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Czarownica

im tak naprawdę była staropolska
czarownica? Oszustką zarabiającą
na ludzkiej naiwności? Znachorką niesprawiedliwie posądzaną o
pakt z diabłem? A może działającym na niekorzyść innych „narzędziem szatana”?
Wskazówek pomocnych w odpowiedzi na te pytania

sposób postrzegania przez społeczeństwo rzekomych
,,wspólniczek szatana” oskarżanych o praktykowanie
magii.
Najczęściej pojawiające się cechy czarownic to:
złośliwość, podłość, wrogość, zła wola, które przekładają się na ich szkodliwą działalność wymierzoną
w innych ludzi. Choć członkowie społeczeństwa
staropolskiego nie zawsze wierzyli w umiejętności
i moc magicznych praktyk ,,wspólniczek szatana”,
to nigdy nie wątpili w niegodziwość i złe intencje
kobiet oskarżonych o czarostwo: ,,Motorem działań
czarownic w opinii ogółu była złość, niemal równoważna ze stałą predyspozycją do czynienia zła”1.
Przykładów złośliwych uczynków czarownic można
odnaleźć w utworach bardzo wiele. W jednym z
fragmentów Roksolanii…, kuma niosąca niemow-

rakterystyka ich działalności nie jest wartościowana
dodatnio lub ujemnie, lecz pozostawiona opinii odbiorcy. Przegląd informacji o wiedźmach opisanych
w utworach doby renesansu i baroku pozwoli poznać

nych, pozyskiwanie mleka ze sznura) i wywołane za
ich pomocą tajemnicze zjawiska, zwłaszcza niespodziewany deszcz, grad, burze i inne anomalia, niszczące uprawy rolne (Roksolania…, s. 113-115).

w literaturze staropolskiej –
przedsiębiorcza znachorka
czy wspólniczka szatana?

K

lę do chrztu próbuje je uspokoić, powstrzymać od
płaczu. Kobieta podejrzewa, że zostało ono zauroczone spojrzeniem wiedźmy2. Obawy bohaterki
dzieła Klonowica świadczą o tym, że nawet dziecko,
które nie zdążyło jeszcze w niczym zawinić czarownicy, może ponieść niezasłużoną karę wynikającą ze
złego usposobienia kobiety. W innym miejscu autor
Roksolanii… pośród wielu umiejętności czarownic
wymienia wywoływanie niepożądanych zjawisk
pogodowych (burze, deszcze, gradobicia), które
niszczą plony znienawidzonych przez wiedźmy osób.
Pogarszanie aury pogodowej to jedno z najczęściej
podejmowanych przez ,,wspólniczki szatana” działań
magicznych obok m.in. marnowania piwa i mleka,
uciekania się do wróżb, magii miłosnej, a także czarów obronnych, podejmowanych przeciwko zaklęciom zadanym przez inne czarownice i czarowników.
W procesach o czary oskarżano głównie o pozbawianie zdrowia, życia oraz majątku, zaś do najbardziej
rozpowszechnionych praktyk magicznych należało
odbieranie zwierzętom mleka3. Klonowic wymienia
zaobserwowane na terenie Rusi Czerwonej magiczne
praktyki (rzucanie klątw, uprawianie czarów miłos-

dostarczają dzieła polskiego renesansu i baroku. Nie
zawsze są to utwory w całości poświęcone charakterystyce ,,wspólniczek szatana”. W jednych znaleźć
można obszerną prezentację bohaterek–wiedźm, w
innych informacje o kobietach ograniczają się jedynie do zarysowania przez autora kwestii czarostwa.
Jednak bez względu na ilość miejsca poświęconego postaciom czarownic, w niemal każdym dziele
można znaleźć istotne informacje o cechach, umiejętnościach i praktykach magicznych domniemanych
„wspólniczek szatana”. Wiadomości o wiedźmach,
które podają utwory literackie i użytkowe, noszą silne
znamiona poglądów, wierzeń i przesądów obecnych
w społeczeństwie renesansowej i barokowej Rzeczypospolitej. Literatury pięknej podejmującej zagadnienie czarostwa nie sposób oddzielić od wydarzeń
historycznych, udokumentowanych m.in. sprawozdaniami z procesów o czary.
Renesansowi i barokowi autorzy głoszą skrajne
poglądy na temat wiedźm. Jedni potępiają osoby
uprawiające czary, przedstawiając je jednoznacznie
negatywnie, z innych dzieł wyłania się współczucie, a
nawet sympatia dla czarownic, w pozostałych cha-
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Informacji o magii pogodowej dostarczają
również Młot na czarownice4 i Nowe Ateny5. Ząbkowic pisze o deszczach, gradach i ogniu zsyłanym
wprost z nieba. Wspomina również czarowników:
Hoppo i Stadlina, którzy potrafili nie tylko wywoływać konkretne zjawiska atmosferyczne, ale mieli
też zdolność zabicia człowieka piorunem. Wiedźmy
opisane w Malleus maleficarum zsyłały deszcz, wkładając miotły do wody, a następnie podnosząc je do
góry i wytrząsając z nich krople (Młot…, s.118, 147).
Chmielowski stwierdza, że czarownice wywołują
niekorzystne zjawiska atmosferyczne w celu zniszczenia lasów i pól uprawnych. W innym miejscu
pisze o przypadkach zatruwania przez wiedźmy wód
i powietrza (Nowe Ateny…, s.127). Wątek wpływania
czarownic na aurę pogodową pojawia się również

który przywołuje przypadek ćwiartowania i gotowania dzieci w jednym z domów w Berlinie (Nowe
Ateny…, s. 122, 127). Maści potrzebne do czarodziejskich zaklęć wiedźmy przygotowują również z ciał
szubieniczników oraz ofiar wbitych na pal. W Młocie
na czarownice znajduje się opis zeznań czarownicy
spalonej w mieście Dann, z którego wynika, że kobieta za pomocą igieł wbijanych w mózgi, pozbawiła

w satyrze Krzysztofa Opalińskiego Na ciężary i
opressyją chłopską w Polszcze6. Autor jednak daje
do zrozumienia, że są to jedynie wymysły i urojenia ludzi, nie zaś rzeczywiste działania rzekomych
,,wspólniczek szatana”. Obraz złośliwej, podstępnej
czarownicy spotkać można również w Peregrynacji
dziadowskiej7. Stara Dzwonniczka, opowiadająca o
swoich niezwykłych zdolnościach, prezentuje siebie
jako ,,umiejętną” czarownicę, która potrafi pomóc
innym, ale też, jeśli zajdzie taka potrzeba, w znaczący
sposób zaszkodzić. Do dobrych uczynków bohaterek
Peregrynacji zaliczyć można: leczenie zębów i rozmaitych chorób, odbieranie porodów, odczynianie
uroków, pomoc opętanym i nieszczęśliwie zakochanym. Szkodliwe działania to: pozbawianie możliwości ożenku i zamążpójścia, zadawanie bezpłodności
oraz impotencji, zaklinanie zwierząt, wywoływanie
chorób, złamań, paraliżu, rzucanie uroków.
Czarownice posądzano o okrucieństwo i bezwzględność, zwłaszcza w stosunku do dzieci. Wierzono, że akuszerki asystujące przy porodach, oddają
czartowi niemowlęta poprzez podniesienie ich w
górę nad ogniem. Pojawiają się również informa-

życia ponad czterdzieścioro niemowląt. W innym
miejscu pojawia się informacja, że wiedźmy pozbawiają noworodki rąk, a niektóre z nich mają zjadać
nawet własne dzieci (Młot…, s. 132, 50). W tekście
Czarownicy powołanej…8 znajdują się doniesienia
o mordowaniu ludzi, a zwłaszcza nieochrzczonych
dzieci, z których wiedźmy ,,wysysają krew” oraz sporządzają rozmaite substancje magiczne. Zabijanie to
jedno z sześciu wymienionych w Malleus maleficarum
zagrożeń czyhających na ludzi ze strony czarownic.
Pozostałe to: wzbudzanie nieczystej miłości, podsycanie uczuć zazdrości i nienawiści, wywoływanie poronień i bezpłodności, uszkodzenie wybranej części
ciała oraz skłanianie ludzi do szaleństwa (Młot…, s.
79). Wiedźmy miały też uciekać się do mordowania
zwierząt: ,,[…] nie masz prawie tej wioski gdzieby czarownice niewiasty bydła nie zarażały, mleka
nie odejmowały i podczas zabijały” (Młot…, s. 138).

