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Agata Jakubiec

Obraz św. Wojciecha w kazaniach Jakuba Wujka,
Piotra Skargi i Fabiana Birkowskiego
Rozkwit kaznodziejstwa w Polsce wiąże się z wiekiem XIII i powstawaniem takich zgromadzeń
zakonnych, jak franciszkanie czy dominikanie 1 . Z czasem zmieniał się język postylli, a nawet ich
kompozycja. Tworzono kazania okolicznościowe, a także kazania o świętych 2 . Bohaterowie tych
ostatnich byli kreowani w sposób przemyślany przez autora tekstu.
XVI-wieczny jezuita Jakub Wujek w kazaniu na dzień św. Wojciecha z Postylli katolicznej,
prezentując wizerunek Sławnikowica, pragnął walczyć z „heretyckimi” odłamami religii. We wstępie
swojego kazania podkreślił, że 23 kwietnia jest nie tylko dniem, w którym wspomina się męczeńską
śmierć Wojciecha, ale także momentem, kiedy powinno się przypominać przyjęcie przez
Rzeczpospolitą wiary chrześcijańskiej. Postyllograf dokonał krótkiego opisu drogi Polski do
praktykowania tej religii. Autor chciał, żeby za pośrednictwem św. Wojciecha wierni dostrzegli, jak
ważne było przyjęcie chrztu przez Polskę. Przypomniał, że od tego wydarzenia minęło już ponad
600 lat. Zwrócił uwagę na rolę, jaką pełnił przyszły męczennik w szerzeniu Ewangelii w kraju 3 .
Wyraził to w słowach:
A już teraz jest światłością w Panie, skoro za łaską Bożą, a za pilnym staranim Stolice Apostolskiej, a Jana
jedenastego papieża rzymskiego, a za pracą i kazanim Wojciecha biskupa świętego i innych świętych mężów,
od kilka a sześci set lat uwierzyła w tego, który jest światłość prawdziwa […] 4.

Przywołał informacje z życia świętego. Wiążą się one ściśle z odejściem Polski od wierzeń
pierwotnych 5 . Św. Wojciech ukazany jest jako krzewiciel i przedstawiciel tradycyjnej wiary
chrześcijańskiej. Autor kazania zaprezentował Sławnikowica jako człowieka głoszącego Ewangelię
w Czechach, na Węgrzech i w Polsce, a także misjonarza na ziemiach Prusów. Wujek uwypuklił
w tekście pośmiertne zasługi męczennika twierdząc, że to dzięki świętemu Wojciechowi Bolesław
Chrobry otrzymał koronę królewską. Przypisał mu także autorstwo Bogurodzicy — pieśni śpiewanej
przez rycerzy wyruszających do walki. Zamieścił fragmenty tego utworu, przedstawiając go jako
swoistą wykładnię prawdziwej wiary6. Kaznodzieja wierzył, że za pośrednictwem patrona Polski, kraj
otrzyma po śmierci Zygmunta II króla podobnego do Bolesława Chrobrego 7 . Wujek wykorzystał
osobę św. Wojciecha do potępienia nowo powstałych wyznań. Zdobył się nawet na przytoczenie
prawdopodobnych słów, jakie wygłosiłby męczennik widząc tyle innych gałęzi chrześcijaństwa 8 .
Dzięki temu wzmocnił przesłanie swojego kazania. Uznawał odłamy niekatolickie za złe, bo były
sprzeczne z zasadami wiary najstarszej, której symbolem był dla Wujka św. Wojciech.
Z kolei Piotr Skarga zwrócił uwagę na niegasnącą od lat sławę św. Wojciecha. Jego postać jest
szczególnie ważna w obliczu istnienia odłamów protestanckich, odrębnych od wyznania, którego
zasady głosił męczennik. W kazaniu ukazany został kontrast pomiędzy katolicyzmem, którego

T. Szostek, Kazanie, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska i in., Kraków 1990,
s. 319.
2
Ibidem, s. 320.
3
J. Starnawski, Dwaj najdawniejsi patronowie polscy, święty Wojciech i święty Stanisław, w oczach
Wujka i Skargi, [w:] Idem, Wieki średnie i wiek renesansowy, Łódź 1996, s. 193.
4
J. Wujek, Postille katolicznej część trzecia, w której się zamykają kazania na święta Panny Maryjej,
Apostołów, Męczenników i innych Świętych. Przydana jest i Passyja […], Kraków 1575, s. 148.
5
J. Starnawski, op. cit., s. 194.
6
Ibidem, s. 195.
7
Ibidem, s. 194.
8
Ibidem, s. 195.
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przedstawicielem był św. Wojciech a „heretyckimi” odłamami. Wiara niesiona przez biskupa
praskiego do Polski nie była nowa9:
Między temi posłami był też św. ten Wojciech, który tu nie z swoją Ewangeliją, nie z nowo zaczętym zakonem,
ani z jaką sektą, która by swoje imię miała, przyszedł, ale z oną Ewangeliją, która się w Jeruzalem począwszy
do Rzymu zaszła […]10.

Natomiast, według postyllografa, przedstawiciele innych wyznań nie będą potrafili wskazać,
kiedy rozpoczęły swoją działalność ich Kościoły, czy udowodnić wywodzenie się ich biskupów od
Apostołów 11 . Skarga łączy autorstwo Bogurodzicy ze św. Wojciechem 12 . Nie przytoczył licznych
informacji z życia męczennika. Skupił się raczej na silnym oddziaływaniu przeciwreformacyjnym 13.
Kaznodziejski wywód Skarga wspomógł cytatami m.in. z Tertuliana, Ireneusza i św. Augustyna14.
Fabian Birkowski w postylli Kazania na święta doroczne zamieścił jedno kazanie na dzień
św. Wojciecha. Można je traktować jako swoisty zbiór rad dla wiernych, co powinni czynić, aby
dostąpić zbawienia. Autor zalecał, by nie trwali w grzechu, a przede wszystkim nie odrzucali łaski
Bożej i pomocy. Gwarancją zbawienia miała być dla ludzi modlitwa, przestrzeganie przykazań oraz
spełnianie dobrych uczynków. Postyllograf starał się przekazać odbiorcom, że tylko wiara
w Chrystusa może im zapewnić odpuszczenie grzechów: „Oprócz Boga nie mamy ratunku z inąd,
jeśli on nie przybędzie z pomocą swoją, żadne Aniołów, żadne ludzi posiłkowania od grzechu nas
nie odejmą, nie wybawią”15. Jako przykłady osób złych podał Marcina Lutra i Jana Kalwina. Wywód
wzbogacił wieloma cytatami z Pisma Świętego. Odwołania do postaci św. Wojciecha pojawiają się
w tekście jedynie dwa razy — na samym początku i w ostatnim zdaniu. Biskup praski stawiany jest
na równi ze św. Stanisławem i św. Jackiem. Ma być dla wiernych pewnym symbolem,
potwierdzającym słuszność wygłaszanych przez kaznodzieję sądów. Zdaniem Birkowskiego św.
Wojciech żył pobożnie, zgodnie z zasadami, dzięki temu trafił do nieba.
Kazania doby renesansu ukazywały św. Wojciecha w podobny sposób. Zarówno Wujek, jak
i Skarga widzieli w nim przedstawiciela tradycyjnej wiary i głosiciela Ewangelii. Wspominanie losów
patrona Polski było jednym z narzędzi walki z reformacją. Z kolei siedemnastowieczny postyllograf
Fabian Birkowski uznał św. Wojciecha za wzór chrześcijanina, z którego przykład powinni brać
wierni, by osiągnąć życie wieczne w niebie.

K. Panuś, Wizerunki świętego Wojciecha w kaznodziejstwie polskim, [w:] Kanonizacja św. Wojciecha
i dziedzictwo jego kultu, Lublin 2001, s. 100.
10
P. Skarga, Kazania na niedziele i święta całego roku, Kraków 1595, s. 542.
11
K. Panuś, op. cit., s. 100.
12
Ibidem, s. 99.
13
Ibidem, s. 100.
14
J. Starnawski, op. cit., s. 199–200.
15
F. Birkowski, Kazania na święta doroczne, na święta przedniejsze po dwojgu kazań, Kraków 1620,
9

s. 230.
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Obraz św. Wojciecha w kazaniach Szymona
Starowolskiego, Franciszka Rychłowskiego, Michała
Łosiowica i Antoniego Węgrzynowicza
W kazaniach doby baroku obecne są wątki okolicznościowe, panegiryczne, ale także teksty
społeczno-polityczne1. Autorzy kreując wizerunek — na przykład świętego — posługiwali się innymi
środkami wyrazu niż w epokach wcześniejszych. Ich teksty miały spełniać przede wszystkim dwie
funkcje: uczyć i zachwycać2.
Szymon Starowolski poświęcił postaci św. Wojciecha aż trzy kazania. W pierwszym z nich
odwołał się do symboli gospodarza, winnicy i roślin 3 . Gospodarzem miał być Chrystus, winnicą
Kościół, natomiast roślinami — ludzie. W całą symbolikę doskonale wpisał postać patrona Polski,
który, według postyllografa, jest przykładem rośliny dobrej, rodzącej trzy owoce — biały (czystość),
brunatny (nauczanie) i czerwony, czyli męczeństwo 4 . Do każdego z symboli podał przykłady
z biografii męczennika. Starowolski wykreował wizerunek człowieka, którego życie przyniosło wiele
pożytku i powinno być wzorem do naśladowania. W jego kazaniu Wojciech to człowiek dobrze
i pobożnie wychowany, cnotliwy, prowadzący ascetyczny tryb życia, nauczający wiary
chrześcijańskiej i za nią ginący5. Ważnymi symbolami w całym kazaniu są również trzy szaty i trzy
korony 6 . Znów można je odnieść do losów biskupa praskiego, podobnie jak znaczenie owoców.
Poprzez takie alegorie kaznodzieja mógł łatwiej przekazać informacje odbiorcom.
W kazaniu drugim św. Wojciech ukazany jest jako człowiek wybrany przez Boga. Starowolski
zamieścił w nim wiele informacji biograficznych, czynił to z prawie żywotopisarską dokładnością. Nie
pominął żadnego z ważnych momentów życia przyszłego świętego. Zaczął od dzieciństwa, płynnie
przeszedł do okresu piastowania godności biskupiej przez Sławnikowica, aż do jego męczeńskiej
śmierci w Prusach. Podobnie jak w średniowiecznych żywotach, widać tu obraz człowieka wręcz
idealnego, od dzieciństwa przeznaczonego Bogu, nie zwracającego uwagi na dobra materialne
i pokusy.
Kazanie trzecie to swego rodzaju wykład o znaczeniu postaci patrona Polski. Autor podkreślił
w nim to, że św. Wojciech cieszył się szacunkiem samego Ottona III. Dzięki pielgrzymce cesarza
rzymskiego do grobu męczennika Bolesław Chrobry otrzymał koronę królewską 7. Wspomniana jest
również historia o wykupieniu ciała biskupa i lekkości szczątków 8 . Po raz kolejny łączy się
św. Wojciecha z tak ważną dla Polaków pieśnią, jaką jest Bogurodzica, przez co Starowolski jeszcze
bardziej podkreśla znaczenie bohatera kazania9.
Wszystkie kazania Starowolskiego stanowią dopełniającą się kompozycję. Kazanie pierwsze
jako nakreślenie postaci, zaprezentowanie owoców jej życia, kazanie drugie — dokładny opis jej
losów, kazanie trzecie — podsumowanie, podkreślenie znaczenia bohatera.
Franciszek Rychłowski w postylli zatytułowanej Kazania na święta całego roku zamieścił dwa
wykłady przeznaczone na dzień patrona polski, czyli św. Wojciecha. Oba kazania są podobnie
skonstruowane, ale różnią się typem odbiorcy, do którego są skierowane. Tekst pierwszy ma na
celu przypomnienie o nawracaniu osób popełniających grzechy. Rychłowski chciał w nim podkreślić,
Obraz św. Wojciecha w kazaniach Szymona Starowolskiego, Franciszka Rychłowskiego…
1
T. Szostek, Kazanie, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s. 321.
2
M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVIII), [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2:
Od odrodzenia do oświecenia, cz. 1, red. M. Rechowicz, Lublin 1975, s. 395.
3
K. Panuś, op. cit, s. 109.
4
Ibidem, s. 109.
5
Ibidem, s. 97–98.
6
Ibidem, s. 109.
7
Ibidem, s. 108.
8
Ibidem, s. 105.
9
Ibidem, s. 99.
6

