisie treści, jak i realnie. Tabele, do których tekst 
nas odsyła, umieszczone są w dziale Źródła i ani nie są tam określane jako „zestawienia”, 
ani nie mają numeracji. Bardziej jeszcze gmatwa sprawę fakt, iż Zestawienie 1 (z cyfrą 
arabską, a nie rzymską) zamieszczone zostało na s. 41, a Zestawienie 2 – na s. 54. Nie o te 
zestawienia jednak tym razem chodziło. Podobnie na s. 97 pojawia się odwołanie: „zob. 
rozdz. V”, podczas gdy rozdziały nie mają numeracji. Przykro odbiera czytelnik brak za-
równo spisu zestawień, jak i spisu ilustracji. Siedem tabel (spośród wielu innych) uzyskało 
rangę „zestawień”, brakuje jednak pod nimi podpisów, niekiedy zapowiedź przedmiotu 
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danego zestawienia podana jest niejasno, a ono samo – wtopione w ciąg kolejnego akapitu, 
traktującego już o czym innym (m.in. s. 53). Sens np. Zestawienia 1, zaczynającego się na 
s. 41, wyłuszczony zostaje dopiero po 12 stronicach tabeli, w połowie następnej stronicy, 
na końcu akapitu omawiającego niektóre cechy analizowanych manuskryptów. Przy Zesta-
wieniu 3 (s. 73–77) niejasna jest zasada kompozycji tabeli, też zresztą nie zapowiedzianej 
odpowiednio. Kolumny oznaczone są w nagłówkach skrótami wskazującymi poszczególne 
rękopisy, ale już zasady uformowania wierszy nie sposób wykryć. jeśli wiersze nie tworzą 
grup, to po co była tabela? 

z kolei w akapicie poświęconym zbiorowi oracji Franciszka załuskiego (s. 26) brak 
informacji o lokalizacji rękopisu, a pojawia się tylko odwołanie do Katalogu rękopisów 
Biblioteki Narodowej. dopiero dzięki tabeli zamieszczonej w Źródłach, na s. 320, identy-
fikujemy ten manuskrypt jako BN 3204 III. Inny zaś rękopis, Andrzeja Chryzostoma za-
łuskiego (BN 3199 III), bardzo ważny, bo omawiany w książce jako jedyny przynoszący 
całość oratorstwa pojedynczego mówcy, został w Źródłach, w dziale Rękopisy, w ogóle 
pominięty.

dokumentacyjność staje się więc trudna do wykorzystania, natrafia na przeszkody.
jeśli jednak jako cel postawiła sobie autorka zrelacjonowanie obrazu oracji w rękopi-

sach, to zbyt dużo jest w tej relacji drobiazgów, konkluzje są zbyt głęboko ukryte, a głów-
ne tezy rozpływają się w egzemplifikacjach i szczegółach.

Być może, autorka pragnęła pogodzić oba cele, ale to raczej przedsięwzięcie nie- 
realne. Można by choć częściowo zaradzić problemom wynikającym z realizowania obu 
zamierzeń równolegle. W trosce o wygodę czytelnika warto byłoby chyba wyraźniej 
rozgraniczyć części dokumentacyjną (przez przeniesienie jej – poszerzonej – do aneksów 
i przypisów) i relacyjno-interpretacyjną. Sporym ułatwieniem w lekturze stałoby się  
też wprowadzenie wewnętrznych podziałów i śródtytułów w ramach poszczególnych 
części książki, zapowiadanie w tekście ram i wielkości pola przeznaczonego do refe- 
rowania, a także zróżnicowanie graficzne tekstu, np. operowanie światłem i różnymi 
czcionkami.

Wymienione zastrzeżenia, choć rzeczywiście utrudniają kontakt ze Swadą i milcze-
niem, absolutnie nie obniżają wysokiej oceny wartości merytorycznej książki. za podjęty 
trud, iście benedyktyński: kwerend bibliotecznych i archiwalnych, porządkowania i sys-
tematyzowania „wykopalisk”, postawienia problemów i nieuchylenia się od prób ich 
rozwiązań, a wreszcie wytyczenia dróg dla następców – należy się Marii Barłowskiej 
niski pokłon.