cje, że ,,wspólniczki szatana” kradną i zabijają nieochrzczone noworodki, by wykonać z ich ciał maści
potrzebne do przemieszczania się na ożogach, kijach,
miotłach, pisze o tym m.in. Benedykt Chmielowski,

,,Wspólniczki szatana” pozbawiały trzodę i bydło
życia poprzez złe spojrzenie, dotyk, a także przez
zakopywanie ,,czarów”, m.in. kości innych zwierząt
pod progami obór czy stajni. Również Chmielowski
6

pisze o zdolności zabijania zwierząt hodowlanych
przez osoby parające się czarną magią. Autor Nowych Aten swoje rozważania poparł przykładem z
dzieła Gelliusa, który pisał o afrykańskich ,,familiach”, potrafiących za pomocą zdradliwiej pochwały
uśmiercić lub zesłać chorobę na zwierzęta, a nawet
ludzi (Nowe Ateny…, s. 127-128). Autor Czarownicy powołanej, będąc świadkiem procesu o czary w
Poznaniu, dowiedział się o zdolności zabijania przez
czarownice ludzi i zwierząt za pomocą zioła, które
odnaleźć można tylko na Łysej Górze. By pozbawić
życia, wystarczyło pokropić wybraną osobę lub zwierzę substancją uzyskaną z ugotowania tajemniczej
rośliny (Czarownica powołana…, s. 26). Opaliński z
kolei ośmiesza taktykę obarczania domniemanych
czarownic winą za śmierć każdego kolejnego zwie-

kłada się również na ich relacje z mężami. Wiedźmy,
będąc posłusznymi jedynie szatanowi, mają obowiązek życia w niezgodzie ze swoimi prawowitymi
współmałżonkami (Nowe Ateny…, s. 130). Do zadań
czarownic należy również skłócenie i doprowadzenie
do rozstania szczęśliwych małżeństw.
Złośliwość, zazdrość oraz skłonność do wszczynania awantur łączą się z inną, często pojawiającą się
u czarownic cechą – mściwością. Bohaterka Peregrynacji dziadowskiej, Stara Dzwonniczka, nie ukrywa
swojej pamiętliwości: ,,Kiedy mnie kto rozgniewa,
trudno uwarować”, dając do zrozumienia, że potrafi
okrutnie odpłacić za swoje krzywdy wrogom. Mściwa jest też inna postać z Peregrynacji… – Latawica,
która swoimi czarami broni się przed ludzką nieprzychylnością. Jedna z czarownic opisanych przez

zaraziła mężczyznę trądem, za co została spalona
na stosie. Częste awantury i ,,słowne potyczki”, w
których biorą udział wiedźmy, wiążą się z ich nieszczerością. ,,Wybuchowy” charakter czarownic prze-

na oczach innych ludzi, hukanie sowy ma wywołać wrogie nastawienie społeczeństwa, które odtąd
powinno nazywać kochankę wszetecznicą, wreszcie
trzykrotne splunięcie i wypowiedzenie zaklęcia ma

rzęcia w gospodarstwach (Na ciężary…, s. 25).
Niegodziwość wiedźm miała się również przejawiać w zadawaniu przez nie rozmaitych chorób i
ułomności. Ząbkowic opisuje przypadki wywoływania u ludzi ślepoty, kolki, trądu oraz epilepsji, którą
czarownice zadawały w pokarmie oraz napoju uzyskanym z ciał zmarłych wiedźm (Młot…, s. 122).
Swarliwość i zgorzknienie to cechy nieodłącznie
związane z naturą czarownic. Łączą się ze stałym
u ,,wspólniczek szatana” uczuciem gniewu i zawiści. Opisane w literaturze awanturnictwo wiedźm
jest najczęściej domeną zazdrosnych i porywczych
sąsiadek. Literackie wizerunki kłótliwych czarownic
zgadzają się z zachowanymi opisami usposobienia
i zachowań kobiet sądzonych w procesach o czarostwo. Jak pisze Małgorzata Pilaszek: ,,Protokoły zeznań wskazują […], że oskarżone o czary są osobami
raczej niepokornymi i często skłóconymi z sąsiedztwem”9. Jednym z dowodów na kłótliwość czarownic
ma być opisana w Młocie na czarownice historia
prawego rzemieślnika, który: ,,zaszedł w słowa z białągłową, jakąś swarliwą […]” (Młot…, s. 121). W
wyniku sprzeczki, kobieta w porozumieniu z czartem

Ząbkowica, urażona brakiem zaproszenia na wesele,
poprosiła o wsparcie szatana, który za pomocą gradu
spowodował nagłe zakończenie uroczystości (Młot…,
s. 65-66). Najpełniej jednak skonność do zemsty
ujawnia się u bohaterek sielanek Szymonowica10 i
Gawińskiego11, rywalizujących o ukochanego mężczyznę. W utworze Szymonowica porzucona kobieta
przystępuje wraz ze służącą Testyli do odprawiania
czarów miłosnych. Sposobem na odzyskanie Męża
i ukaranie poczynań jego kochanki ma być dziewięć
działań magicznych, opierających się na tzw. magii
sympatycznej12. Żona i Testyli kolejno przystępują
do: sypania prosa, palenia jesionowych liści, topienia wosku, kręcenia wrzeciona, tworzenia węzłów,
pieczenia nietoperza, palenia ziół, wywoływania
potliwości u Męża za pomocą chustki oraz warzenia
kaszy bez ognia. Jednocześnie z rozpoczęciem ostatniej czynności do domu powraca Mąż. Żona jednak
nie zadowala się odzyskaniem kochanka, odzywa się
w niej dusza mścicielki, postanawia dotkliwie ukarać znienawidzoną rywalkę. Palenie żył ma wpłynąć
na skurcze narządów kochanki, wleczenie szmaty
ma doprowadzić do sponiewierania ciała kobiety
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sprawić okrutne męki fizyczne, owrzodzenie, zarobaczenie ciała oraz upadek moralny rywalki. Odpowiedzią na działania Żony są zaklęcia Pani z sielanki
Gawińskiego. Bohaterka Odczarów dorównuje
mściwością postaci z utworu Szymonowica i zamierza ,,złe złym goić”, zrzucając całą odpowiedzialność
za zaistniałą sytuację właśnie na Żonę ukochanego
mężczyzny. Pani nazywa rywalkę wiedźmą, oskarża ją o kradzież narzeczonego, podejrzewa, że ta
zwiodła jej ukochanego, m.in. za pomocą czarów,
fałszywych obietnic i kosztownych prezentów. Odczary rozpoczynają się od zaznaczenia nożem przez
służącą Dirce magicznego kręgu13 na ziemi, w którego środku będą odbywać się wszelkie zaplanowane
czynności. Następnie przy pomocy kryształu i topienia wosku spadającego na wodę, kobiety mają ujrzeć,

dzenia magicznej substancji pozyskanej z prosa i ziół.
Następnie przybywa po zachodzie słońca do domu
Fiedory, kładzie na jej ciele wcześniej przygotowaną
miksturę, ucieka się o pomoc do duchów, wypowiada
tajemne zaklęcia i przyzywa kozła, który jest czytelnym nawiązaniem do postaci szatana (Roksolania…,
s. 115-121). Na uwagę zasługuje zastosowanie przez
guślarkę ziół, stanowiących podstawowy składnik
czarów miłosnych oraz uciekanie się do pomocy
demonów i szatana, bez których czarownica nie
może niczego dokonać. Wymowna jest również pora
odprawiania czarów, która przywodzi na myśl nocne
sabaty czarownic na Łysej Górze.
Często pojawiający się w literaturze motyw
magii miłosnej znajdował odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach domniemanych czarownic.