że nauczać mogą nie tylko osoby duchowne, ale przede wszystkim powinni to robić ludzie świeccy.
Aby wzmocnić wymowę kazania wymienił prawa, na podstawie których każdy człowiek ma
obowiązek zwracać uwagę na złe postępowanie innych. Przede wszystkim wyliczył tu prawo
naturalne, Boże, narodów, kościelne i polityczne. Barokowe kazania najczęściej były wspomagane
wieloma dowodami potwierdzającymi tezy autora10. Rychłowski każde z praw zilustrował prostym,
obrazowym przykładem. Nie wahał się sięgać nawet po wzorce ze świata przyrody, aby wyjaśnić
odbiorcom, dlaczego muszą nawracać grzeszników. Odwoływał się także do ludzkiego rozumu.
Iż ten ratunek pokazuje i dyktuje rozum przyrodzony, tak objaśniam. Gdyby gorzał dom sąsiada twego
i wiedziałbyś ty zapewne, iż jeżeli go ratować nie będziesz i ty sam i dom twój, i wszystkie bogactwa twoje
zgoreją; czylić by rozum przyrodzony nie pokazował, iż onego sąsiada ratować trzeba?11

W tok wywodu wprowadził postać św. Wojciecha. Biskup praski prezentowany jest jako
symbol osoby nawracającej ludzi 12 . Miał być potwierdzeniem, że można niezłomnie głosić
Ewangelię, znosić przy tym cierpienie, a w konsekwencji ponieść męczeńską śmierć. Kaznodzieja
zakończył mowę wezwaniem wszystkich do działalności „około owieczek Chrystusowych” 13.
Kazanie drugie jest porównywalne do pierwszego. Jednakże Rychłowski skierował je do osób,
które mają przyjąć uwagi odnośnie swojego postępowania, a nie do osób, które tych pouczeń mają
udzielać. Odwołał się do tych samych praw, co w poprzednim wywodzie i, podobnie jak wcześniej,
zilustrował je łatwymi w odbiorze przykładami. Przywołał fragmenty z Pisma św., m.in. Ewangelii
według św. Mateusza i przypowieści Salomona. Zamieścił informacje z życia św. Wojciecha, aby
przestrzec wiernych przed zachowaniem podobnym do postępowania prażan, gdy biskupem był
właśnie przyszły męczennik 14 . Autor podkreślił, że należy słuchać uwag zarówno kapłanów, jak
i świeckich. W zakończeniu jeszcze raz wezwał, by nie popełniać błędów, których dopuścili się
diecezjanie św. Wojciecha.
Z kolei Michał Łosiowic skomponował kazanie na dzień męczennika jako swoisty zbiór
informacji o św. Wojciechu. Zależało mu, aby wierni poznali tę postać, szczególnie w kontekście jej
kapłańskiej posługi. Autor Pastwy słowa Bożego prezentował Wojciecha jako wzór duchownego
odpowiednio przygotowanego do pełnienia tej roli. Łosiowic nie pominął znanego ze
średniowiecznych żywotów opisu dzieciństwa przyszłego biskupa praskiego. W kazaniach z XVI
i poł. XVIII wieku często zamieszczano legendy związane z życiem danego świętego 15 . Taki
fragment można odnaleźć także w tekście Łosiowica. Autor przytoczył historię, która zawierała
elementy wierzeń pogańskich. Podczas budowy zamku praskiego odnaleziono dwie gałązki oliwne
wyrastające z jednego pnia. Udano się do wróżki, aby ta odczytała, co mogą one znaczyć. Kobieta
wysłała posłańca do najbliższego cieśli z pytaniem, co mógłby z owych gałązek zrobić.
Odpowiedział, że wykonałby próg. Wróżka zinterpretowała te słowa jakoby Praga miała być
progiem, którego nikt nie będzie w stanie przekroczyć. Natomiast dwie gałązki miały symbolizować
dwie ważne osoby w historii tego miasta, czyli św. Wacława i św. Wojciecha. Umieszczenie tej
legendy w kazaniu miało prawdopodobnie służyć wzbogaceniu tekstu i ukazaniu niezwykłości
postaci Sławnikowica. Łosiowic dokładnie omówił poszczególne etapy życia bohatera kazania
i określił, jaki miały wpływ na sprawowanie przez niego funkcji kapłana. Przede wszystkim za ważny
aspekt w życiu św. Wojciecha uznał jego ofiarowanie Bogu w trakcie choroby i edukację. Znacznie
przyczyniło się to do podjęcia przez niego w przyszłości posługi kapłańskiej. Od dziecka był do tego
przygotowywany. Autor podał również informacje wspomniane już w Vita prior i Vita altera,
T. Szostek, op. cit., s. 321.
F. Rychłowski, Kazania na święta całego roku z różnych doktorów i autorów zebrane i napisane przez
Franciszka Rychłowskiego, Kraków 1667, s. 194.
12
K. Panuś, Wizerunki św. Wojciecha w kaznodziejstwie polskim, [w:] Kanonizacja św. Wojciecha
i dziedzictwo jego kultu, Lublin 2001, s. 103–104.
13
F. Rychłowski, op.cit., s. 199.
14
K. Panuś, op.cit., s. 101–102.
15
T. Szostek, op. cit., s. 321.
10
11
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dotyczące okoliczności opuszczenia biskupstwa praskiego. Może to być uznane za słabość
św. Wojciecha, lecz Łosiowic przedstawił historię raczej w konwencji zalety, bowiem jego zdaniem
biskup wolał wyjechać do innego kraju, niż sprawować swoją funkcję wśród osób popełniających
liczne grzechy. W kazaniu odnaleźć też można odwołanie do Żywotów świętych Piotra Skargi, gdzie
prezentowane jest zachowanie św. Wojciecha podczas pobytu w klasztorze. Widoczny jest tu
wizerunek człowieka odrzucającego wszelkie pokusy i koncentrującego się przede wszystkim na
modlitwie i pobożności. Dominujący wydaje się w tym kazaniu obraz wzorowego zachowania
Sławnikowica jako duchownego szerzącego wiarę chrześcijańską i ryzykującego przy tym życie.
Wywód postyllografa zakończony został modlitwą o pokój i pojednanie.
Kazania barokowe przywoływały różne symbole 16 . Chętnie umieścił je w swoim tekście
również Antoni Węgrzynowicz. Autor Godów baranka Apokaliptycznego posłużył się znakiem róży.
W chrześcijaństwie oznaczała ona „dobroczynność, miłość Boga, przebaczenie, męczeństwo, łaskę,
zwycięstwo i dziewiczość”17. Węgrzynowicz dopatrzył się tego kwiatu w herbie rodu Sławnikowiców,
czyli Poraju. Była to „róża srebrna w polu czerwonym”18. Z tym kwiatem Węgrzynowicz utożsamił
kapłaństwo. Ukazał św. Wojciecha jako przykład dobrego duchownego. Zwrócił uwagę na dwie
przyczyny niewłaściwego postępowania kapłanów, czyli złe wychowanie i wybór stanu duchownego
dla własnych korzyści.
Część drugą kazania poświęcił w całości postaci przyszłego męczennika. Postyllograf
konstruując ten fragment przywołał wiele informacji z życia świętego. Były one umieszczone po to,
by potwierdzić wzorowość kapłańskiego życia Sławnikowica. Wizerunek św. Wojciecha jest
wykreowany tak, że już od dzieciństwa był on przygotowywany do roli duchownego. Następnie jako
biskup praski głosił naukę Chrystusa wśród prażan i innych narodów. Pełniąc misję kapłańską
poniósł męczeńską śmierć.
Oprócz symboliki w tekście Węgrzynowicza można odnaleźć, podobnie jak w Pastwie słowa
Bożego, legendę dotyczącą życia św. Wojciecha. Autor zamieścił tam nieprawdopodobną historię
związaną z męczeńską śmiercią biskupa praskiego. Po zamordowaniu kapłana mieszkańcy Prus
poćwiartowali jego ciało. Następnie szczątki scaliły się, wstały i z głową w dłoniach wyruszyły
w kierunku Polski. W okolicy mili od Gdańska ciało położyło się w skrzyni znalezionej w jednej
z kaplic. W tym przypadku Węgrzynowicz chciał prawdopodobnie zaskoczyć czytelnika. Jest to
zabieg znany w kaznodziejstwie barokowym. Twórcy posługiwali się kontrastem, iluzją i fantastyką,
by wywołać zdumienie u odbiorcy tekstu 19 . Po raz kolejny podkreślone są także zasługi
św. Wojciecha dla otrzymania korony królewskiej przez Bolesława Chrobrego.
Wykłady Starowolskiego to kompendium wiedzy o patronie Polski. Zamieścił w nich bardzo
dużo informacji biograficznych. Według autora życie Wojciecha Sławnikowica było wzorowe
i przyniosło wiele pożytku. W tekście Rychłowskiego z II poł. XVII wieku św. Wojciech wykreowany
jest na człowieka, który chce nawracać osoby popełniające grzechy 20. W postyllach Węgrzynowicza
i Łosiowica to już wzór kapłana, który od dziecka przygotowywany jest do tej funkcji. Autorzy mów
poświęconych patronowi Polski decydowali się na zamieszczanie czasem niewiarygodnych legend,
posługiwali się symbolami i alegoriami. Wszystko po to, by trafić do świadomości odbiorcy,
zachwycić go, w ten sposób przybliżyć postać biskupa praskiego i uczynić z niej wzór do
naśladowania.

16
17
18
19
20

M. Brzozowski, op. cit., s. 399.
W. Kopaliński, Róża, [w:] Słownik symboli, Warszawa 2007, s. 363.
Poraj, [w:] Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1996, s. 669.
M. Brzozowski, op. cit., s. 395.
K. Panuś, op.cit., s. 103–104.
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Martyna Suchowierska

Lamenty na żałosny pogrzeb Elżbiety Ligęzianki
z Bobrku Andrzeja Zbylitowskiego jako przykład
późnorenesansowej poezji funeralnej

Andrzej Zbylitowski był poetą, któremu badacze nie poświęcili wiele uwagi. Mimo to podjęto
się edycji krytycznej utworu Lamenty na żałosny pogrzeb Elżbiety Ligęzianki z Bobrku oraz próby
scharakteryzowania twórczości tego autora.
O samym pisarzu niewiele wiadomo. Podawane dotychczas informacje o jego życiu nie są
oparte na wiarygodnych źródłach. Rudolf Abicht podjął się spisania faktów o Zbylitowskim
w książce Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego 1 . Jednak i w tym tekście badacz podkreślał, że nie
wszystkich podawanych przez siebie informacji jest pewien. Autor napisał, że miejsce i rok
urodzenia Zbylitowskiego nie są znane, jednak prawdopodobnie przyszedł na świat w 1565 roku
w Zagorzycach, lub Górze Zbylitowskiej 2 . Abicht podał tę datę, sugerując się rokiem, w którym
Zbylitowski przypuszczalnie ukończył studia za granicą; uznał, że w tym momencie nie mógł mieć
więcej niż 20 lat 3 . Poeta miał ośmioro rodzeństwa, a jego rodzicami byli Stanisław Zbylitowski
i Jadwiga z domu Rożen 4 . O dzieciństwie poety nie ma żadnych informacji, nie wiadomo też, na
jakiej uczelni studiował, ustalono tylko, że było to za granicą. Badacz napisał, że prawdopodobnie
edukację pisarza sponsorował jego ojciec 5 . Zbylitowski objął urząd trukczaszego na dworze
Zygmunta III Wazy przypuszczalnie w 1592 roku 6 . Został powszechnie uznany za nadwornego
poetę króla 7 . Towarzyszył władcy w drodze do Szwecji na koronację w 1593 roku, a cztery lata
później wydał utwór opisujący to wydarzenie8. Zbylitowski liczył na przyznanie mu wyższego urzędu
przez króla, jednak kiedy to nie nastąpiło, postanowił opuścić dwór i zamieszkać na wsi,
prawdopodobnie w Górze Zbylitowskiej nad Dunajcem 9. Abicht zasugerował, że w czasie pobytu na
wsi Zbylitowski wziął ślub 10 . Powołując się na Szymona Okolskiego, autor Życiorysu Andrzeja
Zbylitowskiego podał informację o żonie poety. Była to Anna Trzcieńska herbu Rawicz, z którą miał
dwóch synów. Jego wybranka zmarła w 1599 roku11. Zbylitowski ożenił się ponownie z Katarzyną
Borzewicą, z którą był związany aż do śmierci12. Badacz oszacował, że poeta zmarł w 1608 roku. Te
wnioski wysnuł na podstawie informacji z Liber Inscriptionum Cracoviensium z 1617 roku 13 .
W historii literatury polskiej zapisał się jeszcze jeden wierszopis z rodu pisarza — Piotr Zbylitowski.
Był to kuzyn Andrzeja, jednak obu poetów prawdopodobnie nie łączyły zażyłe stosunki.
Dorobek literacki Andrzeja Zbylitowskiego nie jest zbyt liczny. Tworzył przede wszystkim
literaturę okolicznościową, w tym także utwory funeralne. Był autorem kilku poematów, m.in.
Lamenty na żałosny pogrzeb Elżbiety Ligęzianki…
1
R. Abicht, Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego, Kraków 1899.
2
Ibidem, s. 5.
3
Ibidem.
4
Ibidem, s. 3.
5
Ibidem, s. 4.
6
Ibidem, s. 10.
7
Dwa panegiryki ku czci Zygmunta III Wazy, oprac. H. Kasprzak-Obrębska, Łódź 2000, s. 6.
8
R. Abicht, op. cit., s. 12–14.
9
Ibidem, s. 16.
10
Ibidem, s. 15.
11
Ibidem, s.17.
12
Ibidem, s. 18.
13
Ibidem, s. 5.
9