A b s t r a c t
KrySTyNA PŁACHCIŃSKA 
(University of Lodz)

A VOICe FrOM “A SeA OF MANUSCrIPTS”

The text discusses Maria Barłowska’s book which reveals the results of a few year archive and 
library search query for Old-Polish oratory manuscript collections. The author systematises her 
discoveries and points out new research problems. 
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MAŁgOrzATA LISeCKA 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

OŚWIeCeNIOWe IMAgINArIUM MAgICzNe

d a n u t a  K o w a l e w s k a, MAgIA I ASTrOLOgIA W LITerATUrze  
POLSKIegO OŚWIeCeNIA. (recenzenci: danuta Künstler-Langner, Barbara Wolska). 
(Indeks: zofia Kowalewska). Toruń 2009. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika, ss. 394 + errata na luźnej kartce.

W polskiej bibliografii wieku świateł brakowało do chwili obecnej prac dotyczących 
literackich prefiguracji i odzwierciedleń praktyk magicznych oraz zagadnień związanych 
z astrologią. O ile fascynacji czy obsesyjnemu wręcz zainteresowaniu czarami sporo uwa-
gi poświęcają polscy badacze literatury czasów wczesnonowożytnych, a częściej jeszcze 
historii i kultury tych czasów 1, o tyle w obszarze zagadnień literatury oświeceniowej temat 
ten do tej pory nie pojawiał się – lub może raczej występował jedynie na uboczu zaintere-
sowań naukowców 2. Monografia danuty Kowalewskiej stanowi zatem próbę pełnego 
i szerokiego potraktowania zmarginalizowanej dotąd problematyki. Wytłumaczenie dla 
owej marginalizacji nasuwa się łatwo 3, przedstawia je zresztą autorka książki: „W litera-
turze oświecenia motywy magiczne i astrologiczne pojawiają się stosunkowo rzadko 
i zwykle jako temat poboczny” (s. 344). Można się zatem spodziewać, że ważnym celem 
badaczki będzie w pierwszym rzędzie przekonanie czytelnika o randze tych motywów, 
które – jakkolwiek nieliczne – mają jednak kluczowe znaczenie, jeśli nie dla interpretowa-
nia twórczości konkretnych autorów, to dla zrozumienia – lub nowego zrozumienia – po-
jedynczych dzieł.

Cel rozprawy formułuje Kowalewska we wstępie: jest nim „ustalenie miejsca i funk-
cji motywów magicznych i astrologicznych w literaturze polskiego oświecenia ujmowa-
nego w najszerszych ramach chronologicznych” (s. 9). Problematyka rozprawy jest więc 
przez autorkę zakreślona precyzyjnie, jeśli zważyć, że zawarte w książce analizy dotyczą 
przede wszystkim właśnie pojedynczych motywów; sui generis „rekwizytów”, kojarzonych 

1  zob. np. r. B u g a j: Nauki tajemne w Polsce w dobie odrodzenia. Wrocław 1976; Nauki 
tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski. Wrocław 1986. – A. e n g e l k i n g, Klątwa. Rzecz 
o ludowej magii słowa. Wrocław 2000. – M. j a n i k, Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. 
Warszawa 2003. – T. j e r z a k - g i e r s z e w s k a, Religia a magia: klasyczne ujęcia antropolo-
giczne. Poznań 1995. – Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja 
doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego. red. M. Koczerska. Warszawa 
2007. – Czary i czarownictwo na Pomorzu. red. A. Majewska. Stargard 2008. – M. P i l a s z e k, 
Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII. Kraków 2008. – e. Ś n i e ż y ń s k a - S t o l o t, 
Ikonografia astrologiczna w średniowieczu. Stopnie znaków zodiaku. Współpraca i przekład  
j. K o m o r o w s k a. Kraków 2002. – j. W i j a c z k a: Magia i czary: polowanie na czarownice 
i czarowników w Prusach Książęcych w czasach wczesnonowożytnych. Toruń 2008; Procesy o czary 
w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku. Toruń 2007.