łosnej. Podobnymi praktykami zajmuje się ,,baba
niecna” z poematu Roksolania…, która zobowiązuje
się przywrócić kochanka zrozpaczonej Fiedorze.
Czarownica swoje działania rozpoczyna od przyrzą-

tana na swojego władcę i opiekuna, oddają mu swoje
ciało i duszę, porzucając tym samym wiarę chrześcijańską i wszystkie sakramenty święte. Pojawiają się
również informacje o bluźnierstwach skierowanych

co dzieje się w danej chwili z rywalką i zaginionym
kochankiem. Widząc w zwierciadle kolejno zadawane przez Żonę czary, wspólniczki przystępują do
odczyniania zaklęć. Na palenie żył odpowiadają zamoczeniem korzenia w zimnej wodzie i złamaniem
go, co doprowadzić ma do impotencji pana14. Na wleczenie szmaty – podarciem chusty na trzy części i
trzykrotnym machaniem nimi wokół głowy, mającymi doprowadzić do pomieszania rozumu i zawrotów
głowy u Żony. Według Pani, hukanie sowy powinno
być wymierzone nie w nią, lecz w rywalkę, gdyż to
ona zasłużyła na złą sławę wśród ludzi. W końcu,
na trzy splunięcia kobiety odpowiadają przygotowaniem wywaru z piany węża, węgla i wody, który
ma doprowadzić do oszpecenia ciała Żony. W działaniach czarowskich Pani uwagę zwraca trzykrotne
powielanie określonych czynności. Warto zauważyć,
że konkretnym cyfrom i liczbom, m.in. trójce, dziewiątce, trzynastce, przypisywano magiczną wartość
i wykorzystywano w trakcie odprawiania czarów, np.
w ilości powtórzeń określonych czynności15.
Sielanki Szymonowica i Gawińskiego nie wyczerpują obecnego w literaturze tematu magii mi-

Na miłosne zaklęcia przywołane w dziełach poetów
XVI– i XVII–wiecznych duży wpływ miały czary
praktykowane w starożytnej Grecji i Rzymie. Tak
stało się m.in. w przypadku sielanki Szymonowica,
w której ludowe praktyki magiczne zostały połączone z czarami znanymi z utworów Teokryta i Wergiliusza16. Powszechną wśród czarownic znajomość
magii miłosnej można uznać za wyznacznik dużej
biegłości w czarach rzekomych wiedźm. Bohaterkom
utworów można więc przypisać inteligencję, znajomość ludzkich pragnień i potrzeb, a z pewnością
dużą przenikliwość oraz spryt, czego potwierdzeniem
jest postać Starej Dzwonniczki z Peregrynacji, która zapewnia, że potrafi ,,[…] namędrszego pięknie
wywieść w pole” (Peregrynacja…, s. 170).
Większość literackich wizerunków czarownic
łączy je z postacią diabła. Wiedźmy przedstawiane
są jako ,,wspólniczki szatana”, przyczyniające się do
szerzenia zła na świecie oraz komplikowania ludzkich losów. Autor Czarownicy powołanej, czyniąc rozróżnienie na czarownice i zabobonnice, pisze o tych
pierwszych, że ich status jest niższy niż ludzi opętanych. Wiedźmy bowiem dobrowolnie wybierają sza-
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do Chrystusa i Jego Matki, kradzieżach narzędzi
kościelnych i świętokradzkich praktykach czarownic
(Czarownica powołana…, s. 20, 26). Chmielowski
pisze, że czarnoksiężnicy nie są w stanie osiągnąć
niczego bez porozumienia z czartem. Przymierze z
szatanem, poprzedzone wyparciem się wiary w Boga,
to według autora Nowych Aten, jeden z trzech najpoważniejszych grzechów czarownic obok sodomii i
świętokradztwa (Nowe Ateny…, s. 85, 136). ,,Wspólniczki szatana” oddają cześć swemu panu na czarcich
bankietach, na których bluźnią Bogu, bezczeszczą
wcześniej ukradzione w kościele przedmioty służące do sprawowania kultu i odprawiają czarne msze
(Nowe Ateny…, s. 131-133). W Młocie na czarownice przymierze szatana i jego ,,wspólniczek” stanowi
główny temat. Ząbkowic pisze o czarcich sposobach

porozumieniu z siłami piekielnymi (Roksolania…, s.
171). Swoje czary guślarka przeprowadza z pomocą
czarta, który sam w postaci kozła przywozi na swym
grzbiecie ukochanego Fiedory. Stara Dzwonniczka
z Peregrynacji dziadowskiej również otwarcie przyznaje się do współpracy z diabłem, mówi, że zna
,,wiele czartów w piekle” (Peregrynacja…, s. 171). Jej
koleżanka Latawica zdradza, że zawsze nosi przy
sobie ,,czartowskie zioła”, którymi może wywołać
m.in. paraliż. Bohaterki sielanek Szymonowica i
Gawińskiego, choć oskarżają się wzajemnie o pakt
z diabłem, to żadna z nich nie powołuje się w czasie
odprawiania czarów na postać szatana. Przeciwnie,
obie mają świadomość, że czary są grzechem przeciwko Bogu i stanowczo odżegnują się od współpracy z czartem. Żona z utworu Szymonowica, choć

oddziaływania na ludzi. Zgodnie z wolą szatana
wiedźmy poprzez swoje sztuczki i magiczne praktyki przywodzą chrześcijan do grzesznych zachowań.
Autor Malleus maleficarum podaje następujące przykłady działań czarownic mających na celu doprowadzenie do upadku moralnego ludzi wierzących: zadawanie szkód materialnych, m.in. odbieranie krowom
mleka, wzbudzanie namiętności wśród młodych,
pogrążanie w biedzie oraz wywoływanie potrzeby
sławy u mężczyzn (Młot…, s. 33-46). ,,Baba niecna”, która przystępuje do wykonywania miłosnych
zaklęć mających przywrócić Fiedorze jej utraconego
kochanka, wprost mówi o swoim odejściu od Boga i

sama nie powstrzymuje się przed uciekaniem się do
grzesznej magii, to wytyka rywalce, że ta nie liczy
się z prawem Bożym (Czary, s. 135-136). Żona zaś
grozi kochance Męża nieuniknioną karą w piekle,
sama jednak usprawiedliwia swoje grzeszne postępowanie cierpieniem i bólem po stracie ukochanego. Na
związek czarownicy z siłami nieczystymi wskazuje
również Kochowski17, który nie ma wątpliwości, że
uczynki podłej wiedźmy zaprowadziły ją po śmierci
na wieczne potępienie w piekle.
Nieodłączną cechą każdej czarownicy jest
rozwiązłość i lubieżność. Przymioty te wiążą się z
paktem zawieranym między wiedźmami a czartem.
Wierzono bowiem, że ,,wspólniczki szatana” mają
obowiązek obcować z nim cieleśnie, szczególnie w
trakcie sabatów18. Benedykt Chmielowski pisze, że
czarownice na diabelskich bankietach po zgaszeniu
świec współżyją z czartem oraz przypadkowymi
mężczyznami. Na spotkaniach odbywających się na
Łysej Górze szatan udziela też kobietom ślubow z
czarownikami (Nowe Ateny…, s. 132). Anonimowy
autor Czarownicy powołanej stwierdza, że ,,wspólniczki szatana” ,,[…] zażywają wszeteczeństwa
brzydkiego z czartami” (Czarownica…, s. 26). W
jednym z rozdziałów Młota na czarownice autor
przekładu w obszerny sposób przedstawia problem
współżycia wiedźm z latawcami. Według Ząbkowica,
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czarownice nie zadowalają się jedynie własnym kontaktem fizycznym z diabłem. Często zdarza im się
namawiać na spotkania z latawcami młode panny i
uczciwe wdowy, by doprowadzić pobożne kobiety do
zguby i odejścia od chrześcijańskiej wiary (Młot…,
s. 68-78). Problem rozwiązłości pojawia się również
we fraszce Potockiego. Choć tytułowa Wiedma19 nie
uprawia czarnej magii, to podmiot określił ją mianem czarownicy z uwagi na jej lubieżność i niewierność małżeńską. Brak wstrzemięźliwości seksualnej
czarownic, które najpełniej zobrazowano w Malleus
maleficarum, ma związek z odbieraniem kobiet jako