Żywota szlachcica we wsi, Wieśniaka, czy Drogi do Szwecyjej Namożniejszego w północnych
krainach Pana Zygmunta III, polskiego i szwedzkiego Króla, odprawionej w roku 1594. Swój
pierwszy tekst opublikował w 1585 roku w Krakowie, był to poemat Epithalamium na wesele
J. Dulskiego i Anny Herburtownej 14 . O wcześniejszych próbach literackich poety nie ma żadnych
informacji. Zbylitowski utrzymywał swoje utwory w konwencji epoki. W Żywocie szlachcica we wsi

przychylnie odniósł się do życia poza miastem, wskazał zalety wsi, opisał krajobrazy. Abicht napisał,
że w utworze widoczny jest wewnętrzny spokój i stabilizacja 15 . Rozczarowanie życiem dworskim
i uroki wsi opisał także Jan Kochanowski w Pieśni świętojańskiej o Sobótce. Zbylitowski bardzo
inspirował się czarnoleskim poetą. Jest to widoczne w tematyce wydawanych przez niego utworów,
ale także w podobieństwie wybranych wersów.
Abicht napisał, że Zbylitowski obracał się w otoczeniu wpływowych ludzi, byli to m.in.: Stefan
Batory, Jan Zamoyski czy król Zygmunt III Waza16. Można sądzić, że przez te właśnie znajomości
poeta wyspecjalizował się w literaturze okolicznościowej. Wiele utworów dedykował znanym
osobistościom. W 1592 roku napisał Epithalamium na zaślubiny Zygmunta z Anną Austryjacką,
a w 1587 poemat Witanie Króla nowego, Zygmunta III , w którym wychwalał Jana Zamoyskiego,
poświęcając mu cały ustęp oraz przedstawił się jako wierny zwolennik hetmana 17 . Poeta chciał
swoimi tekstami zyskać przychylność możnych.
Lament jako gatunek literacki można uznać za tożsamy z trenem. Tematem utworów jest
wspominanie osoby zmarłej oraz wychwalanie jej przymiotów i zasług18. Utwory takie utrzymane są
w konwencji żałobnej, wyrażają żal, ubolewanie, nieszczęście związane z przeciwnościami losu.
Mogą dotyczyć spraw osobistych oraz społecznych 19. W tekście Zbylitowskiego widoczne są także
przedstawienie i pochwała cech, jakimi odznaczała się wojewodzina za życia.
Lamenty na żałosny pogrzeb Elżbiety Ligęzianki Zbylitowski wydał w 1593 roku w Krakowie.
Napisał je, chcąc uczcić pamięć zmarłej żony Mikołaja Firleja. Nie ma żadnych informacji, czy ten
tekst został mu zlecony. Mikołaj Firlej był wojewodą krakowskim, starostą bieckim i kazimierskim.
Data jego urodzenia nie jest znana. Zmarł w 1601 roku. Był najstarszym synem marszałka wielkiego
koronnego Jana i Zofii Bonerówny 20 . O Elżbiecie Ligęziance niewiele wiadomo. Pochodziła z rodu
Ligęzów, herbu Półkozic. Była córką Stefana Ligęzy. Urodziła się w 1560, a zmarła w 1593 roku. Nie
ma informacji na temat przyczyny jej śmierci21.
Lamenty na żałosny pogrzeb Elżbiety Ligęzianki dedykowane są Mikołajowi Firlejowi. Osoby
mówiące w lamentach można utożsamiać ze Zbylitowskim lub niekiedy z samym wojewodą.
Lamenty pisane były 7-, 8-, 11- lub 13-zgłoskowcem. Jednak zdecydowanie przeważa układ
trzynastu sylab w wersie. Biorąc pod uwagę poziom trudności, jakie stwarza posługiwanie się tym
formatem wiersza sylabicznego, można stwierdzić, że Zbylitowski posiadał talent literacki.
W rygorystycznym układzie wersów zapisał treści, które wzruszają i skłaniają do refleksji.
Utwór Zbylitowskiego rozpoczyna się od wyjaśnienia czytelnikowi powodu napisania
Lamentów. Podmiot liryczny można utożsamić z autorem. Zbylitowski rozumie wojewodę, który
przeżywa śmierć swojej żony.
Natomiast podmiotem lirycznym w Lamencie I staje się sam Mikołaj Firlej. Opisał zaistniałą
sytuację i swój stan emocjonalny. Przywołał on postacie mitologiczne, które stały się tym samym
przedstawicielami zaświatów. Wojewoda szukał powodu śmierci swojej żony. Używał apostrof do
14
15
16
17
18

Ibidem.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 9.
Ibidem, s. 7.
L. Drabik, Słownik Języka Polskiego PWN [online], dostęp 24 czerwca 2015, <sjp.pwn.pl/sjp/tren-

I;2578631.html>.
19
L. Drabik, Słownik Języka Polskiego PWN [online], dostęp 24 czerwca 2015, <sjp.pwn.pl/sjp/
lament;2565545.html>.
20
W. Konopczyński, Firlej Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 29–30.
21
Herbarz polski, Część 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, oprac.
A. Boniecki, Warszawa 1911, t. 14, s. 256.
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Ligęzianki, ale także do upersonifikowanej śmierci. Ostatecznie spuentował liryczny monolog
stwierdzeniem, że nagła śmierć może spotkać każdego:
Fraszka tedy wiek ludzki, fraszka wszystkie sprawy
Człowiecze tu na świecie i wszystkie zabawy22.

W Lamencie II podmiotem lirycznym wciąż jest wojewoda Mikołaj Firlej. Próbował dowiedzieć
się, gdzie znajduje się jego żona po śmierci. Przywołał postacie mitologiczne, m.in. Charona, Parki,
Sybillę. Wojewoda wierzył w to, że jego żona po śmierci zaznała spokoju.
Lament III przybrał formę intymnego wyznania. Mikołaj Firlej zwrócił się tu tylko do zmarłej
żony, podkreślał swoją rozpacz i przypominał sobie postać Ligęzianki. Wojewoda zadał wiele pytań
retorycznych, np.:
Dlaczegom twej nie zaległ głowy nieszczęśliwy
Od smutku ledwie żywy?23

Lamenty IV i V zdają się być dokończeniem Lamentu II. Podmiot liryczny, który można
utożsamić z wojewodą, wciąż szukał zmarłej żony w zaświatach, wymieniając postaci mitologiczne.
Mikołaj Firlej mówiący w lamencie powoli przechodził od rozpaczy do stabilizacji emocjonalnej,
jednak wciąż nie potrafił do końca pogodzić się ze śmiercią żony. W Lamencie VI Firlej zwrócił się
do mitologicznych bóstw o pomoc, wyjaśniając, że potrzebuje ich wsparcia w trudnej sytuacji.
Lament VII rozpoczyna się apostrofą do zbiorowości, a nie do pojedynczego odbiorcy.
Wojewoda, jako osoba mówiąca w tekście, zmienił swoją postawę i nastrój lamentu, podkreślając
miłość, którą darzył Ligęziankę. Zaznaczał, że to uczucie będzie trwało wiecznie. Można potraktować
ten tren jako ostateczne pożegnanie się z żoną. Firlej mówił o postawieniu nagrobka oraz
deklarował swoją nieskończoną miłość:
I miłość nieodmienna ku tobie statecznie
Trwa i trwać będzie w sercu moim wiecznie24.

W kolejnym fragmencie wypowiadał się Andrzej Zbylitowski. Skierował swoje słowa
i kondolencje do Mikołaja Firleja. Poeta podkreślał, że niespodziewana śmierć może spotkać
każdego człowieka. Widać również szczególne wychwalanie Ligęzianki. W lamencie Do Tegoż Jego
Mości Pana Wojewody podmiotem lirycznym nadal był Zbylitowski, który próbował pogodzić
wojewodę ze śmiercią żony. Wyjaśniał, że śmierć spotyka każdego i nie można od niej uciec. Mówił
także, że życie na ziemi nie jest lepsze od życia pozaziemskiego:
Szczęśliwsza dobrze teraz niż my, ona;
Bo już nie uzna zdrady tego świata25.

Nagrobki to ostateczne pożegnanie Ligęzianki. Widoczna jest w nich zmiana nastawienia do
śmierci. Nie jest to całkowite pogodzenie się z odejściem bliskiej osoby, ale próba oswojenia się z tą
sytuacją. Nagrobki można traktować jako słowa i wyznania, które będą uwiecznione. Osoby
mówiące w utworze — Mikołaj Firlej oraz Andrzej Zbylitowski — próbowały wyjaśnić nie tyle
przyczynę odejścia Ligęzianki, ile rozwiązać odwieczną zagadkę śmierci.
Zbylitowski w Lamentach na żałosny pogrzeb umieścił postacie mitologiczne. Chciał m.in.
w ten sposób przekazać, co czeka człowieka po śmierci. Poeta dobrze znał mitologię grecką

22
23
24
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A. Zbylitowski, Lamenty na żałosny pogrzeb Elżbiety Ligęzianki z Bobrku, Kraków 1593, s. 4, w. 29–30.
Ibidem, s. 5, w. 15–16.
Ibidem, s. 9, w. 14–15.
Ibidem, s. 13, w. 22–23.
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i rzymską 26 . Przywoływał przeważnie postaci związane ze światem zmarłych, np. Persefonę,
Charona, Plutona czy Eakusa. Poprzez ich wprowadzenie utwór zyskał wymiar metafizyczny.
Badacze, m.in. Michał Wiszniewski, Stanisław Dobrzycki, czy Claude Backvis, którzy zajmowali się
twórczością epicką Zbylitowskiego 27 , uważają, że w Drodze do Szwecyjej mitologia była zbędna,
ponieważ utwór miał przekazywać wiadomości historyczne, a wprowadzenie postaci mitologicznych
bardzo zaburzyło przekaz tekstu 28 . W Lamentach na żałosny pogrzeb nie można stwierdzić, że
obecność mitologii w jakiś sposób przeszkadza w odbiorze treści. Wręcz przeciwnie, Zbylitowski
mówiąc o śmierci, czy następującej po niej wędrówce duszy, przywołuje postaci mitologiczne, w ten
sposób zyskując poparcie swoich słów. Niekiedy mitologia jest bardzo często stosowana przez
poetę, jednak Zbylitowski nie nadużywał jej nagminnie. Postaci mitologiczne odpowiednio
dopasowywał do omawianych treści, np.
Zetrzeć się z Cerberusem wielce jadowitym
I z Charonem, co wozi dusze, nieużytym29.

Cerber był to jeden z potworów, który strzegł wejścia do Podziemia. Charon to duch świata
podziemnego, którego zadaniem było przewiezienie dusz zmarłych przez rzekę. Mitologia pomogła
Zbylitowskiemu w opisaniu zjawisk zachodzących w naturze, mowa tu m.in. o życiu i śmierci.
Poeta nie winił Boga za śmierć Ligęzianki. Nie widać w tekście ewidentnego zwątpienia
w Stwórcę i zarzucania go pytaniami, dlaczego odebrał życie wojewodzinie w młodym wieku.
Stosunek do Boga jest w tym tekście zupełnie inny niż w Trenach Jana Kochanowskiego. Śmierć
córki czarnoleskiego poety wywołała w nim skrajne uczucia. Utwór napisany na jej cześć pokazywał
kolejne stany emocjonalne Kochanowskiego, od zwątpienia w Boga do stabilizacji duchowej
i zaakceptowania Jego decyzji. Być może ze względu na brak pokrewieństwa Zbylitowskiego
z Elżbietą napisany przez niego tekst nie jest tak osobisty, pomimo zastosowania zabiegu
wypowiadania się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Dowodzi to, że napisanie Lamentów
zostało mu zlecone.
Można stwierdzić, że Zbylitowski obwiniał bóstwa za śmierć Ligęzianki. Wymieniał m.in.
Libitinę — boginię pogrzebu, Persefonę — boginię świata zmarłych, czy Parki — boginie
przeznaczenia. To od nich próbował dowiedzieć się, dlaczego Elżbieta zmarła, z jakiego powodu
zabrały ją do swojego świata.
Inspiracja Trenami Jana Kochanowskiego w Lamentach na żałosny pogrzeb jest często
bardzo wyraźna. W tekście Zbylitowskiego niektóre wersy do złudzenia przypominają te, których
autorem był czarnoleski poeta, np.:
Fraszka tedy wiek ludzki, fraszka wszystkie sprawy
Człowiecze tu na świecie i wszystkie zabawy30.