2 Wśród nielicznych prac tego rodzaju należy wymienić rozprawę doktorską B. M a r c i ń-
c z a k a  pt. Diabeł, magia i czary w polskim piśmiennictwie XVIII wieku, powstałą w Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem j. Sokolskiego. zob. też B. M a r-
c i ń c z a k: Krytyka pławienia czarownic w „Objaśnieniu błędami zabobonów zarażonych” Józefa 
Andrzeja Załuskiego. „Literatura Ludowa” 2006, z. 3; Upiór w „Nowych Atenach” Benedykta 
Chmielowskiego i „Diable w swojej postaci” Jana Bohomolca. jw., 2005, z. 3.

3  W i j a c z k a  (Procesy o czary w Prusach Książęcych áBrandenburskichñ w XVI–XVIII wie- 
ku, s. 11) powołuje się na wypowiedź W. Behringera, który stwierdza, że wiara w czary stanowiła 
jeden z elementów europejskiego myślenia i życia, i to wśród wszystkich warstw społecznych, ale 
jako granicę czasową kładącą kres tego rodzaju świadomości wskazuje właśnie epokę oświecenia.
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potocznie z magią, a pojawiających się akcydentalnie (jednak – jak uzasadnia badaczka 
– nie bez istotnego znaczenia) w utworach pisarzy oświeceniowych. do takich motywów 
(„rekwizytów”) magicznych należą przykładowo: upiór, wampir, strzyga, wilkołak, cza-
rownica, widmo, zwierciadło, krew, pierścień, magiczna metamorfoza. zamierzeniem 
autorki jest tropienie tego rodzaju motywiki w tekstach i ich porównawcze interpretowanie, 
przy czym jako kontekst tych porównań służy, po pierwsze, obszerna tradycja wierzeń 
dotyczących danego „rekwizytu”, po drugie – sam tekst, w którym się „rekwizyt” pojawia, 
a niekiedy i w ogóle całokształt dorobku określonego pisarza. Intencją badaczki jest zwe-
ryfikowanie obiegowych i uproszczonych sądów na temat stosunku oświeconych do magii 
oraz na temat ich wiary w zdarzenia nadprzyrodzone.

Kowalewska rozpatruje zjawiska magii w trzech aspektach: jako sposób myślenia 
i pojęciowego postrzegania świata, jako szereg symboli i metafor odnoszących się do nazw 
istot i do atrybutów magicznych oraz jako pewną własność języka (performatywy). jak już 
wspomniano, najczęściej jednak badaczka realizuje drugie z wymienionych ujęć. Przyj-
mując za romanem Bugajem dwie definicje magii (primo, jako „system praktyk, pociąga-
jących wedle przekonania wykonawcy określone skutki, oparty na wierze w fikcyjne 
związki między dwoma łańcuchami zjawisk”; secundo, jako „jednocześnie wiedza i umie-
jętność posługiwania się wolą w taki sposób, by uruchomione nią nadnaturalne siły po- 
wodowały sprawdzalne materialne zdarzenia”, s. 13), Kowalewska podkreśla zarazem 
wzajemną opozycyjność obydwu formuł. Astrologia zdefiniowana zostaje z kolei jako 
„dziedzina zajmująca się badaniem rzeczywistych lub domniemanych związków między 
niebem a ziemią” (s. 267). Autorka nie pomija poza tym szczegółowych odmian magii 
różnej proweniencji, takich jak wróżbiarstwo, alchemia, kabała, hermetyzm, wszelkie 
sztuki mantyczne, astrologia, gematria i numerologia czy gnoza, których genezę objaśnia 
w II rozdziale.