są sowicie nagradzane za swoje magiczne usługi.
Stara Dzwonniczka otrzymuje za czarowską pomoc
,,kosztowne towary”, zaś Latawica zaopatruje się w
żywność, przenosząc ją ze spiżarni innych do własnego domu (Peregrynacja…, s. 171, 174). Powszechnie
wierzono, że kobiety żyjące w nędzy utrzymywały
się ze sprzedaży narzędzi magicznych. Przykładem
mściwej czarownicy, która rozgniewała się z powodu
pozbawienia jej możliwości zarobku, jest akuszerka
opisana w Młocie na czarownice. Kobieta nive została
dopuszczona do porodu z powodu krążących o niej
złych opinii. Rozgniewana tym faktem wiedźma
ukarała ciężarną kobietę bólami, które rozpoczęły się
pół roku po narodzinach dziecka (Młot…, s. 130).
Leczenie i zadawanie chorób, wywoływanie
omamów wzrokowych, niszczenie plonów, zatruwanie rzek, powietrza i gleby, wywoływanie bezpłodności i przywracanie ,,władzy rodzajnej”21, zadawanie
impotencji, zabijanie, zabieranie pokarmu matkom
oraz mleka krowom, przygotowywanie magicznych
wywarów, maści, amuletów, zakopywanie ,,czarów”
pod progami domów, usypianie i odmładzanie ludzi
za pomocą czarodziejskich ziół. Przykładów oskarżeń wobec domniemanych czarownic jest bardzo
wiele i nie sposób ich wszystkich wymienić. W okresie prześladowania czarownic na terenie Rzeczypospolitej wszystkie niepomyślne dla ludzi zdarzenia i
wypadki tłumaczono działalnością złośliwych kobiet
uciekających się do magii. Notoryczne przypisywanie
czarownicom win za wszelkie nieszczęścia było dla
ludzi próbą wyjaśnienia niezrozumiałych dla nich
wydarzeń i zjawisk. Stąd tak rzadkie w literaturze
wzmianki o pozytywnych działaniach rzekomych
czarownic, a tak wiele w niej miejsca dla zarzutów
i tępienia ,,wspólniczek szatana”.

grzesznych i słabych istot, bardziej od mężczyzn
uległych pokusom i podszeptom diabła. Wiarę
społeczeństwa staropolskiego w lubieżne zachowania ,,wspólniczek szatana” należy również wiązać z
wszechobecnym postrzeganiem wiedźm jako kobiet
starych i nieatrakcyjnych dla mężczyzn, a więc szukających kochanków spoza sfery ziemskiej20.
Kolejną domeną czarownic jest ich chciwość i
interesowność, które można połączyć również z bardziej pozytywnymi cechami, jakimi są przedsiębiorczość oraz pragmatyzm. Większość wiedźm przedstawionych w utworach literackich para się magią w

2

celach zarobkowych. Stara guślarka z Roksolanii…
obiecuje pomóc Fiedorze w odzyskaniu ukochanego,
ale jako zapłaty żąda kosztownych darów (Roksolania…, s. 115). Bohaterki Peregrynacji dziadowskiej
10
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Narody w Ziemi

narodzin i śmierci Jezusa Chrystusa, był Mikołaj
Krzysztof Radziwiłł. Jego dwuletnia peregrynacja
odbyła się w latach 1582–1584. Magnat z Nieświeża,
pragnąc podratować słabe zdrowie, uczynił uroczysty
ślub i poprzysiągł odwiedzić Grób Pański w Jerozolimie2.
Ziemia Święta to miejsce kultu dla wyznawców trzech wielkich religii: chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Z tego powodu w Jerozolimie i
jej okolicach mieszkają, a także do niej podróżują
przedstawiciele różnych narodowości. Radziwiłł
niejednokrotnie wspominał o nich w relacji. Dzięki
obserwacji oraz własnym doświadczeniom nabytym
podczas peregrynacji był w stanie ukazać ich zachowanie, sposób życia oraz stosunek do pielgrzymów.
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł przedstawił w pa-

Świętej według relacji Jana
Goryńskiego oraz Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła
„Sierotki”1
iek XVI był czasem, gdy człowiek
przestał interesować się tylko
swym najbliższym otoczeniem,
pragnął rozszerzać horyzonty.
Liczne podróże w odległy, dotychczas nieznany świat, fascynowały, a zarazem
wzbudzały strach przed nieznanym. Dalekie wyprawy podejmowano głównie ze względów praktycznych: politycznych, religijnych, naukowych czy też
handlowych. Kierunki szlaków podróżniczych były
zróżnicowane i zindywidualizowane. Powszechnie
wyjeżdżano na zachód Europy – do Francji, Włoch
czy Hiszpanii. Peregrynanci równie często odwiedzali także kraje na wschód od Starego Kontynentu. Szczególnie wyjątkowym, a zarazem odległym
kierunkiem podróży była Ziemia Święta. Miejsce
to ze swoją wielowiekową historią i tradycją stawało
się najczęstszym celem wypraw wyznawców religii
chrześcijańskiej.
Udział Polaków w ruchu pielgrzymkowym
stanowił niewielki procent w porównaniu z przedstawicielami innych nacji. Zagraniczne wyjazdy były
bardzo popularne w państwach mających dostęp
do morza, jednakże również mieszkańcy kraju nad
Wisłą odwiedzali nowe kraje. Dobre stosunki pomiędzy Rzecząpospolitą a Turcją umożliwiały pątnikom przebywanie na terenie tureckich posiadłości.
Podróże do Ziemi Świętej jawią się jako istotne nie
tylko ze względu na sam fakt wyjazdu w tak egzotyczne miejsce, ale są warte uwagi głównie z powodu
pamiętników i diariuszy relacjonujących wyprawy.
Jednym z podróżników, który sporządził opis kraju

W

miętniku wiele grup narodowościowych. Co ważne,
mozaice kulturowej potrafił nazwać każdą grupę
ludnościową odpowiednim mianem3. Dzięki olbrzymiej spostrzegawczości, dokładnej obserwacji oraz
zdolności analizy cech istotnych i znamiennych zdołał ukazać przybliżone obrazy charakteru i sposobu
zachowania danych nacji.
,,Sierotka” szczegółowo zaprezentował Turków.
W relacji magnata z Nieświeża opis tej narodowości
dominuje nad pozostałymi. Przyczyn tego należy
doszukiwać się w fakcie, iż na początku XVI wieku
Turcy zdobyli Jerozolimę i stali się najliczniejszą grupą narodowościową w świętym mieście. Pielgrzym
spotykał ich zatem niemal w każdym miejscu. Sprawowali bowiem władzę w mieście, to oni zarządzali
miejscami kultu i to za ich pozwoleniem pątnicy
mogli przebywać w Jerozolimie i zwiedzać święte
obiekty.
Wyznawcy Mahometa zostali głównie przestawieni w negatywnym świetle4. Radziwiłł często
ukazywał ich chciwość, a także żądzę posiadania
pieniędzy oraz innych dóbr materialnych. Autor
z przekonaniem zaznaczył, iż ,,Turcy z tego żywą,
co wydrą a wypotwarzą u chrześcijan”5. Pielgrzymi
doświadczyli tego w drodze oraz podczas pobytu w
Jerozolimie. Gdy jechali w kierunku Judei, spotkali bogatego sandżaka z Sychar6, jednak mimo jego
13

zamożności, aby dalej przejechać, musieli mu zapłacić cło – po dwa cekiny od każdej osoby. Turcy przy
bardzo często starali się wyłudzić od peregrynantów
jak najwięcej pieniędzy. Podróżnicy, aby przekroczyć
bramy Jerozolimy, byli zmuszeni uregulować należności i aby móc zwiedzać miejsca święte, ponownie musieli uiszczać opłaty. Wyznawcy Mahometa
znacznie wzbogacali się dzięki pobieraniu pieniędzy
za możliwość zobaczenia miejsc kultu. Roczna kwota
dochodu wynosiła około sześćdziesiąt tysięcy złotych, jak skrupulatnie zanotował Radziwiłł. Chciwość Turków była powszechnie znana, gdyż nawet
zakonnicy opiekujący się świątynią Grobu Pańskiego,
w obawie przed ,,łakomstwem”7 mahometan, ukryli
w jednym z lochów skarbiec kościelny. Radziwiłł
obserwując Turków i ich zachowanie stwierdził, iż

nieświadomie otarł się o jednego z Turków, z tego
powodu został zaatakowany. Jednak dzięki strzegącym janczarom wyszedł żywy z opresji. Straż, pod
której osłoną pielgrzymi zwiedzali miejsca kultu, była
jedyną ochroną, ale nie dawała pewności bezpieczeństwa. Pielgrzymom zawsze groziła napaść ze strony
wyznawców islamu.
Magnat z Nieświeża opisuje naród turecki jako
skłonny do kradzieży. Pielgrzymi byli narażeni na
ciągle próby grabieży. W drodze do Damaszku spotkali Turków, którzy chcieli im ,,co wziąć”8. Podobne
sytuacje zdarzały się w trakcie peregrynacji dosyć
często. Turcy poprzez swą zachłanność doprowadzali
do konfliktów. Źródło niezgody bywało błahe, na
przykład koza, którą Turek chciał zabrać Arabowi.
W wyniku kłótni doszło do poważnego sporu.

za pieniądze byli w stanie uczynić wszystko, a ich
zachłanność nie znała granic.