Te słowa są podobne do tych, które napisał Kochanowski w Trenie XI: ,,Fraszka, kto się
przypatrzy, fraszka z każdej strony’’31. Treny Kochanowskiego niewątpliwie były tekstem, na którym
Zbylitowski się wzorował. Jednak nie można stwierdzić, że tematyka Lamentów na żałosny pogrzeb
Elżbiety Ligęzianki pochodziła z inspiracji Trenami, choć Zbylitowski, kiedy postanowił uczcić pamięć
Ligęzianki napisaniem przez siebie utworu, był już po lekturze cyklu żałobnego Kochanowskiego.

Dwa panegiryki ku czci Zygmunta III Wazy, oprac. H. Kasprzak-Obrębska, Łódź 2000, z. 19, s. 7.
A. Kochan, Kilka uwag o funkcji mitologii w twórczości epickiej Andrzeja Zbylitowskiego, [w:]
W kręgu Kaliope Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty prace ofiarowane prof. Ludwice
Ślękowej, red. A. Oszczęda i J. Sokolski, Wrocław 2010, s. 80–81.
28
Ibidem, s. 81.
29
A. Zbylitowski, op. cit., s. 6, w. 5–6.
30
Ibidem, s. 4, w. 29–30.
31
J. Kochanowski, Treny, oprac. H. Gaertner i S. Łempicki, Lwów 1930, s. 62.
26
27

12

Można uznać, że Zbylitowski, podejmując się napisania tego utworu, chciał stworzyć pewien
rodzaj terapii dla Mikołaja Firleja. Pokazał, że śmierć jest czymś naturalnym i nieuniknionym. Poeta
racjonalnie podchodził do wydarzenia, jakim było to odejście. Tym tekstem nie tylko uczcił pamięć
Ligęzianki, ale zapisał ją w historii jako osobę, która za życia była dobrym człowiekiem.

Dominika Siekańska

Motywy baśniowe w Orlandzie szalonym
Baśń można zaliczyć do najstarszych gatunków literackich, jest to opowiadanie o siłach
nadprzyrodzonych, nadnaturalnych postaciach i zjawiskach 1 . To utwór zawierający treści
fantastyczne, magiczne, cudowne. Najstarsze baśnie pochodzą z literatury indyjskiej oraz arabskiej.
Ukazują one dzieje bohaterów, którzy swobodnie przenikają do sfery nadnaturalnej. Baśniowy świat
wypełniony jest czarownicami, olbrzymami, złymi czarnoksiężnikami, dobrymi i złymi duchami oraz
magicznymi przedmiotami.
Orland szalony Ludovica Ariosta to epos rycerski, który przedstawia przygody odważnego
rycerza Orlanda, opisuje walkę z muzułmanami oraz nieodwzajemnioną miłość Orlanda do Angeliki.
Epos zawiera również wiele wątków magicznych i fantastycznych. Ludovico Ariosto roztaczał przed
czytelnikiem wizję świata pełnego magicznych stworzeń. Autor Orlanda szalonego wiedział, że nie
każdy uwierzy w opisywany przez niego baśniowy świat. Ludzie, którzy jeździli po świecie i widzieli
fantastyczne rzeczy, na pewno potwierdzili jego słowa. Stefania Wortman napisała, że baśń jest
„wykwitem fantazji pierwotnego człowieka, który personifikował otaczający go świat i obdarzał
ludzkim rozumem i uczuciami zjawiska napełniające go przerażeniem lub zachwytem […]” 2 .
Z wypowiedzi tej wynika, że baśnie zawiązują akcję wokół zdarzeń i postaci fantastycznych,
jednakże ukazują fakty zaczerpnięte z rzeczywistości. Może właśnie autor Orlanda szalonego chciał
ukazać wojnę jako coś mrocznego, pełnego przeszkód i tajemnicy? Poprzez świat czystej wyobraźni
można lepiej zrozumieć wiele autentycznych problemów. W poemacie na pierwszy plan wysuwają
się istoty fantastyczne, które obdarzone są czarodziejską mocą. Przede wszystkim są to
czarnoksiężnicy, wróżki i wiedźmy; swobodnie przekraczają granice między światem realistycznym,
a sferą nadnaturalną. Niektóre postacie są symbolem zła i przeszkód, których pierwiastki wciąż
obecne są w świecie, ale także w samych bohaterach. Postacie fantastyczne pozwalają odkryć
człowiekowi, jaki jest naprawdę.
Ariosto wprowadził Atlanta, mistrza czarnej magii, przez opowiadanie jednego z bohaterów —
Pinabela, dla którego był to „człowiek, lubo piekielny duch zły potępiony” 3. Atlant zamienił się w orła
i porwał mu ukochaną. Bohater dotarł do jego wspaniałego zamku, który został zbudowany dzięki
piekielnym czarom i zaklęciom. Mocny jak stal, świecił się i błyszczał, autor porównywał go do
płonącego ognia. Żadnemu śmiertelnikowi nie udało się wkroczyć do pałacu i zabić złego
czarodzieja. A może nawet nikt nie próbował zmierzyć się ze złem? Pinabel nie zrobił nic, aby
uratować ukochaną, czekał aż, zrobi to ktoś inny. Atlant posiadał również hipogryfa 4 — mityczne
stworzenie o ciele lwa, a głowie i skrzydłach orła. To na nim czarnoksiężnik odbywał swoje
podniebne wędrówki, napadał na wioski, siejąc grozę i spustoszenie. Mistrz czarnej magii swobodnie
przenikał do świata ludzi, krzyżował plany głównych bohaterów. W pieśni dwunastej pojawił się
tajemniczy krąg, po którym błądzili ludzie. Słyszeli oni zwodnicze głosy, a także widzieli przerażające
zjawy.

Motywy baśniowe w Orlandzie szalonym
1
Baśń, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, Słownik terminów literackich, Wrocław 2008, s. 61.
2
S. Wortman, Baśń w literaturze i życiu dziecka. Co i jak opowiadać?, Warszawa 1958, s. 17.
3
L. Ariosto, Orland szalony, przekł. P. Kochanowski, wyd. J. Czubek, t. 1, Kraków 1905, s. 32.
4
Hipogryf, [w:] Słownik mitów Greków i Rzymian, red. K. Niecikowska-Jarzębska, Warszawa 1995, s. 99.
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Następną wielką czarownicą była Alcyna. Ariosto wprowadził ją do swojego świata również
przez opowieść, tym razem gadającego mirtu 5 — wiecznie zielonego krzewu, z małymi
pojedynczymi liśćmi oraz białymi kwiatami. Autor użył tu alegorii, ponadto baśniowy nastrój
potęguje informacja, że roślina ta była kiedyś człowiekiem. Astolf był stryjem Orlanda i Rynalda,
dziedzicem angielskiej korony. Wracając z podróży, natknął się na zamek pięknej wiedźmy, która
oczarowała go i zabrała do swojej utopii. Później zamieniła go w mirt, jak pozostałych swoich
kochanków. Dzięki przytoczeniu tej opowieści Ariosto już na początku podkreślił, że Alcyna jest złą
i przebiegłą czarownicą. Autor, opisując jej pałac, roztoczył piękny, baśniowy obraz. Krainę
zamieszkiwały syreny, które swym śpiewem błagały rycerzy, aby zostali u wiedźmy. Straż składała
się z samych mieszańców. Ariosto pisał, że były to postacie bardzo dziwne, miały szpetne twarze,
niektóre posiadały małpie głowy, jeszcze inne kocie. Autor wprowadził także mitologiczne
stworzenia, jakimi są centaury6 — istoty o mieszanej budowie, których górną część ciała stanowił
ludzki tors i głowa, dolną zaś koński tułów. Jednorożce to także mieszkańcy Alcynowej krainy,
podróżowały na nich kobiety oraz sama czarownica. Ariosto podkreślił, że raj wiedźmy nasycony jest
cudownością i magią. Oczarowuje każdego mężczyznę, który ją odwiedza. Zapominali oni o swoich
rodzinach, celach i misjach. Rycerze, którzy szli na wojnę, zbaczali ze swej ścieżki, aby zamieszkać
w baśniowej krainie — może chcieli zapomnieć o okrucieństwach wojny i świata, uciec przed szarą
rzeczywistością. Ariosto podkreślił jednak, że takie postępowanie nie było nagradzane. Autor
Orlanda szalonego napisał również, że wiedźmy, takie jak Alcyna, były nieśmiertelne i chociaż
chciałyby umrzeć, to będą żyć, dopóki będzie istniał świat. Piotr Kochanowski w objaśnieniu, które
umieścił na początku pieśni, napisał, że czarownica była alegorią niekończącej się miłości, która
nigdy nie umiera w człowieku7.
Pierwowzorem Alcyny była Armida, czarownica z Gofreda abo Jeruzalem wyzwolonej 8 . To
piękna wiedźma, która także mieszkała w zaczarowanej krainie. Wykorzystywała swoje magiczne
zdolności przeciwko rycerzom krucjaty dowodzonej przez Godfryda. Działała po stronie pogan
i zwodziła rycerzy, którzy zauroczeni jej urodą porzucali wojsko. Potężny smok bronił zamku swej
królowej, a syreny próbowały uwieść rycerzy, którzy zabłądzili w swej podróży, natomiast kręty
labirynt strzec miał władczynię przed nieproszonymi gośćmi. Bogato zastawione stoły, ptaki
śpiewające ludzkim głosem, piękne ogrody — taki magiczny obraz malował w swym poemacie
Torquato Tasso.
Ludovico Ariosto umieścił w swojej baśniowej krainie wielu bohaterów zarówno starożytnych
mitów, jak i średniowiecznych legend. Morgana 9 przedstawiana była jako czarodziejka obdarzona
wielką mocą magiczną. Jedna z legend głosi, że zdobyła magiczną wiedzę podstępem od samego
Merlina 10 , który także pojawił się w Orlandzie szalonym, ale tylko jako duch. Ariosto umieścił
w baśniowym świecie jego grobowiec, dzięki czemu prorok mógł pomagać bohaterom w poemacie.
Jego pomocnicą była Melissa, potężna czarownica, która odegrała kluczową rolę w rycerskiej baśni.
W poemacie pojawiły się również olbrzymy 11 — nadprzyrodzone istoty, które przypominają
człowieka, lecz przewyższają go wzrostem i siłą. Autor Orlanda szalonego opisywał wielkoludy jako
złe stworzenia, które nie były przychylne człowiekowi. Jan Trzynadlowski napisał, że każda baśń
odwzorowuje stosunek człowieka do rzeczywistości 12 . Tak ludzie mogli wyobrażać sobie zbójów,
którzy napadali na wioski, ograbiali i zabijali ludzi. Eryfila była olbrzymką, która żyła w krainie
Alcyny. Mieszkała ona na bagnach i strzegła mostu. Ludzie, którzy chcieli przez niego przejść, byli
napadani, ograbiani, a niektórzy brani w niewolę. Ariosto opisywał Eryfilę jako szkaradne stworzenie
5
6
7
8
9

Mirt, [w:] Z. Podbielkowski, Słownik roślin użytkowych, Warszawa 1984, s. 231.
Centaur, [w:] Słownik mitów Greków i Rzymian…, s. 46.
L. Ariosto, op. cit., t. 1.
T. Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski, Wrocław 1951.
Morgana,
[w:]
Encyklopedia
fantastyki
[online],
dostęp
8
czerwca