We wstępie do rozprawy odnajdujemy zapowiedź odejścia od kompletności materia-
łu literackiego na rzecz jego reprezentatywności. decyzja ta wydaje się kontrowersyjna. 
Usprawiedliwia ją po części rozległość pola badawczego, jako że Kowalewska bierze 
w swych rozważaniach pod uwagę szeroko rozumianą literaturę polskiego oświecenia. 
Można by jednak przypuszczać, iż sygnalizowany przez autorkę fakt rzadkiego podejmo-
wania tego typu problemów winien skłonić ją do ich jak najbardziej wnikliwego i wszech-
stronnego opisania. Stąd też badaczka poświęca sporo miejsca nie tylko tym utworom, 
w których powiązana z magią tematyka urasta do rangi pierwszoplanowej (np. analiza 
Babiej Góry Franciszka Kniaźnina czy Cudownego szafiru Anny Mostowskiej, s. 155–157, 
221–224, 254–256), ale także i tym, gdzie pewne – zdawałoby się – nawiasowo wprowa-
dzone motywy magiczne mogą jednak w interesujący sposób rewidować powszechnie 
uznawaną interpretację określonego dzieła lub przynajmniej stawiać ją w nowym świetle 
(np. analiza fragmentów Antymonachomachii i Myszeidy Ignacego Krasickiego czy Pową-
zek Stanisława Trembeckiego, s. 142–143, 146–147, 209, 212–221, 248). W książce Ko-
walewska obejmuje badaniem stosunkowo obszerny korpus utworów, przy czym warto 
podkreślić, że – obok literatury pięknej – stanowią go w poważnej części teksty paralite-
rackie, jak relacje pamiętnikarskie, traktaty, kalendarze i prognostyki (piśmiennictwo po-
pularne). zważywszy na charakter problematyki, taki dobór tekstów wydaje się trafny, ale 
w znaczący sposób zmienia charakter całej rozprawy, w której i tak rekonstrukcja tła hi-
storyczno-kulturowego co najmniej równoważy analizy poetyckie.

W pracy bardzo wyraźnie zaznaczają się bowiem przede wszystkim tendencje kom-
paratystyczne (podkreślają to zresztą zgodnie obydwie recenzentki rozprawy: danuta 
Künstler-Langner i Barbara Wolska 4). Kowalewska głównie stawia sobie za cel przedsta-
wienie pojawiających się w polskiej literaturze oświeceniowej motywów magicznych 

4  Fragmenty recenzji wydawniczych znajdują się na tylnej okładce książki.

III.indd   267 2011-12-07   11:47:50



268 reCeNzje

w możliwie najszerszej perspektywie kulturowej. dwa wstępne rozdziały monografii 
(składającej się w ogóle z 7 rozdziałów) poświęcone zostały w całości przywołaniu tej 
tradycji. W pierwszym z nich – najkrótszym – dokonuje się nade wszystko ustaleń termi-
nologicznych. Precyzyjne dookreślenie pól semantycznych głównych terminów i pojęć 
rozprawy, szczególnie zaś pojęcia magii, z góry uznaje badaczka za skazane na niepowo-
dzenie, przede wszystkim z powodu wielości rozmaitych koncepcji antropologicznych, 
filozoficznych, historycznych, religioznawczych, a także językoznawczych (s. 14). Ta 
definicyjna niejednoznaczność centralnego terminu w połączeniu z natłokiem wątków, 
tematów, myśli i motywów (to jedna z najbardziej uderzających cech pracy Kowalewskiej) 
wymusza zasadniczy sposób skomponowania książki: stanowi ona mianowicie barwny 
przegląd historycznych ujęć genezy i źródeł poszczególnych zjawisk, praktyk oraz posta-
ci magicznych; pojawiające się zaś począwszy od IV rozdziału analizy i interpretacje 
tekstów literackich wpasowują się w tę mozaikę jako jej kolejne elementy, a zatem – jako 
kolejne egzempla i przejawy wierzeń magicznych lub jako określone komentarze dotyczą-
ce tych wierzeń, przeważnie o proweniencji ludowej.

Utrzymany w diachronicznym porządku przegląd znaczeń pojęcia magii rozpoczyna 
autorka już w I rozdziale, nawiązując do tradycji indogermańskiej, staroindyjskiej, perskiej, 
greckiej, łacińskiej, a także egipskiej i chaldejskiej; nie pomija przy tym przykładów za-
czerpniętych ze Starego Testamentu. Opisując historyczne sposoby typologizacji magii 
w egipcie, grecji i rzymie, zwraca uwagę na dychotomiczny charakter tych typologizacji. 
Podstawowym – i najbardziej znaczącym dla kolejnych części rozprawy – problemem, 
przedstawionym w tym rozdziale, wydaje się trudność wynikająca z niemożności przepro-
wadzenia wyraźnej granicy między magią a nauką oraz między magią a religią. Metoda 
interpretowania tekstów przyjęta przez autorkę zasadza się bowiem przede wszystkim na 
ich konfrontowaniu z owymi trzema nie wykluczającymi się metodami objaśniania i in- 
terpretowania świata, a zarazem na próbie ustalenia perspektywy ideologicznej pisarza. 
dlatego zasadne wydaje się przytoczenie na wstępie przez Kowalewską uwagi Anny en-
gelking, iż sposób zdefiniowania pojęcia magii informuje nie tyle o samym definiendum, 
ile raczej o światopoglądzie autora definicji (s. 13).