Mahometanie są ukazani także jako ludzie, którzy
często potrafili być fałszywi. Nie zawsze należało im
wierzyć oraz być pewnym rzekomo
szczerych intencji, gdyż ,,Turcy w
powierzchownym miłosierdziu się
kochają”9.
,,Sierotka” ukazał Turków jako
odważnych, silnych żołnierzy, którzy
wojują dla swego władcy. Radziwiłł
kilkakrotnie wspomniał o wyznawcach islamu walczących w wojnie
perskiej. Przedstawił ich jako bitnych
wojaków, którzy z zaangażowaniem
służyli swemu tureckiemu cesarzowi.
Jednak nie wszyscy byli tak zdeterminowani oraz pełni zapału do walki.
Radziwiłł wyjeżdżając z Trypolisu
spotkał dwóch Turków, którzy użyli
podstępu, aby wcześniej wrócić do
domu z wojny perskiej. Skarżyli się oni na liczne
niedogodności, głód i zarazy. Ubolewali nad tysiącami Turków, którzy tam zginęli oraz zarzekali się, że
nawet pod groźbą śmierci by tam nie wrócili. Użalali

,,Sierotka” ukazał negatywny stosunek Turków
do chrześcijan. Pielgrzymi niejednokrotnie odczuli
wrogość i niechęć z ich strony. Gdy szli ulicą ubliżano im, gwizdano na nich oraz opluwano, często
dochodziło do sytuacji niebezpiecznych. W peregrynantów rzucano kamieniami, a nawet grożono
im śmiercią. Przekonał się o tym Michał Konarski
– współtowarzysz podróży „Sierotki”. Idąc ulicą

się także na obojętne zachowanie cesarza tureckiego, który nie zrobił nic, aby polepszyć los żołnierza.
Relacjonując tą sytuację Radziwiłł ukazał pozytywną
stronę charakteru narodu tureckiego. Autor w do14

brym świetle przedstawił Turków jeszcze kilka razy.
Pokazał, iż potrafili być wrażliwi na krzywdę, gdyż
czcili miejsce niewinnie zabitego Abla. Dodatkowo wierzyli, iż w tym miejscu dochodzi do cudów
uzdrowienia. „Sierotka” pewnego razy był zadziwiony
postawą jednego z Turków, gdyż stwierdził „choć
Turek, dobrego żywota był i niełakomy, co nowina
u Turków”10. Mahometanin ten nie przyjął bowiem
od pielgrzymów pieniędzy. Magnat ukazał także, iż
Turcy potrafią być honorowi. Jeśli przysięgali, zazwyczaj dotrzymywali danego słowa.
Naród, o którym Radziwiłł także dużo pisał w
pamiętniku, to Arabowie. Peregrynant najczęściej
przedstawiał ich jako wyjątkowo niebezpiecznych
i nieprzewidywalnych w swych działaniach, mówił o
nich ,, Arabowie zbójcy”11. Napadali oni na podróż-

do Mekki. Czasami próba przekupienia okazywała
się udana, gdyż byli na tyle łapczywi, iż ,,jako głodni zbójce łacwo dla podarków odstąpią i krzywdy
swojej”15. Arabowie rabowali nie tylko na drogie
towary, ale również nawet jedzenie. Podczas jednego
z noclegów pielgrzymi zostali przez nich zaatakowani i ograbieni. Najeźdźcy wydzierali im chleb, kury
i gęsi. Arab był tak chciwy, iż nawet kilka złotych,
wino, mięso potrafiły sprawić, że łagodniał i stawał
się zadowolony. Naród ten słynął bowiem z tego, iż
uwielbiał jeść, pełny żołądek był dla nich sprawą najwazniejszą. Głód natomiast powodował, iż stawali się
bardzo impulsywni i łatwo popadali w złość. Arabowie łupili nie tylko podróżników, ich pazerność była
tak wielka, że ściągali trybut z niemal wszystkich wsi
tureckich w Ziemi Świętej.

rawan jadących do Mekki. Aby ci nie napadali na
wędrujących, baszowie posyłali im upominki. Jednak
mimo obietnicy zaniechania rozbojów, zachłanne
grupy Arabów ograbiały muzułmanów wędrujących

plemię mniej groźne, które prowadziło pasterski
tryb życia19. Mieszkali w namiotach, trudnili się
hodowlą owiec i wielbłądów, co pewien czas zmieniając miejsce pobytu. Z kolei Maronici mieszkali we

nych, często zabijali nawet pielgrzymów. Radziwiłł
i jego współtowarzysze cudem uniknęli ataku z ich
strony. Dzięki udanej interwencji janczara udało im
się ustrzec przed agresją tubylców. Arabowie budzili
powszechny strach. Kto spotkał ich na swej drodze,
odczuwał niepokój oraz nadchodzące zagrożenie.
Obawiali się ich zwłaszcza Turcy, bowiem ,,Arabowie Turkom nie przepuszczają”12. Pomiędzy tymi
dwoma narodami panowała wielka niezgoda. Nieustannie dochodziło między nimi do walk i potyczek.
Arabowie byli silniejszą stroną, to oni dominowali
i uchodzili za bezwzględnych i srogich. Byli bardzo
odważni, zwinni, wytrzymali i silni. Ich zręczność
wojenna pozwalała odnosić zwycięstwa nad wrogami.
Radziwiłł porównał ich nawet do koni: ,,bo Arabowie, tak sami, jako i konie, głód i pracą dziwnie
znoszą i tak Turkom straszni”13.
Arab u Radziwiłła to także chciwy łupu rozbójnik14. Jego celem był łatwy i szybki zysk. ,,Sierotka”
ukazał go jako wyjątkowo żądnego zdobyczy materialnych. Jednym ze sposobów uniknięcia ich gniewu
czy ataku było przekupienie cennymi podarunkami.
Silni i potężni Arabowie byli postrachem dla ka-

Radziwiłł ukazał Arabów jako dobrych strażników. Pielgrzymi bowiem często najmowali i opłacali
arabską ochronę. Podróżowanie z ich eskortą dawało poczucie bezpieczeństwa, gdyż niejednokrotnie
ustrzegli peregrynantów przed napaścią zbójców.
,,Sierotka” wspomniał, iż Arab, który miał ich strzec
podczas drogi nad Morze Martwe, obiecał nawet,
iż jeśli nie będzie w stanie przekonać ewentualnych
rozbójników, aby odstąpili od napaści, sam najpierw
zginie, ale nie pozwoli, aby cos złego stało się podróżnym. Dodatkowo Arab zaprzysiągł swe słowa
wedle tamtejszego zwyczaju ,,prawą ręką tknął czoła
a wejrzał w niebo”16.
Pośród narodu arabskiego „Sierotka” dostrzegł
Saracenów, Maronitów, Druzjan oraz Mamaluków17.
Saraceni to mahometanie, których symbolem była
czerwona chorągiew, natomiast Maronici to chrześcijanie, pod chorągwią białą. Saraceni żyli z rozbojów
oraz napadów. Byli bardzo niebezpieczni i wojowniczy. Nie wahali się nawet zabić człowieka. Pośród
nich często dochodziło do konfliktów. Jak zaznaczył
Radziwiłł, przyczyną niezgody była ,,jeno wrodzona jakaś nienawiść”18. Jednak Saraceni z Galilei to
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wsiach, zajmowali się rolnictwem. Prowadzili życie
spokojne, pozbawione zbójeckich ataków. Mamaluki,
według opisu Radziwiłła, to ludzie, którzy mieli w
sobie cechy Murzynów i Arabów. Byli mężni, zwinni
i szybcy. Ubierali się w biały, płócienny i bardzo szeroki strój, na głowie nosili zaś zawój, a u boku szablę. Z wielką zręcznością wsiadali na konie. Z kolei
Druzjanie to plemię mówiące po arabsku i wyznające
islam z domieszką religii chrześcijańskiej20. Nosili,
podobnie jak Turcy, biały zawój na głowie. ,,Sierotka”
podkreślił, iż prowadzili bardzo swawolny i wręcz
rozpustny tryb życia, dlatego postanowił o nich więcej nie pisać.
Mimo iż Jerozolima jest miastem silnie
związanym z narodem żydowskim, ,,Sierotka”
wspomniał o Żydach zaledwie kilka razy. Najczęściej

rotka” przedstawił swoją rozmowę z synem ormiańskiego biskupa. Dyskutowali na temat nabożeństw
odprawiających się w kaplicach w Jerozolimie oraz o
heretykach – luteranach i zwinglianach, którzy chcą
nazywać się chrześcijanami. Książę uznał młodego
chłopca za bardzo szczerego, skromnego i mądrego.
Ponadto stwierdził, iż jest dobry i pokorny. Radziwiłł
ukazał także, iż naród ormiański posiadał w Jerozolimie swoje świątynie, na przykład kaplicę św. Heleny,
którą zwiedzał polski pielgrzym.