2015,
<www.encyklopediafantastyki.pl>.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
J. Trzynadlowski, Racjonalizm baśni, [w:] J. Trzynadlowski, Studia literackie Wrocław 1995, s. 8.
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„gębę i zęby ma szkapie, łapy by u niedźwiedzia, paznokciami drapie” 13 . Jeździła na olbrzymim,
szarym wilku — autor dziwił się, jak Eryfila zawładnęła tak groźnym stworzeniem. Miała ona także
synów, którzy niczym nie różnili się od swej matki, byli takimi samymi złodziejami i łotrami jak ona.
Olbrzymka nie bała się walczyć. Chętnie stawała do bójki, pewna swej wygranej.
Straszliwym olbrzymem o nadludzkiej sile był Madrygant, który służył królowi Agramantowi.
Nosił on zbroję po Hektorze 14 — najdzielniejszym bohaterze trojańskim. Liczyła ona już tysiąc lat —
jak podał w poemacie Ariosto. Dzięki temu autor nadał Madrygantowi posturę wielkiego, dzielnego
rycerza. Nie nosił on przy sobie żadnej broni, do walki używał swej nadzwyczajnej siły. Jego
głównym zadaniem było zabicie Orlanda.
Następnego olbrzyma Ariosto wprowadził w opowiadaniu Pustelnika, który ostrzegał przed
nim Astolfa, innego bohatera poematu. Już na samym początku Mędrzec zapewnił, że czeka go
śmierć z ręki straszliwego wielkoluda. Olbrzym opanował jedno z miast i zabił wszystkich
mieszkańców. Mordował każdego, kto tamtędy przechodził. Charakteryzował się wielkim
okrucieństwem, rąbał na części ludzkie ciało, obdzierał je ze skóry albo pożerał żywcem. Astolf nie
posłuchał jednak rad Pustelnika, wolał zginąć, niż żyć z myślą, że uciekł od przeszkody, która
znalazła się na jego drodze. Olbrzym, opisany przez Ariosta, był tutaj symbolem problemów, które
człowiek napotyka wciąż w swojej życiowej wędrówce. I tylko od niego zależało, czy zdoła je
pokonać.
Wielka siła olbrzymów była także ukazana w pieśni jedenastej. Autor opisał pojedynek między
rycerzem-kobietą, a srogim wielkoludem. Była to bitwa na śmierć i życie, a żaden walczący nie miał
miłosierdzia dla swojego przeciwnika. Ariosto napisał, że był to „straszny pojedynek” 15 . Śmiała
i mężna kobieta-rycerz dzielnie stawiała czoła swojemu przeciwnikowi, nie chciała się poddać.
Niestety, silniejszy i okrutniejszy wielkolud pokonał swą rywalkę i porwał do swojego domu.
Jeden z bohaterów Ariostowego poematu, wędrując do Francji, spotkał na swojej drodze
zbójcę Oryla, który mieszkał w wieży w mieście Damietta. Był on zrodzony z samego diabła oraz
wiedźmy. Wyglądem przypominał człowieka, jednakże Ariosto nadał mu jedną cechę, która
wyróżniała go spośród zwykłych śmiertelników. Oryla nie można było zabić. Miał on nadprzyrodzoną
siłę, która pomagała mu w walce, co więcej, jego ucięte członki w magiczny sposób wracały na
swoje miejsce. Zbójca bawił się ze swoim przeciwnikiem, szydził z niego. Bohater, który napotkał
w swej podróży przeszkodę w postaci Oryla, musiał znaleźć jego jeden słaby punkt, aby go
pokonać.
Autor w rycerskiej baśni umieszcza także nimfy 16 — boginie, które były duchami przyrody,
oraz boga miłości — Amora, który ugodził strzałą jedną z głównych bohaterek. Magiczny świat
w poemacie wypełniony jest fantastycznymi postaciami, co jeszcze bardziej potęguje baśniowy
nastrój utworu.
Motyw wędrówki to także częsty wątek występujący w baśniach. Autor Orlanda szalonego
umieścił go w swoim poemacie. Dzięki takiemu zabiegowi mógł ukazać, że życie to ciągła tułaczka
w czasie i przestrzeni, a także w głąb własnej duszy. Przeszkody, jakie bohaterowie Ariosta
napotkali na swojej drodze, kształtowały ich charakter, a przedstawienie ich jako obrazu
magicznego i baśniowego pozwalało ukazać, jak ciężkie były to przeciwności; niektóre z nich
„odrastały” jak Orylowe członki.
Walka między dobrem i złem pojawiała się w całym poemacie. Zło było zawsze potężniejsze
od dobra, ale zwykle z nim przegrywało. Trzynadlowski zauważył, że baśń jest optymistycznym
widzeniem rzeczywistości — artystycznym narzędziem walki o doskonalsze formy życia,
niepozbawionym realizmu obrazem stosunków międzyludzkich. Na pierwszy plan wysuwa się walka
między siostrami. Kraina, którą władała Alcyna, nie należała od samego początku do niej, tylko do
jej siostry, dobrej wróżki. Logistylla odziedziczyła kraj po swoim ojcu, rządziła nim dobrze i uczciwie.
13
14
15
16

L. Ariosto, op. cit., t. 1, s. 125.
Hektor, [w:] Słownik mitów Greków i Rzymian…, s. 104.
L. Ariosto, op. cit., t. 1, s. 230.
Nimfa, [w:] Słownik mitów Greków i Rzymian…, s. 192.
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Alcyna i Morgana „spłodzone z brzydkiego cudzołóstwa” 17, stanęły przeciw niej i wygnały z wyspy.
W pałacu Logistylli każdy znalazł schronienie. Wysadzany był przezroczystymi kamieniami, które
ukazywały człowiekowi prawdę o nim samym — wszystkie dobre i złe cechy, grzechy oraz cnoty.
Wokół pałacu znajdowały się piękne ogrody, którymi wróżka osobiście się zajmowała. Dzięki swojej
magii potrafiła utrzymać w krainie wieczną wiosnę, a czas nie miał znaczenia.
Bohaterowie w poemacie musieli walczyć ze złymi czarnoksiężnikami, wiedźmami, olbrzymami,
musieli też odnaleźć drogę, którą chcieli podążyć. Walka ta polegała na pojedynku między
szlachetnymi postaciami, wartościami, ideałami, a okrucieństwem i brakiem moralności.
Ciekawym zabiegiem autora było wprowadzenie do poematu baśniowej historii. Ariosto
powołał się na „starego historyka”18, który prawdopodobnie spisał tę opowieść. „Ja nie wiem, czy to
prawda, czy to tylko bają” 19 — podkreślił autor, jednakże umieścił następujące opowiadanie
w poemacie. Na wyspie Ebuda panował król, który miał piękną córkę. Spodobała się ona
Proteusowi, mieszkańcowi królestwa Neptuna 20 . Zgwałcił on księżniczkę i porzucił brzemienną.
Ojciec jej był bardzo srogi i okrutny, dlatego zabił ją i jej nienarodzone dziecko. Kiedy Proteus
dowiedział się, co spotkało jego ukochaną, wpadł w gniew i wysłał „straszne morskie dziwy” 21, żeby
zniszczyły wyspę. Prorocy, aby ratować ojczyznę uzgodnili, że muszą ofiarować morskiemu bogu
piękną dziewczynę, jeśli ona mu się spodoba, to przestanie niszczyć ich kraj, jeśli nie, będą szukać
dalej. Tak rozpoczął się ciężki los mieszkańców wyspy Ebuda. Każdą piękną niewiastę pożerał wielki,
morski potwór. Opowieść, którą przytoczył Ariosto w Orlandzie szalonym, można nazwać legendą.
Dotyczyła ona faktów oraz postaci, które naprawdę istniały. Zostały w niej również wykorzystane
motywy baśniowe, nierealne 22 . Autor mógł tutaj nawiązać do średniowiecznych legend, które
tłumaczyły jakieś wydarzenie w sposób magiczny, jak na przykład wyciągnięcie przez Artura miecza
ze skały. Ariosto, dzięki wprowadzeniu opowieści, ukazał, że baśń może być odbiciem duchowego
życia, które opiera się na wierzeniach ludu. Mieszkańcy z wyspy Ebuda głęboko wierzyli
w opowiadane legendy, dlatego praktykowali dawne obrzędy, co okazało się dla nich zgubne.
Bruno Bettelheim podkreślił, że baśnie pomagają zrozumieć świat i radzić sobie z jego
problemami. Każdy człowiek w magicznych opowieściach powinien odnaleźć głębszy sens 23. Polega
on na konkretnej, socjalnej celowości utworu baśniowego, dzieła, które ma wpływać na odbiorców
w zupełnie określony sposób jako satyra społeczna, jako obraz lepszego, idealniejszego układu
stosunków międzyludzkich, wreszcie jako ufantastycznione odsłonięcie nie zawsze jasno
uświadomionych możliwości w stawianiu i rozwiązywaniu problemów życia jednostkowego
i zbiorowego24.
Baśnie pokazują człowiekowi, że pełne satysfakcji życie jest dostępne dla każdego. Jest ono
możliwe tylko wtedy, kiedy ludzie nie uciekają przed trudnymi i niebezpiecznymi przeszkodami,
a stawiają im czoła i walczą jak dzielni rycerze. Życiowe zmagania pozwalają odkryć człowiekowi
prawdziwe „ja”. To wszystko pokazał także Ariosto w Orlandzie szalonym. Jego bohaterowie cały
czas podejmowali odważnie walkę, bo tylko w ten sposób mogli odkryć swoją tożsamość,
dowiedzieć się, kim naprawdę są. Olbrzymy, czarownice i czarodzieje, morskie potwory to alegorie
prób i przeszkód, z którymi człowiek musi się zmagać każdego dnia. Ariosto, wprowadzając motywy
baśniowe do poematu, chciał dotrzeć do uśpionej podświadomości czytelnika, przypomnieć mu
o fundamentach człowieczeństwa, za pomocą prostych alegorii.

L. Ariosto, op. cit., t. 1, s. 116.
L. Ariosto, op. cit., t. 1, s. 160.
19
Ibidem, t. 1, s. 162.
20
W mitologii rzymskiej bóg wód, chmur i deszczu, odpowiednik greckiego Posejdona (Słownik mitów
Greków i Rzymian…, s. 190).
21
L. Ariosto, op. cit., t. 1, s. 161.
22
Legenda, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, op. cit., s. 271.
23
B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, t. 1 Warszawa 1985.
24
J. Trzynadlowski, op. cit., s. 37.
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Niebo i piekło oczami Ludovica Ariosta
Ludzie od zawsze wierzyli, że życie nie jest jedyną formą ich egzystencji. Śmierć traktowano
jako bramę do innego, tajemniczego świata. W kulturze pojawiło się wiele obrazów
przedstawiających zaświaty. W Biblii raj ukazywany był jako kraina wiecznego szczęścia i spokoju.
Niebo stanowiło nagrodę tylko dla tych, którzy byli sprawiedliwi, religijni i prawi. Natomiast piekło
było przedstawione jako ognista czeluść, miejsce pełne okrucieństwa i cierpienia. Ludovico Ariosto
w poemacie uzupełnił sferę nadnaturalną wizją piekła oraz nieba. Świat przedstawiony w Orlandzie
szalonym oprócz pierwiastka realnego posiada również baśniowy, dlatego autor zinterpretował dwa
światy — ziemski i nadprzyrodzony — nie tylko w duchu chrześcijańskim, ale również magicznie.
Odwoływał się także do mitologii.
Autor w eposie postawił na pierwszym miejscu funkcję dydaktyczną. Głównym celem był
zamiar ukazania ludzkości prawidłowej drogi. Ariosto pokazał ogrom zła w różnorodnych formach,
ażeby poruszyć sumieniem grzeszników. Już u początku poematu autor wezwał z za światów ducha
rycerza Argali. Ukazał się on swojemu zabójcy, Feratowi, który nie dotrzymał danej mu przysięgi
i nie oddał zaczarowanego hełmu. Duch rycerza bardzo długo szukał skarbu. Przepełniony był
smutkiem i gniewem. Kiedy znalazł swoją własność, przemówił do rycerza z „jadowitą mową” 1
i z żalem upomniał się o skradzioną rzecz. Zjawa pojawiła się, aby ukarać swojego mordercę
i przypomnieć mu o przyrzeczeniu. Jego dusza była tak przywiązana do ziemskiego życia i do
drogocennego hełmu, że nie mogła opuścić Ziemi, była zawieszona między światami. Autor Orlanda
szalonego ukazał, że każda zbrodnia jest złem, nie ma żadnego wytłumaczenia dla popełnionego
morderstwa.
W eposie Ariosta tłem dla fabuły romansowo-fantastycznej jest przestrzeń umieszczona
między piekłem a niebem. Siły zaświatowe uczestniczą w ziemskich wydarzeniach, dzięki swoim
wysłannikom (niebiańskim i piekielnym) decydują o przebiegu historii i losach bohaterów. Głównym
przedstawicielem piekieł był Pustelnik, którego Angelika, bohaterka poematu, spotkała na swojej
drodze. Poprosiła go o pomoc. Wezwał do siebie szatana w postaci lokaja i kazał mu spełnić wolę
dziewczyny.
Pustelnik pod wpływem urody Angeliki przywołał czarta, aby opętał jej konia i poniósł ją na
wyspę, skąd nie będzie mogła uciec. Szatan wykonał polecenie. Starzec chciał zgwałcić dziewczynę,
jednak ta długo mu się opierała. Pustelnik uśpił bohaterkę, używając swoich piekielnych mocy.
Dzięki wprowadzeniu diabelskich postaci, Ariosto ukazał czytelnikowi, jakie zło panuje na świecie
i z czym człowiek musi zmagać się w życiu codziennym.
Sługami szatana były również drapieżne ptaki z twarzami kobiet — harpie (mitologiczne
stworzenia), które miały mącić ludzkie umysły, zatruwać serca oraz przeszkadzać ludziom w ich
egzystencji2.
W poemacie pojawił się również Rodomont, który był rycerzem króla Agramanta. Ariosto
ukazał go jako wojownika o nadludzkiej sile. Pełen pychy i zuchwałości bluźnił przeciw Bogu i nie
bał się kary. Zabił również starego mnicha, który nie lękał się wielkiego rycerza i z zawziętością
mówił mu o Bożych przykazaniach. Rodomont zginął ostatecznie w pojedynku z Rugierem. Piotr
Kochanowski w swoich objaśnieniach na początku pieśni tłumaczy, że Stworzyciel jest sprawiedliwy
i zawsze karze tych, którzy zgrzeszyli słowami lub uczynkami 3.