Systematyczny wykład historii pojęcia zawarty jest przede wszystkim w rozdziale II, 
zatytułowanym Magia i czary przed oświeceniem. Tradycje antyczne i staropolskie. roz-
poczyna go rekapitulacja poglądów historyków greckich i rzymskich (głównie w oparciu 
o Historię naturalną Pliniusza) na temat dziejów magii w Persji, egipcie i Babilonie. 
Autorka zwraca uwagę na obrzędowy charakter magii babilońsko-egipskiej oraz jej pro-
mieniowanie na obszary Persji i grecji. Przywołuje również postaci z mitologii i historii 
greckiej łączone z praktykami magicznymi (Apollon, Hermes Trismegistos, Orfeusz, Pi-
tagoras, a także Medea), przypomina o instytucjach inicjacyjnych, o misteriach i o wyrocz-
niach (Apulejuszowy Złoty osioł). Wskazuje na nurty filozoficzne, które w szczególny 
sposób inspirowały rozwój magii antycznej (neopitagoreizm, neoplatonizm i refleksja Fi-
lona Aleksandryjskiego). W dokonanej przez Kowalewską rekonstrukcji poglądów na temat 
magii i czarostwa w średniowieczu bardzo ważny wydaje się kontekst religijny i refleksja 
chrześcijańska, gnoza, kabała i alchemia (wszystkie te wątki zresztą badaczka konsekwent-
nie wydobywa). Opozycyjność cudu i magii w interpretacji autorki okazuje się złudna: 
alchemia splata się z religią; magiczne rekwizyty, bohaterowie i ich przypadki w dworskim 
romansie służą wykładni cnoty. Literacka alegoryczność zdarzeń magicznych objawia się 
zarówno pod postacią satyrycznej Powieści o róży, jak i silnie uduchowionej Boskiej Ko-
medii (s. 48–49, 52–53). Ta nakreślona przez autorkę charakterystyka średniowiecznej 
tendencji do splatania cudowności i magii zdaje się współbrzmieć z refleksją sformułowa-
ną niegdyś przez Umberta eco: „można to nazwać skłonnością do przedłużania mitotwór-
czej działalności starożytnych dzięki znajdowaniu nowych figur i odniesień zgodnych 
z etosem chrześcijańskim. Można tu mówić o ponownym rozbudzeniu w duchu nowej 
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wrażliwości na to, co nadprzyrodzone, poczucia cudowności, które późny antyk zagubił, 
zamieniając bogów Homera na bogów Lukiana” 5.

W części książki poświęconej dziejom magii do XVIII stulecia, którą rozpoczyna 
wywód na temat historii hermetyzmu i gnozy w kręgu Marsilia Ficina, oprócz tekstów 
traktatowych (pojawia się tu m.in. analiza wątków dotyczących magii w Dworzaninie 
Łukasza górnickiego), odnajdujemy pokrótce scharakteryzowane pisma Stanisława He-
rakliusza Lubomirskiego, jana i Piotra Kochanowskich (s. 64, 66), Szymona Szymono-
wica, Szymona zimorowica, jana gawińskiego, Adama Władysławiusza oraz Sebastiana 
Petrycego (s. 60–67). Kowalewska przypomina ponadto o ludowych wierzeniach zwią-
zanych z magią i o ich współczesnych wykładniach antropologicznych (Mircea eliade). 
Folklorystyczna geneza magii jest szczególnie istotna dla ujęcia prezentowanego przez 
badaczkę, która – niezależnie od zarysowanego przez siebie uprzednio szerokiego tła 
historycznego i kulturowego – będzie jednak w rozdziałach analitycznych forsować przede 
wszystkim tezę o ludowej proweniencji wierzeń i praktyk magicznych, przełożonych na 
materię literacką.

zasadniczy trzon rozprawy stanowią rozdziały od III do VII, przy czym elementy 
„klamrowe” tej właściwej analizy wyodrębniają się w swoiście zamknięte całości: roz- 
dział III (Filozof w magicznym świecie. O „Diable w swojej postaci” Jana Chryzostoma 
Bohomolca) zawiera bowiem charakterystykę i interpretację tego zapoznanego traktatu, 
rozdział VII (Astrologia i prognostyki w oświeceniu) w całości poświęcony jest zaś oma-
wianym oddzielnie zagadnieniom związanym z astrologią.