zaznaczał jedynie, iż mieszkają oni w danym miejscu,
np. ,,tam jeno sami Żydzi mieszkają”21. Przy okazji
opisu miejsca Wniebowstąpienia Jezusa Radziwiłł
zaznaczył, iż Żydzi nienawidzili i nie szanowali
Chrystusa. Stwierdził także, iż ,,nie masz nikczemniejszych ludzi”22. Natomiast w innym miejscu wyraził się o nich pochlebnie, gdyż zbudowali mur wokół
sadzawki, z której woda uzdrawiała ludzi. Ogrodzenie miało chronić święte miejsce przed bydłem.
W pamiętniku Radziwiłł pokrótce przedstawił
naród grecki. Dokładnie ukazał jednego z Greków.
Człowiek ten zmienił religię i przeszedł na islam.
Był bardzo podstępny, chciwy oraz złośliwy. Chcąc
uniemożliwić pielgrzymom kolejny etap podróży,
namówił kadego tureckiego, aby ten zwinął żagiel
statku i zabrał liny. W ten sposób wymusił na peregrynantach, by wykupili darami możliwość dalszego
płynięcia okrętem.
Magnat wskazał, iż Grecy mają w Ziemi Świętej
swoje świątynie – cerkwie. Jedna z nich, największa,
znajduje się przy Grobie Świętym. Radziwiłł dosyć
dokładnie opisał ten obiekt, szczególnie zwracając
uwagę na główne drzwi, które są od strony wschod-

,,Sierotka” wspomniał o Koptach, zwanych także
Chaldejczykami. Nie mieli oni żadnej dużej świątyni
przy Grobie Pańskim, modlili się w malutkiej kaplicy
i tam odprawiali swoje nabożeństwa. Magnat, chcąc
czytelnikowi wszystko przedstawić rzetelnie, zaznaczył, iż nie wie, w jaki sposób Koptowie otrzymali
miejsce na budowę kapliczki.
Samarytanie zostali ukazani jako ludzie, którzy
noszą czerwone zawoje. Radziwiłł podkreślił, iż ich
wiara jest inna od religii Żydów. Ponadto zauważył,
że te dwie nacje żyją z sobą w wielkiej niezgodzie i
często dochodzi pomiędzy nimi do konfliktów. Spór
jest tak wielki, że w miejscu, w którym mieszkają Samarytanie, nie osiedlają się Żydzi. Zobaczyć ich tam

niej, oraz inne wejście od strony zachodniej.
W relacji magnata z Nieświeża pojawiają się
również Ormianie. Radziwiłł nie opisuje szczegółowo ich zwyczajów, czy też sposobu zachowania. ,,Sie-

można tylko przejazdem. Magnat jednak nie wskazuje przyczyny braku porozumienia między nimi.
,,Sierotka” wspomniał o Gorgianach, czyli Gruzinach23. Dostrzegł, iż historycy opisują naród ten
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bardzo szczegółowo, dlatego on nie będzie go już
prezentował. Dodał tylko, że mieszkali nad Morzem
Czarnym, a niektórzy zwali ich petyhorcami, czyli
mieszkańcami Kaukazu24.
Radziwiłł ukazał również Abisyńczyków, czyli
chrześcijan etiopskiego obrządku25. Przedstawił ich
jako ludzi bardzo pobożnych i wielkiego ubóstwa.
W miejscu, gdzie koronowano Jezusa cierniową
koroną, prowadzili oni żywot nędzarzy. Chodzili
tylko w płótnie, modlili się i czytali Pismo Święte na
kolanach. Dodatkowo pościli, nigdy nie jedli mięsa,
a ryby bardzo rzadko. Byli bardzo wysocy i szczupli,
głowy mieli bardzo małe, a kędzierzawe włosy długie, aż do ramion. Pielgrzym na podstawie wyglądu
stwierdził naiwnie26, iż to ludzie szczerzy i dobrzy. W
innym miejscu Radziwiłł zaznaczył zaś, iż Abisyń-

także Arabów. Nie poprzestał jednak na tym, ale
ukazał także inne narodowości. ,,Sierotka” był więc
bardzo pilnym obserwatorem i spostrzegawczym podróżnikiem. Potrafił pośród ogromnej różnorodności
kulturowej Jerozolimy i jej okolic wyodrębnić wiele
nacji, a nawet plemion i grup etnicznych. Był spostrzegawczy, a zarazem inteligentny. Łatwo potrafił
kojarzyć i bez trudu nazywać nacje. Zdołał dostrzec
bogatą mozaikę kulturową Ziemi Świętej.

2
Przypisy

czycy często popadają w konflikty z Turkami, a pokój
jest rzeczą bardzo rzadką.
,,Sierotka” opisał swoje spotkanie z Murzynami
z Indii Wschodnich. Byli to kupcy, którym twarze
się bardzo błyszczały. Sprzedawali drogie kamienie.
Radziwiłła zadziwiło bardzo, iż ,,mieli kamienie
wprawione jakieś czerwone, lśniące, jako orzech, w
czoło jeden, a w policzek po jednemu”27. Magnat
stwierdził, iż wyglądali, jakby założyli maski. Zastanowiło go bardzo, jakim sposobem owe kamienie
mogli nosić na twarzy. Pielgrzym jeszcze kilka razy
pisał o Murzynach, jednak nie zaznaczył, jakiej byli
narodowości. Ukazał ich jako zbójców, którzy byli
bardzo niebezpieczni, gdyż napadli na podróżników.
W relacji Radziwiłł wspomniał nawet o Niemcach i Francuzach. Nazwał ich przeklętymi heretykami. Podkreślił, że nie nawiedzają Grobu Świętego, a jeśli odwiedzają Jerozolimę to tylko w celach
rekreacyjnych i poznawczych. Jednak, jak zauważył,
duchowni protestanccy do świętego miasta nie jeżdżą. ,,Sierotka” ukazał swój negatywny stosunek do
wyznawców protestantyzmu.
Radziwiłł ukazał w relacji cechy charakterystycz-
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ne, sposób zachowania oraz stosunek do pielgrzymów reprezentantów różnych narodów. Przedstawił
bardzo obszerny obraz kulturowy narodów w Ziemi
Świętej. Najrzetelniej scharakteryzował Turków, a

Katarz yna Zarębska
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Bajka to, czy nie

noweli, bajki oraz baśni z konstrukcją utworu, jej
przynależności gatunkowej.
Pierwszym literaturoznawcą, który dostrzegł
Historyję o królewnie Banialuce był Hieronima Juszyńskiego4. To także on przypisał autorstwo tegoż
utworu Morsztynowi, nie potwierdzając jednak tego
żadnymi dowodami. Późniejsi badacze nie próbowali
weryfikować opinii Juszyńskiego. Dopiero Antoni
Małecki5 zarzucił Juszyńskiemu bezpodstawne wysnuwanie wniosków.
Sprawa autorstwa Historyi uciesznej o zacnej
królewnie Banialuce nie jest jedyną kwestią dzielącą
badaczy. Do dziś nie ustalono pierwowzoru, z którego Morsztyn korzystał. Spotkać można się również z
różnymi stanowiskami dotyczącymi przynależności
gatunkowej tegoż utworu. Najczęściej mówi się, że

bajka – o przynależności
gatunkowej „Historyi
uciesznej o zacnej królewnie
Banialuce” Hieronima
Morsztyna

istoryja ucieszna o zacnej królewnie Banialuce krążyła przez wiele
lat w obiegu rękopiśmiennym
aż do roku 1650. Została wtedy
wydana wraz z dwoma innymi,
prozaicznymi utworami w anonimowym zbiorze
Antypasty małżeńskie. Od samego początku, miłosna
historia cieszyła się ogromną popularnością wśród
czytelników i w rezultacie doczekała się (najprawdopodobniej) aż ośmiu wydań, lecz w każdym bez
wskazania autora1.
Dopiero Hieronim Juszyński w 1820 roku przypisał autorstwo barokowemu poecie Hieronimowi
Morsztynowi2. Od tamtej pory w twórcy Światowej
rozkoszy upatruje się prekursora mody na wierszowane romanse w Polsce. Z powodu niewielu informacji
na temat biografii Morsztyna, nie można jednak
wskazać konkretnej daty powstania Banialuki. Istnieje jedynie przypuszczenie, że utwór został napisany
na dwa lata przed śmiercią poety, czyli w 1620 roku3.
O Historyi uciesznej o zacnej królewnie Banialuce najczęściej wspomina się przy okazji omawiania
pozostałej twórczości Morsztyna. Niewielkie zainteresowanie badaczy utworem potwierdza mała liczba
publikacji na jego temat. Zazwyczaj więc Banialuka
znajduje swoje miejsce w pracach poświęconych
romansowi albo bajce magicznej. W zawiązku z tym,
celem artykułu jest zweryfikowanie widomości na
temat Historii uciesznej o zacnej królewnie Banialuce
oraz ustalenie, poprzez zestawienie cech romansu,