Niebo i piekło oczami Ludovica Ariosta
1
L. Ariosto, Orland szalony, przekł. P. Kochanowski, wyd. J. Czubek, t. 1, Kraków 1905, s. 8.
2
Harpie, [w:] Słownik mitów Greków i Rzymian, red. K. Niecikowska-Jarzębska, Warszawa 1995,
s. 101.
3
L. Ariosto, op. cit., t. 1, s. 81.
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Funkcję dydaktyczną można także odnaleźć w wizji piekła oraz nieba, uzupełniającej świat
nadprzyrodzony w poemacie. Autor Orlanda szalonego pokazał zaświaty tak, jak je rozumiał. Już na
samym początku nie nawiązywały do chrześcijańskiego obrazu. Zostały one szczegółowo opisane
w wypowiedziach jednego z bohaterów. Astolf, stryj Orlanda i Rynalda, podróżując na hipogryfie,
dotarł do czeluści piekielnych. Ariosto przedstawił piekło jako wielką jaskinię, w której znajdowała
się „sroga przepaść” 4 . Z głębin wydobywała się woń „wielkiego smrodu” 5 , słychać także było
żałosny płacz, narzekania i przeraźliwe wzdychania. W królestwie ciemności panował nieznośny
i gęsty dym, który nie pozwalał zwykłemu śmiertelnikowi podróżować po piekle. Ariosto podkreślił,
że nie tak łatwo było wejść do czeluści piekielnych. Ciemność, która jest symbolem grzechu oraz
śmierci, panowała w piekle, ponieważ potępione dusze już nigdy nie miały ujrzeć światła 6.
Wszystko, co dzieje się w piekle, ma ścisłe powiązanie z życiem na ziemi, jest także
wspomnieniem przeszłości. Po śmierci dusza oddziela się od ciała, ma jednak możliwość stworzenia
ciała zastępczego, które powtarzać będzie zachowanie, uczucia i myśli ziemskie. W piekle
znajdowały się dusze kobiet, które były podobne do trupów, „gdy je deszcz, wiatr srogi i słońce
wysuszyło na polu u drogi” 7 . Skazane były na wieczne potępienie, ponieważ nie szanowały
mężczyzn, którzy bardzo je kochali. Niektóre z nich przyczyniły się również do ich śmierci. Według
Kochanowskiego, Ariosto nie potępił jednak kobiet, ale zalotników, którzy chcieli na siłę zmusić je
do miłości8. Autor Orlanda szalonego w piekle umieścił także istoty mitologiczne. Jedną z nich jest
Dafne 9 — nimfa, która przebywała na samym dole królestwa ciemności. Ariosto w poemacie
przedstawił także dusze mężczyzn, którzy zdradzili swoje kobiety — „płomień ich zrze i parzy
ogniem zaraźliwem!”10.
Astolf, podróżując na swoim hipogryfie, dotarł do bram królestwa niebieskiego. Poeta pokazał,
że stryj Orlanda był bohaterem wybranym przez Boga i tylko jemu odsłonięte zostały Boskie
tajemnice. Nie miał bezpośredniego kontaktu ze Stworzycielem, ale obcował z Jego wysłannikami.
W niebie bohater spotkał:
[…] męża szedziwego;
czerwona zwierzchnia szata, biała spodnia była,
ta szkarłat, druga mleko świeże przechodziła.
Włosy jako śnieg białe, broda roztrzęsiona
Po piersiach, siwiusieńka, w pół skędzierzawiona;
Twarz najwspanialsza oczy tak poważne miała,
Iż go obywatelem rajskiem wydawała11.

Ariosto w opisie starca podkreślił trzy kolory: czerwony, szkarłatny oraz biel. W Nowym
Testamencie oznaczają one zwycięstwo, zmartwychwstanie Jezusa (Chrystus był zawsze ukazywany
w czerwonej szacie), czystość, duchowość oraz boskość12. Jan Chrzciciel jako wysłannik Boga pełnił
funkcję przewodnika po Królestwie Niebieskim. Święty Jan ujawnił Astolfowi symboliczny charakter
jego misji. Bóg chciał, aby pomógł Orlandowi, który stracił rozum przez miłość. Tytułowy bohater
cieszył się szczególną opieką Najwyższego. To dzięki Niemu posiadał żelazne ciało, którego nie
można było zranić. Jednakże Stwórca chciał, aby Orland walczył w imię chrześcijan przeciw
niewiernemu ludowi. Rycerz nie okazał jednak wdzięczności za ten bezcenny dar. Zakochał się
w pogance i w niej zatopił wszystkie swoje myśli. Dlatego Bóg postanowił ukarać Orlanda i zabrał
Ibidem, t. 3, s. 62.
Ibidem, t. 3, s. 63.
6
Ciemność, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2007, s.41.
7
L. Ariosto, op. cit., t. 3, s. 63.
8
Ibidem, t. 3, s. 58.
9
Dafne, [w:] Słownik mitów Greków i Rzymian…, s. 51.
10
L. Ariosto, op. cit., t. 3, s. 64.
11
Ibidem, t. 3, s. 74.
12
W. Kopaliński, op. cit., s. 17, 51-53.
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mu rozum. Przez trzy miesiące rycerz miał zostawać w sidłach szaleństwa. Święty Jan zabrał Astolfa
na górę, gdzie schowane były zmysły ludzkie. Znajdowały się one w okrągłych naczyniach. Niektóre
były prawie pełne, co oznaczało, że Stwórca zabrał ludziom ich rozumy, ponieważ nie potrafili oni
wydostać się z diabelskich sideł, np.: chciwości, łakomstwa, kłamstwa i oszustwa.
W Orlandzie szalonym Bóg pełnił funkcję obserwatora świata. Wpływał na losy ważniejszych
postaci, opiekował się rycerzami, którzy walczyli w Jego imieniu (kiedy wojska chrześcijańskie były
wykończone walką, Bóg zesłał „czarnoskrzydłą noc […], która boje rozwiała i uspokoiła” 13). Bohater
w eposie nie był więc samotny, próżno czekający na Bożą pomoc. Sam autor podkreślił, że „mądry,
kto się w przygodzie do nieba ucieka, od niego najpewniejszej pomocy niech czeka” 14. Przykładem
może być pomoc, jakiej Bóg udzielił cesarzowi Karolowi, który modlił się do Niego o ratunek.
Uratował również Rugiera z tonącego statku, ponieważ bohater okazał skruchę i obiecał się zmienić.
Bóg wynagrodził również cnotę Izabelli, która do końca pozostała wierna ukochanemu.
Kochanowski napisał, że był to dowód na niekończącą się łaskę Pana. Ariosto opisał Boga tymi
słowami:
Bóg sprawiedliwy, kiedy nasze nieprawości
Mijają kresy łaski i Jego litości,
Aby pokazał, że jest niemniej sprawiedliwy,
Jako dobry, łaskawy, litościwy 15.

W Raju znajdował się także wielki pałac, „który w krąg rzeka opasuje” 16. Mieszkały tam „stare
baby” 17 , które przędły wełnę. Były to Parki, mające w swych rękach żywot każdego człowieka.
Ariosto po raz kolejny nawiązał do mitologii greckiej i rzymskiej. Mojry były trzema siostrami, które
przędły nić ludzkiego życia, były także personifikacją losu człowieka 18 . Kiedy Parki przetną linię
życia, wtedy nastąpi oderwanie ciała od duszy.
W niebie przebywał również staruszek, który topił w rzece Lete różne wełny i przędziona.
Pożerał je piasek, umierała z nimi pamięć o żywych. Lete była rzeką zapomnienia, jeśli człowiek
napił się z niej wody, to od razu zapominał o swoim ziemskim życiu, o swoich troskach
i zmartwieniach19. Ariosto zinterpretował ten mit inaczej. Starzec wrzucał imiona do wody, ponieważ
chciał, aby pamięć o ludziach zaginęła. Kruki i wrony pilnowały kruszców i ratowały tylko te, które
należały do złych ludzi. Natomiast biały łabędź wyławiał szlachetne przędziona, które odsyłał do
nimfy20, opiekunki królestwa nieśmiertelności.
Świat nadprzyrodzony w poemacie można uznać za baśniowy. Stefania Wortman napisała, że:
[…] baśń zawiązując akcję wokół zdarzeń i postaci fantastycznych nie rezygnuje ani z ukazywania
prawdziwych uczuć, ani z faktów zaczerpniętych z rzeczywistości. Miłość i nienawiść, wdzięczność, chytrość,
mściwość — słowem, najlepsze i najgorsze uczucia ludzkie znajdują swe odbicie w baśniowych wątkach21.

Ciekawym zabiegiem autora było wprowadzenie do poematu upersonifikowanych uczuć
ludzkich oraz cech charakteru, które wzmacniały świat nadprzyrodzony. Ariosto podkreślił, że nie
były one ani złe, ani dobre, spełniały tylko funkcje im przypisane. Można je więc zaliczyć do

13
14
15
16
17
18
19
20
21

L. Ariosto, op. cit., t. 2, s. 76.
Ibidem, t. 1, s. 165.
Ibidem, t. 2, s. 1.
Ibidem, t. 3, s. 83.

Ibidem.
Słownik mitów Greków i Rzymian…, s. 211.
Ibidem, s. 163.
Ibidem, s. 192.
S. Wortman, Baśń w literaturze i życiu dziecka. Co i jak opowiadać?, Warszawa 1958, s. 27.
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wysłanników niebiańskich oraz piekielnych. Milczenie i Niezgoda pomogły, na prośbę Boga, dostać
się pod Paryż wojskom angielskim. Autor opisał Niezgodę takimi słowami:
Poznał ją po odmiennym, we sto barw, ubierze;
Bramy miała nierówne i nie w jednej mierze;
Czasem ją odkrywała, czasem zakrywała
Szata, którą to wiatry, to noga trącała.
Włosy złote i srebrne, czarne, ruse były,
A zdało się, że samy z sobą się wadziły;
Jedne w warkocz splecione, drugie w róg zebrane,
Po plecach te, po piersiach owe rozmiotane 22.