Praca Bohomolca staje się niezwykle ważnym punktem odniesienia dla monografii 
Kowalewskiej. dysertacja uczonego intelektualisty i pobożnego jezuity zaprezentowana 
została czytelnikowi w taki sposób, aby w perspektywicznym skrócie przedstawić mu 
obraz przesądów, wierzeń i zabobonów, a zarazem ujawnić stanowisko samego autora. 
Lektura Diabła w swojej postaci, choć nie należy do najbardziej innowacyjnych partii 
książki, jest jej ważnym elementem, gdyż pozwala uświadomić sobie rzecz niezwykle 
istotną na tle odczytań utworów literackich zamieszczonych w następnych rozdziałach 
monografii: z jakiego rodzaju stereotypami na temat magii i zjawisk paranormalnych sty-
kali się polscy oświeceni, a przede wszystkim – jakie wyobrażenia ikoniczne temu towa-
rzyszyły oraz jaka symbolika. Badaczka nakreśla sylwetkę pisarza, cytuje opinie współ-
czesnych na jego temat, przytacza liczne fragmenty traktatu polskiego jezuity, które 
uważa za szczególnie interesujące lub instruktywne. Bohomolec, stojąc na stanowisku 
umiarkowanie radykalnym, nie jest wszakże absolutnym racjonalistą, dopuszcza możliwość 
działania złego ducha, w związku z tym najbardziej zajmuje go tematyka czarownictwa 
(także w aspekcie prawnym – polowania na czarownice, s. 103–106), opisywanie wszel-
kiego rodzaju okoliczności towarzyszących sabatom (s. 95–100), paktowaniu z diabłem 
(s. 94–95) czy opętaniu przez złe duchy (s. 91–94). Stąd też jego pisma sytuują się na 
pograniczu krytycznej refleksji oświeceniowej i naiwnego jeszcze po części charakteryzo-
wania praktyk współczesnych.

Kolejne dwa rozdziały (O upiorach i wilkołakach oraz Magia i duchy. O strachach 
i problemach „nadprzyrodzonej” komunikacji) poświęciła autorka istotom demonicznym, 
właściwym im atrybutom, wyobrażeniom na ich temat, historii tych wyobrażeń, a także 
– co najważniejsze – miejscu motywów i tematów związanych z tymi istotami w utworach 
oświeceniowych. Owe istoty to upiory, wilkołaki, strzygi i wampiry oraz duchy (dusze 
czyśćcowe). dowodząc, iż popularnością na gruncie literackim cieszyły się w XVIII stu-
leciu zwłaszcza wampiry i wilkołaki, badaczka bardziej szczegółowo rozwija wątki trak-

5  U. e c o, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. O l s z e w s k i, M. z a b ł o c k a. 
Konsultacja merytoryczna przekładu oraz wybór ilustracji i komentarz M. P o k o r s k a. Kraków 
1994, s. 85.
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tujące o genezie tych postaci i o ich symbolicznej funkcji, wskazuje również na liczne 
źródła tekstowe poświadczające ich istnienie (spośród ważniejszych dość będzie wymienić 
wspominany traktat Bohomolca, Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego, a także Trzy 
magie Constantina grimaldiego oraz Słownik filozoficzny Woltera). rozważania na temat 
wampiryzmu i likantropii (Kowalewska podąża tu po części za ustaleniami Marii janion 
w monografii Upiór. Biografia symboliczna), jakkolwiek interesujące, zdają się jednak 
nadal nieznacznie dominować nad literackimi analizami, które w tym miejscu książki już 
się pojawiają: swoistym punktem dojścia rozważań autorki jest poszukiwanie w tekstach 
śladów owych wierzeń. Badaczka analizuje przede wszystkim Wieczory badeńskie jana 
Maksymiliana Ossolińskiego oraz Rękopis znaleziony w Saragossie jana Potockiego, 
a także utwory elżbiety drużbackiej, józefa Andrzeja załuskiego, Kniaźnina, Trembec-
kiego, Krasickiego, Franciszka Morawskiego, Franciszka zabłockiego. Konkluzje płynące 
z tych analiz są niejednorodne. Autorka zwraca uwagę, iż poetyckie ujęcia wątków wam-
pirycznych i likantropicznych wykorzystują elementy wyobrażanego wizerunku stworzeń 
magicznych, a także zawierają informacje na temat sposobów neutralizowania i zapobie-
gania ich praktykom. Ale sporo miejsca poświęca też badaczka różnego rodzaju warianto-
wym realizacjom motywów i przemianom ich funkcji poetyckich: wskazuje, że np. w po-
ezji Krasickiego, Kniaźnina czy Trembeckiego służą one krytyce społecznej, dydaktyce, 
prześmiewczemu żartowi, satyrze, literackiej grze z konwencją.