H

Banialuka jest romansem. Warto więc przywołać
zdanie Konstantego Wojciechowskiego, który wyraził swój zachwyt wobec pracy twórczej Morsztyna,
mówiąc: „[…] Jeśli jednak Twardowski i Potocki
piszą romanse, poświęcając się poza tym innym działom poezji […], to romansopisarzem i tylko romansopisarzem jest w tym wieku Hieronim Morsztyn
[…]”6. Do badaczy, którzy Banialukę uwzględnili w
pracach na temat powieści, zaliczają się Bronisław
Gubrynowicz7 oraz Zofia Sinko8. W ten sposób Banialuka swoje miejsce znalazła wśród innych znanych
utworów (na przykład Argenidy Wacława Potockiego, Historii Hipolita z Julią, czy Kolloandra) w pracy
Teresy Michałowskiej9, która omawiając romans
z XVII oraz pierwszej połowy XVIII wieku wskazała
na jego najważniejsze cechy. Począwszy od rozdziału
Od Cinthia do Hueta – Ewolucja pojęcia gatunkowego,
skończywszy na rozdziale W kręgu alegorii i dydaktyki Romans barokowy przed sądem oświeconych Michałowska przedstawiła rozwój romansu oraz stałe
tropy i motywy, które można znaleźć w jego ramach.
Utwór Morsztyna (wraz z innymi romansami z XVII
i pierwszej połowy XVIII wieku) uwzględniła również Iwona Maciejewska10 w badaniach nad narracją
w polskim romansie barokowym.
Julian Krzyżanowski11 nie potraktował Banialuki
jako romansu, lecz wychodząc z założenia, że utwór
19

ten więcej wspólnego ma z bajką magiczną niż z
romansem, starał się wyszukać w jego fabule wątków
charakterystycznych dla tego gatunku. Przeprowadzane przez Krzyżanowskiego badania pozwoliły mu
na przyznanie Banialuce statusu pierwszej polskiej
bajki magicznej12. Podobne informacje o Historyi
uciesznej o zacnej królewnie Banialuce można również
znaleźć w książce Heleny Kapełuś13, która zaproponowała zestawienie najbardziej znanych fabuł polskich bajek magicznych.
Trudno w takim razie o jednoznaczne określenie
przynależności gatunkowej Historyi uciesznej o zacnej
królewnie Banialuce ze wschodniej krainy Hieronima
Morsztyna. Bowiem, na przykład, w tomie trzecim
Historii literatury polskiej14 w odniesieniu do utworu
Hieronima Morsztyna Jacek Sokolski użył terminu

„fantastyczna baśń magiczna”. Podobnie wypowiada
się o Banialuce Czesław Hernas mówiąc, że „[…]
poetyka opowieści bliższa jest baśni niż romansu
[…]”15. Zupełnie inne zdanie ma na temat przynależności genologicznej Teresa Michałowska, która
w swoich badaniach nad romansem staropolskim
dużo miejsca poświeciła właśnie Historyi uciesznej
o zacnej królewnie Banialuce. Utwór ten stanowi dla
niej przykład sentymentalnego romansu barokowego16. Jednakże już w Słowniku folkloru polskiego17 Juliana Krzyżanowskiego ten sam utwór nazwany został pierwszą bajką fantastyczną (magiczną) w języku
polskim. W tym samym słowniku Banialuka wpisana
jest również w ramy bajki ludowej18 i oczywiście bajki
magicznej19 z zaznaczeniem, że ta ostatnia zwana jest
także „baśnią” oraz „klechdą”. Warto zauważyć, że
autor Słownika folkloru polskiego prowadząc badania
nad systematyką polskiej bajki ludowej, uwzględnił w
nich właśnie Banialukę i przypisał jej międzynarodowy wątek T 400 „Mąż poszukujący utraconej żony”20.
Nie dziwi więc fakt, że Radosław Grześkowiak
we wstępie do najnowszej edycji utworu Morsztyna21 używa na przemian pojęć: romans, baśń, bajka
magiczna. Jednak do wymienionego repertuaru
gatunkowego dodaje jeszcze pojęcie wierszowanej noweli. Rodzi to wątpliwości, co do wpisywania jednego utworu w ramy aż czterech gatunków

literackich. Musi istnieć więc jakaś przyczyna, dla
której występuje niejednorodność stanowisk badaczy
literatury w sprawie przynależności genologicznej
Banialuki. Możliwe, że związane jest to z jakimiś
cechami utworu, które pozwalałyby na tak szeroki
synkretyzm.
Próba porównania utworu Morsztyna z cechami
poszczególnych gatunków pomoże więc wskazać
formy literackie, które najlepiej określają charakter
utworu oraz te, których lepiej nie używać wobec
niego.
1. W XVII wieku miano romansu, przysługiwało
utworom fabularnym napisanym wierszem lub prozą,
a poprzez często dodawany w tytułach takich utworów rzeczownik „historyja”, rozumiano po prostu
przebieg zdarzeń (dzieje bohaterów)22. Tak też należy
odbierać tytuł utworu Morsztyna, czyli Historyję o
zacnej królewnie Banialuce, która niewątpliwie jest
rozbudowanym, wierszowanym utworem narracyjnym o jednowątkowej fabule.
Ważnym punktem w charakterystyce romansu
jest narracja, która stanowi dla tego gatunku podstawowy sposób wypowiedzi. Zajęła się tym również
Michałowska, która zaliczyła romans do generi mixti,
czyli rodzaju mieszanego, którego: „[…] struktura
rodzajowa realizuje się poprzez naprzemienną wypowiedź monologową narratora i wypowiedzi postaci
[…]”23. Nie trzeba rozpoczynać wnikliwych poszukiwań, aby odnaleźć przykłady opisanej narracji, gdyż
w Banialuce często obok wypowiedzi monologowej
narratora znajdują miejsce głosy samych postaci:
[…] A gdy przestał, łagodniej do niego mówiła:
„Jużem dekret nad tobą śmierci odmieniła,
tylko mi powiedz, ktoś jest i jako cię zowią” […]
(II, w. 109–111)24

Jedną z najważniejszych cech siedemnastowiecznego romansu jest przeważająca w nim tematyka
miłosna. Działania i zachowania bohaterów podporządkowane są sile miłości, która prowokuje ich do
podejmowania niespodziewanych decyzji oraz sprawia, że bohaterowie zrobią wszystko, aby zaspokoić
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swoje pożądanie. Takie zdarzenia mają miejsce także
w Banialuce. Główni bohaterowie zakochują się w
sobie. Królewicz jednak musi powrócić do swojego
domu. Nie chcąc zrezygnować z miłości, kochankowie postanawiają nadal się z sobą spotykać. Pomimo
przeciwności, na jakie napotyka ich uczucie, cała
historia kończy się szczęśliwie. Zanim jednak opowieść zamknie uroczystość weselna, zakochani będą
mocno przeżywać swoje doznania miłosne. Ich uczuciu będzie towarzyszyć ciągła niepewność i zmiany
w nastawieniu do kochanej osoby (obawa, tęsknota,
nadzieja, podejrzenie itp.) Mają z tym związek układane na przemian w toku całej akcji wesołe i smutne
wydarzenia, które są podstawą dla skomplikowanej
i rozbudowanej fabuły romansu25.
W Słowniku terminów literackich znajdziemy
podobną charakterystykę romansu. Do tego gatunku
zaliczane są awanturniczo-miłosne utwory, obfitujące w zawikłania sytuacyjne, intrygi, nieprawdopodobne zdarzenia oraz zbiegi okoliczności26. I choć
może trudno w Banialuce dopatrzyć się scen awanturniczych, których po prostu brak, błędem byłoby
zanegowanie przynależności utworu Morsztyna do
tego gatunku. Warto również spojrzeć na Banialukę z perspektywy definicji romansu skonstruowanej
przez Hueta, który podaje w niej pięć najważniejszych postulatów:
[…] do cech definicyjnych romansu „regularnego” miały
należeć: 1. fikcyjność świata przedstawionego („nieprawdziwość”, „zmyślenie” poetyckie); 2. dominacja tematyki miłosnej;
3. prozaiczność; 4. podporządkowanie kanonom artystycznym;
5. nastawienie równocześnie na wywołanie przyjemności oraz
pouczenie czytelnika […]27.