Natomiast Milczenie było „w czarny płaszcz ubrane […] obute w trzewiki pleśniane” 23 .
W poemacie ukazane zostały również: Pokój z Cichością, Miłość z świętą Pobożnością, Pokój
i Pokora. Według Kochanowskiego, Ariosto ukazał, jak silne są wszystkie emocje ludzkie i cechy
charakteru. Człowiek bardzo szybko im ulegał, jakby były prawdziwe, stały przy ludziach i szeptały
im do ucha. Przykładem może być zachowanie rycerza Rodomonta, który posłuchał Niezgody
i Zazdrości i opuścił swojego króla oraz jego pojedynek z Madrygantem. Wojownicy stanęli do walki
„na śmierć i życie”, a towarzyszyły im Niezgoda i Pycha, które buntowały rycerzy. Pojawiła się także
Miłość, silniejsza od pozostałych dwóch, i między walczącymi nastąpiło pojednanie.
Ariosto w Orlandzie szalonym określił swoją wizję piekła oraz nieba. Królestwo ciemności nie
było jednak tak dokładnie przedstawione, jak niebiańskie. Tylko za czyimś pozwoleniem można było
odwiedzić zaświaty. W niebie Astolf dostał je od samego Boga, jednakże w piekle nie był mile
widziany, dlatego dusząca i gęsta mgła przeszkadzała mu w dalszej wędrówce. Autor podkreślił, że
tylko dobrzy ludzie godni są wejścia do Raju. Ariosto ukazał także, że zło nie należy tylko do piekła.
W świecie wykreowanym przez autora ukrywało się wszędzie — w olbrzymach, które były
przeszkodą dla bohaterów, czarownicach i czarownikach czyhających na ludzi oraz w samych
diabłach, które wystawiały ludzi na próbę. Bohaterowie poematu także byli jego częścią, ulegając
szybko swoim złym cechom oraz uczuciom, jak przedstawił to Ariosto. Autor podkreślił, że Bóg
wymagał posłuszeństwa, a także przejmował się tym, co działo się na świecie. Karał On ludzi, jeśli
zgrzeszyli przeciwko Niemu. Zło, które pojawiło się na świecie, nie było tylko zasługą szatana, ale
także i samego Pana („częstokroć na świat srogie tyranny podawa / I na złe jemu dowcipu i siły
dodawa24”). Jednakże Stworzyciel pomagał ludziom dobrym i uczciwym pokonać te przeszkody i, jak
pisał Kochanowski, Bóg nigdy nie pozwalał cieszyć się złym ludziom z ich grzechów, natomiast
dobrych i niewinnych zawsze wynagradzał25.
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L. Ariosto, op. cit., t. 1, s. 316.
Ibidem, t. 1, s. 319.
Ibidem, t. 2, s. 1.
Ibidem, t. 1, s. 81.
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Martyna Cieślak

Ślady petrarkizmu w poezji Jana Smolika
Jan Smolik, poeta renesansowy, znany jest głównie dzięki fraszkom i przekładom pastorelli
włoskich. Urodził się około roku 1560, prawdopodobnie w Smolicach. W roku 1580 wybrał się na
studia do Włoch. Podczas pobytu za granicą zwiedził Rzym, miał okazję zapoznać się z tamtejszą
literaturą i zaczerpnąć inspiracji — dlatego właśnie wpływy włoskie są bardzo widoczne w wielu jego
utworach. W artykule omówione zostaną te dzieła Smolika, w których można wskazać cechy
charakterystyczne dla poezji Francesca Petrarki i jego naśladowców.
Mieczysław Brahmer dowodził, że poeta wzorował się na Petrarce i był pod wielkim wrażeniem
jego twórczości, z którą zapoznał się we Włoszech. Był jednym z pierwszych polskich naśladowców
Petrarki1. Zauważył to także Alfred Fei, który stwierdził, że Smolik czerpał z twórczości Petrarki —
nazywał nieszczęśliwą miłość więzieniem, prosił o jej odwzajemnienie, wychwalał urodę swych
adresatek2. Inny badacz, Henryk Barycz, skoncentrował się na pobycie poety we Włoszech. Uważał,
że to właśnie tam Smolik zapoznał się z literaturą włoską, w tym także z dziełami Petrarki, co
bardzo wpłynęło na jego własną twórczość3. Teresa Wikoń stwierdziła, że to na Andrzeju Krzyckim,
a nie bezpośrednio na Petrarce wzorował się poeta. Badaczka opisała krótko wiersz Na obraz
Królowej Polskiej, Zygmunta III pierwszej Małżonki , w którym pojawił się charakterystyczny dla
Petrarki motyw śniegu i ognia4.
Wpływy włoskie najbardziej widoczne są w pieśniach otwierających zbiór poezji Smolika oraz
w pastorellach, które go zamykają. W twórczości poety można znaleźć najbardziej
charakterystyczne dla petrarkizmu motywy, takie jak adoracja nieprzystępnej wybranki, cierpienie
podmiotu lirycznego, czy ukazywanie miłości jako więzienia.
Petrarkizm, czyli zjawisko polegające na naśladowaniu twórczości Petrarki, w Polsce rozwijało
się głównie w XV i XVI wieku. Termin ten został wprowadzony przez Mieczysława Brahmera, który
jako pierwszy zaczął badać wpływy włoskiego poety na literaturę rodzimą i europejską5.
Cykl sonetów miłosnych Il Canzoniere dał początek fali naśladownictwa. Wielu twórców
z Włoch, a następnie Europy, zaczęło konstruować swe wiersze w podobnym stylu, sięgając po
środki poetyckie i zestawienia, a nawet stałe epitety, którymi posługiwał się autor cyklu. Częściej
zaczęto nadawać wierszom formę sonetu.
Petrarka chętnie posługiwał się kontrastem. Opisując ukochaną zestawiał czerwień koralowych
ust z bielą zębów, pisał o śniegu, który pali niczym ogień. Przedstawiał miłość jako więzienie,
chorobę, ale i drogę do Boga, prawdziwego szczęścia. Często sięgał po oksymorony, wyszukane
epitety, pytania retoryczne i liczne metafory6.
Koncepcja miłości w utworach Petrarki opierała się na myśli Platona, nie było w niej miejsca
na spokój, była ciągłym dążeniem do zjednoczenia z ukochaną. Potrzeby zmysłowe
współwystępowały z duchowymi — miłość nie opierała się tylko na pożądaniu, ale przede wszystkim
na porozumieniu dusz, odnalezieniu harmonii, Boga. Było to uczucie niespełnione, lecz
wzbogacające. Cierpienie było wynikiem zachwiania równowagi emocjonalnej, grzechu, medytacja
mogła pomóc je zrozumieć i wybrać to, co jest prawdziwym, chrześcijańskim szczęściem.
Ślady petrarkizmu w poezji Jana Smolika
1
M. Brahmer, Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku, Kraków 1927, s. 117–128, 123.
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A. Fei, Z poezji staropolskiej (J. Smolik — A. Stanisławska), „Pamiętnik literacki”, 1936, s. 815–835.
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H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600), Kraków 1938, s. 245–248.
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T. Wikoń, Ciągłość i odmienność utworów staropolskich, [w:] Dzieło literackie i książka w kulturze:

studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej
i dydaktycznej, red. I. Opacki, B. Mazurkowa, Katowice 2002, s. 348–356.
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M. Brahmer, Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku, Kraków 1927, s. 4–20.
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J. Kotarska, Petrarkizm, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 2002,
s. 628–637.
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Bohaterka utworów Petrarki, Laura, nie miała żadnej skazy, odznaczała się niezwykłą urodą
i pięknym wnętrzem. Była uosobieniem pragnień zakochanego w niej Francesca, jednak pomimo
wszelkich starań, była dlań niedostępna, wyniesiona do sfery sacrum. Wywoływała w ukochanym
przeciwstawne emocje, zniewalała jego umysł, jednocześnie skłaniając do kontemplacji. W pełni
zasługiwała na oddawanie jej czci, dlatego określa się ją mianem kobiety anielskiej — donna
angelicata7.
Podmiotem lirycznym targały sprzeczne uczucia — radość i żal, miłość i cierpienie, jednak
nigdy nie przestał zabiegać o względy ukochanej, nawet wtedy, gdy odeszła z tego świata. Mógł
połączyć się z nią po śmierci, która wcale nie była końcem, lecz początkiem lepszego, wspólnego
życia w niebie.
Polscy twórcy, tacy jak między innymi Jan Kochanowski, Jan Smolik, Mikołaj Sęp Szarzyński
a następnie Jan Andrzej Morsztyn, zaadaptowali ten model poezji miłosnej, pomijając lub
spłaszczając niektóre kwestie, koncentrując się na wybranych cechach. Ich poezja nie była tak
metafizyczna jak u Petrarki, nie szukano w miłości Boga, doskonałości, odpowiedzi na najważniejsze
pytania. Sięgano natomiast po metaforykę, kontrasty, motyw niespełnienia i cierpienia z miłości,
sposób przedstawiania ukochanej i typu relacji między nią a podmiotem. Kobieta często nazywana
była panią, mężczyzna natomiast sługą8.
Jan Smolik przejął od włoskiego mistrza sposób obrazowania za pomocą kontrastów, metaforę
miłości jako niewoli oraz lodu, który ma w sobie żar, a także postać idealnej, nieosiągalnej damy.
Adresatki wierszy Smolika zmieniają się, poeta pisał o miłości do wielu panien, nie miał swojej
jedynej muzy, swojej Laury. W utworach występują różne imiona: Halszka, Anna, Zuzanna, Dorota,
a także obco brzmiące, jak Galatea czy Amarylli. Poeta często pisze o „paniej swojej” i „paniej
mojej”, nie ujawniając wprost imienia.
Motyw zakochanego mężczyzny, czekającego na skinienie ukochanej, wyidealizowanej kobiety
wyraźnie widać w Pieśni II. Podmiot wychwala adresatkę, wynosi ją wysoko ponad inne dziewczęta,
które nie mogą się z nią równać ani pod względem urody, ani cnót. Cierpi z miłości i stwierdza, że
tylko jej łaska może uleczyć jego zbolałe serce. Prosi ją, aby odwzajemniła to uczucie, mówi wprost,
że jest gotów jej służyć. Zdaje sobie sprawę, że to od niej zależy jego szczęście lub strapienie, może
go spotkać wybawienie lub zguba. W jego słowach widoczny jest smutek i ból, ale i nadzieja:
Pociechy nie masz, która smętek morzy,
Serce omdlewa, żal się bardziej żarzy,
To łaską swą zlecz — a rany się zgoją
Przyjaźnią twoją.
Moc piękności twej sercem moim władać;
Możesz zachować, możesz go i stradać.
Użyj baczenia a uczyń mu k woli,
Niechaj nie boli! 9
(Pieśń II, w. 17–24)

W kolejnej pieśni poeta zwraca się do Wenus z prośbą o pomoc. Co istotne, w dwóch
ostatnich wersach nazywa samego siebie sługą, a wybrankę „panem”. Zapewnia ją o swym oddaniu
i wierności. Użycie słowa „pan” zamiast „pani” pogłębia efekt wypowiedzi, zwracając uwagę na
wyższość niewiasty nad nim.

M. Brahmer, op. cit., s. 42.
A. Nowicka-Jeżowa, Petrarkizm [online], dostęp 23 marca 2015,
<http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/petrarkizm; 3956279.html>.
9
J. Smolik, Pieśń II, [w:] Wiersze różne, wstęp i wyd. R. Pollak, Warszawa 1935, „Biblioteka
Zapomnianych Poetów i Prozaików Polskich XVI–XVIII w.”, s. 3–4. Wszystkie wiersze cytowane w pracy
pochodzą z tej edycji.
7
8
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Motyw pani i odurzonego miłością podmiotu lirycznego ze zranionym sercem powtarza się
także w Pieśni V, Pieśni VI oraz Pieśni VII, choć nie do końca wiadomo, czy ta ostatnia rzeczywiście
jest autorstwa Smolika. W Pieśni VIII i Pieśni IX podmiot liryczny także zwraca się do „swej pani”,
jednak nie jest już nieszczęśliwie zakochany. Miłość go cieszy, możliwe, iż została odwzajemniona.
W wierszu Do Anny, w którym podmiot liryczny najpierw opiewa wyjątkową urodę i wspaniałą
sylwetkę dziewczyny, a następnie nazywa ją swą panią, oznajmia jej, że sprawiła jego sercu
ogromny ból, wprowadziła w nie zamęt. Mężczyzna pragnie odzyskać spokój.
W wierszu Do Zuzanny podmiot wyznaje adresatce, że pragnie jej służyć, jednak nie jest on
nieszczęśliwy, lecz uradowany, ma bardzo pogodny nastrój. Przedstawia Zuzannę jako osobę dobrą,
kulturalną, cnotliwą, oraz dzielną. W zaledwie czterech wersach opisuje ideał kobiety — obfitującą
w same zalety, cechującą się pięknym wnętrzem.
W pastorellach poeta poświęca więcej miejsca na opis urody swej pani. Nie da się
jednoznacznie stwierdzić, czy jest to ta sama kobieta, co w przypadku pieśni, jednak można się
domyślać, że nie — zmienił się podmiot i sceneria, zmienia się także imię adresatki w samym cyklu
— w Pastorelli I słowa kierowane są do Galatei, natomiast już w Pastorelli III adresatką jest
Amarylli.
Wspomniana Galatea opisana jest jako panna o skórze bielszej niż lilia i bardziej miękkiej od
zsiadłego mleka. Podmiot, pasterz, jest zachwycony jej urodą, nazywa ją wręcz nadobną. Mówi, że
tylko ona jest w stanie ukoić jego smutek i prosi, aby z nim zamieszkała. Opowiada, jak będzie
wyglądać ich wspólne, sielankowe życie, jeśli ona się na to zdecyduje. Jest gotów zaoferować jej
wszystko, co ma — dom pełen miłości, wieniec z róż, codziennie świeże mleko i śmietanę od swoich
owiec. Obiecuje, że da jej szczęście, jest bowiem kobietą, która na nie zasługuje.
Amarylli — piękność z Pastorelli III, także jest nazwana przez pasterza nadobną. Podobnie jak
w Pastorelli I, podmiot najpierw stwierdza, że bez niej nic go nie cieszy, a następnie składa
obietnice dotyczące wspólnej przyszłości i tego, jak wspaniale będzie ją traktował. Chce zostać jej
sługą, ponieważ woli ją jedną, niż wszystkie inne panny świata. Gardzi nawet Florą, pisząc:
Bo rychlej ujrzysz rostąc liliją na głogu
A sierć prostą na owcy i kozła bez rogu,
Niżbym cie opuścić miał a miłować drugą,
Choćbym był Florze panem a u ciebie sługą.
(Pastorella III, w. 17–20)