Analogiczną strategię konstrukcyjną można zaobserwować w kolejnym rozdziale, 
poświęconym duchom i różnego typu miejscom przenikania się świata realnego i nad-
przyrodzonego. Autorka tradycyjnie rozpoczyna od definicji terminu „duch” i od przed-
stawienia potocznych wyobrażeń na temat duchów, aby poprzez omówienie skompliko-
wanego stosunku współczesnej teologii i filozofii do tego zjawiska przejść do „literackich 
spotkań z duchami”. W tej części pracy badaczka koncentruje się też w szczególny sposób 
na stosunku współczesnej refleksji filozoficznej do analizowanych zagadnień. Stąd przy-
woływanie uwag francuskich encyklopedystów, a także Marzeń jasnowidzącego Imma-
nuela Kanta (s. 161) i pism spirytystycznych emanuela Svedenborga (s. 161, 179). Wśród 
wybranych do analizy utworów literackich dominuje tym razem proza: liczne powieści 
Anny Mostowskiej, zaludnione fantomami i duchami zmarłych prababek, Malwina, czy-
li Domyślność serca Marii Wirtemberskiej, Podróż do Ciemnogrodu Stanisława Kostki 
Potockiego, Wieczory badeńskie Ossolińskiego oraz Czary bez czarów Wojciecha Bogu-
sławskiego. Na zakończenie wprowadza Kowalewska swego rodzaju „kontrapunkt” in-
terpretacyjny: parodystyczny wariant motywu ducha w ujęciach Franciszka Karpińskiego 
i Ignacego Krasickiego (analizy wierszy Podróż z Dobiecka na Skałę i Do Dulfusa, 
s. 202–205).

rozdział VI („Czarnoksiężniczej sztuki dziwowisko”. Poeci oświecenia w świecie 
czarów, cudów i zabobonów) w największym stopniu ma charakter ściśle literaturoznaw-
czy. Autorka poświęca wiele miejsca oświeceniowym wizerunkom literackim czarownicy 
wraz z właściwymi jej atrybutami. jako przykłady służą jej utwory Krasickiego, Ignace-
go Potockiego, Kniaźnina, jakuba jasińskiego. Kontekstem interpretacyjnym dla oma-
wianego zagadnienia jest mesmeryzm z narosłymi wokół niego dyskursami literackimi 
i publicystycznymi.

Ważnym ogniwem wywodu autorki na temat czarów i guseł jest magia miłosna, której 
rozkwit przypadł wprawdzie na wiek XVI, ale żywe nią zainteresowanie odzwierciedla się 
wyraźnie i w tekstach drugiej połowy XVIII stulecia. Czarownicami parającymi się magią 
miłosną były m.in. Afryna, bohaterka anonimowego poematu heroikomicznego Magnetyzm 
zwierzęcy (s. 226–229, 237–239), a także Astolda z powieści Mostowskiej. Kolejny istot-
ny wątek tematyczny to magia spojrzenia, analizowana przez Kowalewską na materiale 
poezji sentymentalnej Karpińskiego i Kniaźnina oraz stosunkowo lakonicznie omówiona 
na przykładzie poezji Walentego gurskiego funkcja magiczna przekleństwa, jak też wła-
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ściwości magiczne języka i mowy 6 (s. 244–247). Także czarodziejskie rekwizyty (zwier-
ciadło, pierścień, talizman, drogie kamienie, eliksiry, a nawet żółta szlafmyca z komedii 
zabłockiego) doczekały się w tym rozdziale oddzielnego komentarza.