Pierwszeństwo jednak trzeba przyznać podstawowemu wyznacznikowi romansu, jakim jest
„dzianie się”. Kayser, który wyodrębnił trzy gatunki
powieści: powieść dziania się, postaci i przestrzeni,
zaznacza, że pierwszy z wymienionych urzeczywistnia się w formie romansowej28. I niewątpliwe
w utworze Morsztyna „dzianie się” to nadrzędny
komponent twórczy.

Pamiętać trzeba również, że wcześniej romans
był pisany wierszem, zgodnie z renesansową tradycją
panującą we Włoszech. Wzór ten uległ zmianie pod
wpływem uznania wierszowanej formy za anachroniczną przez ówczesnych odbiorców29. Historyja
o królewnie Banialuce jest oczywiście reprezentantką
jeszcze wierszowanej formy romansu.
Należy jednak uważać na nazewnictwo pojawiające się w kręgu tego terminu. Na pewno wielu czytelników wskazałoby w tym przypadku na
związek Banialuki z romansem dworskim, którego
reprezentantem na przykład jest historia Tristana i
Izoldy30. Niestety, w utworze Morsztyna brak typowej
dla romansu dworskiego autoprezentacji rycerstwa
feudalnego. Nie można też wskazać w Banialuce momentów, w których narracja porzucałaby baśniowy
charakter i tworzyła naznaczony piętnem współczesności obraz obyczajów danej epoki31.
2. Z romansem spokrewniona jest nowela „[…]
czasem trudno określić, czy pewien utwór należałoby
nazwać romansem, czy nowelą – ale jest to gatunek,
rozpatrując z genetycznego punktu widzenia, odrębny, mający cechy znamienne, swoiste […]”32. Jedną
z najbardziej charakterystycznych cech noweli jest
jej zwięzłość. Owa zwięzłość jest wynikiem daleko
posuniętych ograniczeń dotyczących, na przykład:
braku postaci dalszoplanowych, epizodów, bezpośrednich charakterystyk, komentarzy, dygresji oraz
przede wszystkim partii opisowych33. W Banialuce
natomiast występują wszystkie wyżej wymienione
elementy, dlatego też termin nowela jest określeniem
nieadekwatnym wobec niej. Dlaczego jednak to
określenie zostało powiązane z utworem Morsztyna?
Otóż, między dzisiejszym a XVI–XVII wiecznym
rozumieniem tego terminu zaistniała pewna rozbieżność. Przede wszystkim w przeszłości nowela nie
była określeniem gatunkowym34. Ówcześnie obok
nazwy „nowela” występował termin „historyja”, który
adresowano do utworów bliskich strukturze romansu
i nie tylko:

[…] operowano chętnie przez cały wiek XVII, a jeszcze
w pierwszej połowie następnego stulecia, terminami „historia”
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(w znaczeniu: opowiadanie o ciągu jakichś wydarzeń” lub „ciąg
jakichś wydarzeń”) oraz „fabuła” (w znaczeniu: „baśń”, „opowiadanie zmyślone”). Pierwszy z wymienionych terminów był
powszechnym użyciu; drugi pojawiał się rzadziej […]35.

Pewnego rodzaju rozszerzeniem ram noweli
jest określenie „nowela wierszowana”36, pozwalające
uznać Banialukę za reprezentantkę tego gatunku.
Jednak nie zgadza się ono z ogólnym charakterem
utworu Morsztyna. Zgodny jest oczywiście czas
powstania Banialuki z okresem rozwoju noweli
wierszowanej, jednak poza tym trudno odnaleźć inne
analogie.
3. Zupełnie różniąca się od dwóch poprzednich gatunków jest bajka37, której zróżnicowanie
szczegółowo opisuje Krzyżanowski w Słowniku
folkloru polskiego. Termin bajka jest wieloznaczny i
bardzo trudno o jego jedną definicję. Wśród kilku
znaczeń można znaleźć takie, które mówią, że bajka
jest opowiadaniem o niezwykłych, fantastycznych
przygodach ludzi. Znak równości można w takim
razie postawić między bajką, baśnią, klechdą oraz
podaniem. Cechą dominującą w tym przypadku jest
nieprawdopodobność zdarzeń, nasuwająca hipotezę o
zmyśleniu przekazywanej historii.
Wśród elementów, które muszą się znaleźć w
bajce magicznej, najważniejsze miejsce zajmują pierwiastki fantastyczne, cudowne czy też czarodziejskie.
Swoje miejsce w niej również znajdujemy zaczarowanych bohaterów, pomocników, magiczne przedmioty, a także nadnaturalne pokłady wiedzy, jakimi
obdarzone są niektóre z postaci. Potwierdzeniem
obecności elementów fantastycznych w Banialuce jest
postać starej służki, którą niewątpliwie można uznać
za czarownicę. W utworze występuje jako stara pani,
która pomaga nieszczęśliwie zakochanej księżnej. W
tym celu korzysta ze swej tajemniczej wiedzy:
[…] A tak zwyczajną swoję zaczęła naukę:
czartów kilka zwołała, najprzedniejszą sztukę
wyprawiwszy. Każe im, do swojej posługi
aby byli gotowi, jeden, jak i drugi. […]
(V, w. 151–154)

Należy również wymienić postaci pomocników obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami. Są
to trzej pustelnicy, wykorzystujący swoje cudowne
moce, za pomocą których porozumiewają się z ssakami, z ptakami czy też z wiatrami z czterech stron
świata. Ważną rolę odgrywają magiczne przedmioty,
którymi posługiwali się bohaterowie Banialuki. Są to
rogi, na których dźwięk, reagowały wszystkie zwierzęta mieszkające w puszczy lub zaczarowane jabłka,
którymi zatruto królewicza.
Jak widać, w świecie wykreowanym przez Morsztyna z łatwością odnajduje się elementy bajki magicznej. Oprócz wskazanych argumentów przemawiających za przynależnością Banialuki do gatunku
bajki, pojawia się jeszcze jeden bardzo istotny dowód.
Wskazał go Krzyżanowski, który podczas badań
nad systematyką polskiej bajki ludowej zauważył, że
pomysł Morsztyna opiera się na wątku międzynarodowym T 400, co zgadza się z fabułą utworu.
Nie należy więc unikać określenia „bajki” w
odniesieniu do Historyi o zacnej królewnie Banialuce.
Pamiętać jednak należy, że do rzeczownika „bajka”,
konieczne jest dodanie przymiotnika „magiczna”
(„fantastyczna”) czy też „ludowa”. Zmniejszy to
prawdopodobieństwo złego skojarzenia, z rozumieniem bajki jako krótkiej powiastki zawierającej
moralne pouczenie wykorzystywanej w literaturze
dydaktycznej38.
4. Ostatni termin, którego zestawienie z Banialuką jest konieczne, to baśń. Kolejność w omawianiu
gatunków nie jest przypadkowe. Takie ustawienie
okaże się pomocne podczas próby ukazania problemu z wyróżnieniem autonomicznych cech baśni.
Baśń jest jednym z podstawowych gatunków
epickich, charakteryzującym się dominacją tematyki
fantastycznej, nastrojem cudowności oraz wysokim
stopniem wiary w magię39. Gdyby tylko definicję
baśni ograniczyć do wyżej zaprezentowanej, okazałoby się, że są to cechy, które pojawiały się zarówno
w romansie, jak i w bajce magicznej. Równoczesność występowania tych cech w każdym z trzech
gatunków jest najprawdopodobniej spowodowana
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