Odrębny wątek analiz Kowalewskiej dotyczy tzw. cudów mniemanych – są nimi za-
równo eksperymenty naukowe, jak i sztuczki szarlatanów. Lot balonem, przedmiot wierszy 
Adama Naruszewicza i Kniaźnina, elektryczność, cuda iluzjonistów, wyśmiewane w saty-
rze oświeceniowej – jawią się współczesnym jako zjawisko z pogranicza normalności 
i paranormalności.

Najobszerniejszy rozmiarami rozdział poświęciła badaczka problematyce astrolo-
gicznej i prognostycznej w piśmiennictwie XVIII wieku. rozbudowany wstęp o charak-
terze szkicu historycznego nakreśla tło dla rozważań autorki nad nieustającym fenomenem 
wiary w oddziaływanie gwiazd na losy ludzkie. Centralnymi zagadnieniami, analizowa-
nymi w tej części rozprawy, są zjawiska kalendarza i prognostyku kalendarzowego, 
niezwykle popularnych wśród polskiej szlachty (s. 282–306). Badaczka zwraca uwagę 
na fakt przenikania formuł zaczerpniętych z piśmiennictwa kalendarzowego (swoistej 
„poetyki kalendarzowej”) do literatury wysokiej (w postaci przepowiedni czy prognosty-
ku). Utwory, które wybiera Kowalewska do analizy, wywodzą się przede wszystkim 
z literatur popularnej, społecznej, okolicznościowej oraz politycznej. Ten właśnie korpus 
tekstów jest w ostatniej części monografii najistotniejszy i zyskuje zdecydowaną prze-
wagę nad pozostałymi.

refleksja, jaka płynie z książki danuty Kowalewskiej, prowadzi do przeświadczenia 
o silnej – i coraz silniejszej – w wieku oświecenia fascynacji magią; a zarazem i lęku przed 
nią, który odczuwali wcale nie racjonalni ateiści, ale przede wszystkim intelektualiści 
katoliccy. Książka nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co stało się tego przy-
czyną. Autorka zarysowuje jedynie pewne możliwe tropy: zabawa, pragnienie rozrywki, 
przekonanie o alternatywnych wobec racjonalizmu właściwościach poznawczych magii, 
wyraz rozczarowania chrześcijaństwem i religią jako taką. Magia nie należy do najważ-
niejszych obszarów zainteresowania literatury oświeceniowej. Wyznacza jednak ścieżki 
do dysput na tematy filozoficzne, etyczne i religijne, a więc tematy, które znajdowały się 
w centrum refleksji myślicieli i literatów oświecenia – „jest to pewna rozumna nauka...” 
zakotwiczeni w silnie skonwencjonalizowanych obrazach i wyobrażeniach zjawisk ma-
gicznych, prowadzili oni wszakże z tymi konwencjami uporczywy dialog, starając się o ich 
specyficznie pojmowane „odświeżenie”. rekonstrukcja tych usiłowań w książce Kowa-
lewskiej jest niewątpliwie wszechstronna i bogata w odniesienia o szerokim zakresie, 
wydaje się też rzetelna i przekonująca.

A b s t r a c t
MAŁgOrzATA LISeCKA 
(Mikołaj Kopernik University, Toruń)

eNLIgHTeNeMeNT MAgICAL IMAgINATION

reviewing danuta Kowalewska’s book, the author reports on the dissertation’s main theses, 
reconstructs the key aims Kowalewska expressed, and indicates the work’s aspects related to phi-
losophy, religion and cultural studies. 

6  z racji istnienia sporej liczby specjalistycznych prac językoznawczych, antropologicznych 
i etnologicznych poświęconych temu zagadnieniu (jak choćby przywoływana książka engelking, 
a także prace M. Buchowskiego, W. Burszty, M. grochowskiego, A. guriewicza, O. Kolberga,  
B. Malinowskiego, A. Wierzbickiej itd.) decyzja autorki o jego zmarginalizowaniu wydaje się 
słuszna. 
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