Poeta opisując niewiasty sięgał po określenia często stosowane przez Petrarkę. W Pastorelli IV
pisał o twarzy niczym zorza, w Pastorelli V o ustach jak korale, ślicznych oczach i długich, kręconych
włosach wybranki. Zwrócił też uwagę na jej kształtne biodra i śnieżnobiałe nogi.
W Pastorelli VI przedstawiona została rozmowa dwojga kochanków — pasterza i pasterki.
Wiersz jest w formie dialogu, kwestie bohaterów są czterowersowe, przeplatające się (z wyjątkiem
ostatniej wypowiedzi pasterza, która liczy 14 wersów). Z ich wypowiedzi wynika, że po raz kolejny
spotkali się potajemnie w lesie. Dziewczyna boi się, że matka rozgniewa się, jeśli córka nie wróci
szybko do domu. Chłopak nie chce się z nią rozstawać, ponieważ jest to dla niego bolesne.
Początkowo zarzuca jej zdradę, ma wobec niej pewne podejrzenia, jednak pod wpływem jej słów
opamiętuje się i zawierza ukochanej. Pasterka prosi go o cierpliwość, zapewniając o tym, że jego
czekanie się opłaci. W tym miejscu z ust młodzieńca padają takie słowa:
Oczy lubieżne i wdzięczne kochanie,
Gdyż ja dla ciebie w sercu udręczenie
Cierpię i ogień! Iż go teraz czuję,
Niech go zagaszę, gdy cie z raz całuję!
(Pastorella VI, w. 37–40)

Pojawiają się tu dwa charakterystyczne dla Petrarki i jego naśladowców motywy: miłościognia i miłości-udręczenia. Płomień może zostać ugaszony tylko pocałunkiem ukochanej, który ukoi
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ból w sercu pasterza. Panienka pragnie jednakże czegoś więcej, ponieważ sądzi, że ogień jest zbyt
wielki, by można było go ugasić w ten sposób. Dziewczyna jest jednocześnie śmiała,
odwzajemniająca uczucie ukochanego, a zarazem w pewien sposób niedostępna, ponieważ musi
wrócić do domu i zostawić młodzieńca. Chłopak nazywa ją swym szczęściem i kochaniem, pragnie
ofiarować złoto, lecz ona zamiast tego woli jego szczerą miłość i stałość w uczuciach. Żegna się
z nim, pozostawiając w jego sercu smutek i tęsknotę, ale i nadzieję. Pasterz nie może doczekać się
kolejnego spotkania, które umili im muzyka i piękno otaczającej ich przyrody. Żegna ją czule
i jeszcze raz zapewnia o swym oddaniu.
Ciekawym wierszem jest Frasunek Jana Smolika w więzieniu, w którym podmiot opisuje
miłość jako niewolę. Żali się na swój los, nie może jeść ani spać. Nie chce, aby ukochana połączyła
się z innym mężczyzną, stąd też jego rozpacz. Zwraca się z prośbą o pomoc do Boga, ponieważ jego
cierpienie jest nadludzkie. W wierszu nie jest powiedziane wprost, że owym więzieniem jest miłość,
jednak znając twórczość Petrarki i jego naśladowców, można się tego domyślać. Alfred Fei
stwierdził, że podmiot liryczny zawinił wobec swej pani, dlatego znalazł się w więzieniu i cierpi 10.
Inny, bardzo charakterystyczny dla petrarkizmu motyw, pojawia się w wierszu Na obraz
Królowej Polskiej, Zygmunta III pierwszej Małżonki . Śnieg, który kojarzy się z zimnem, jest
przedstawiony jako ogień. Biała cera królowej przyrównana została do śniegu, jednak podmiot
liryczny stwierdza, że nie ma z nim nic wspólnego, ponieważ płonie, ogrzewając króla. Żaru, który
od niej bije, nie uda się ugasić lodem, ponieważ tym sposobem jeszcze bardziej się go roznieca 11.
Można tego dokonać tylko za pomocą ognia:
Pewnie nie śniegiem żadnym ani lodem zimnym,
lecz ogniem ogień — da Bóg — zgasi, nie czym innym.
(Na obraz Królowej Polskiej, Zygmunta III pierwszej Małżonki, w. 7–8)

W wierszu Do Jarosza poeta wykorzystał kilka charakterystycznych dla Petrarki motywów:
więzienia, płomieni i ran zadawanych przez miłość. Utwór ten jest silnie nacechowany petrarkizmem
pomimo tego, iż to nie podmiot liryczny jest zakochanym cierpiętnikiem, lecz jego znajomy, do
którego się zwraca. Miłość Jarosza do kobiety przedstawiona została z perspektywy osoby trzeciej,
przyjaciela, który solidaryzuje się z nim i wyraża nadzieję na to, że jego rany zostaną zagojone,
a uczucie odwzajemnione.
Halszka, ukochana Jarosza, została przedstawiona jako kobieta piękna i pełna zalet, która jest
dla niego nieprzystępna. Podmiot liryczny stwierdza, że niewiasta słusznie zadała Jaroszowi ranę,
a więc nie jest to zwykła dziewczyna, lecz taka, dla której warto się poświęcić. Jego serce jest
chore, pragnie wzajemności. Miłość do Halszki jest niczym ogień, którego nie sposób ugasić.
Wszystkie próby zduszenia tych płomieni sprawiają, że stają się one coraz gorętsze, silniejsze.
Wenus, która je roznieciła, uprzednio obdarowawszy dziewczynę urodą, jest odpowiedzialna za
cierpienie Jarosza, to ona skazała go na więzienie, sprawiła, że Halszka zniewoliła jego serce. Bogini
została tu porównana do myśliwego, który goni zwierzynę — zakochanego mężczyznę.
Wenus zupełnie inaczej została przedstawiona w wierszu Do Wenery — nie jest już przyczyną
udręki, lecz radości. Podmiot liryczny dziękuje jej za to, że pozwoliła mu doznać spełnienia
i pocałować ukochaną „panią swoją”. Opowiada jej o swoim szczęściu i prosi, aby nadal mu
dopomagała. Składa bogini obietnicę, że przyozdobi jej skronie różami i liliami, kwiatami, o których
często pisał Petrarka.
Choć petrarkizm nie występuje w nazbyt wielu wierszach Smolika, ważne jest, że poeta
zaadaptował go w sposób wyjątkowy — subtelnie czerpał od mistrza, nie zatracając własnego stylu.
Petrarkizm obecny u poety to przede wszystkim przedstawianie miłości jako cierpienia i płomieni.
Adresatki wierszy mogą przypominać Laurę, ponieważ są doskonałe i warte wyrzeczeń. Pojawiają
się także charakterystyczne dla Petrarki motywy lodu, więzienia, pani i sługi. Opisywane przez
A. Fei, op. cit., s. 827–828.
M. Wojtkowska-Maksymik, „Dalida” Luigiego Grota w przekładzie Jana Smolika, „Odrodzenie
i Reformacja w Polsce” 2009, t. 53, s. 263–271.
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11
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Smolika kobiety były wspaniałe i obdarzone wielką urodą, jednak nie idealizował ich przesadnie i nie
czynił nadmiernie nieprzystępnymi — w jego słowach, pomimo bólu, czuć było nadzieję i optymizm.

Michał Sadowski

Rozwój sielanki w tradycji europejskiej
Dojrzałą gatunkowo sielankę stworzył jako pierwszy Teokryt z Sycylii (IV-III w. p.n.e.),
którego uważa się za ojca tego gatunku. To właśnie jego twórczość wpłynęła na dalsze jej dzieje,
także w Polsce1. Utwory poety hellenistycznego przepełnione były realistycznymi obrazami z życia
pasterzy, połączonymi z elementami zabawy literackiej. Spadkobiercą Teokryta był Wergiliusz, który
wprowadził do sielanki Arkadię — mityczną krainę pełną szczęścia i harmonii. Motywy arkadyjskie
były wszechobecne w sielance, szczególnie w europejskim renesansie i baroku2.
Sielanka ewoluowała: od Teokryta, który nadał jej kształt i wprowadził do tradycji sielankowej
idylle, po Wergiliusza piszącego bukoliki i eklogi. Z kolei późniejsi rzymscy poeci stworzyli inne
odmiany bukoliki, w tym m.in. sielankę georgiczną o uprawie roślin ogrodowych i hodowli bydła3.
Gatunek ten zawierał pierwiastki liryczne, które przeważały nad elementami epickimi
(opowieści wypracowane techniką Kallimachowskiego epyllionu, formy narracyjne) oraz cząstkami
dramatycznymi (dialogi — pieśni pasterzy, ich rozmowy, śpiewy). Sielanki to utwory
o zróżnicowanej tematyce; przedstawiały sceny z wyidealizowanymi urokami wsi wraz z opisem
codziennego życia, relacje z obrzędów czy mity bohaterskie. Zarówno prezentowały obrazy z życia
robotników wiejskich4, jak i wychwalały władców, którzy byli poprzebierani za pasterzy lub poetów.
Źródłami tematów, z których czerpali autorzy, były głównie legendy pasterskie, mitologia i wiejskie
życie rolników, rybaków, myśliwych i innych. Sielanka ujawniała znużenie światem cywilizacji oraz
w sposób przewrotny kamuflowała aktualną problematykę społeczno-obyczajową 5 . Gatunek ten
wywodzi się z nurtu myśli moralistyczno-stoickiej, z elementami folkloru. Pasterstwo w tym gatunku
jawi się dwojako. Z jednej strony stanowi opis życia na wsi, z drugiej jest ilustracją relacji między
panem a kmieciami — opisem trudnego życia chłopów6.
Pierwszym poetą, który wprowadził bukolikę do literatury rzymskiej był Wergiliusz. Przed jego
twórczością pojawiły się wczesne i prymitywne formy łacińskiej twórczości ludowej, jednak nie
wywarły wpływu na sielankę rzymską. Pod względem treści jak i formy, sielanki Wergiliusza są
najbliższe wzorom greckim. Eklogi autora Eneidy nie naśladują sielanek pasterskich Teokryta, ale
łączą doświadczenia i emocje epoki Wergiliusza z ideałami greckiej bukoliki. Treścią italskich
sielanek były przeważnie proste scenki z życia wiejskiego: pasterzy pasących swoją trzodę,
bawiących się, śpiewających, spierających się ze sobą, obrazy zakochanych i tęskniących 7 . Poza
opisem zachowań ludzi, poeta przedstawia malownicze i piękne krajobrazy. Część sielanek Marona
reprezentuje zupełnie nowy typ; przedstawiają losy samego Wergiliusza oraz stanowią aluzję do
Rozwój sielanki w tradycji europejskiej
1
A. Dobakówna, O sielance staropolskiej, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 5.
2
A. Krzewińska, Sielanka, [w:] Słownik literatury staropolskie: średniowiecze, renesans, barok,
red. T. Michałowska, Wrocław 1998, s. 866.
3
4

Loc. cit.

Pochwały wsi w polskiej sielance wynikały z sytuacji politycznej w kraju, gdzie przeważała
średniozamożna szlachta, która korzystała z pełni władzy. Obraz zadowolonego pana na włościach był
niezwykle częsty i powtarzalny, bo upowszechniał niezależność pana-szlachcica (zob. A. Dobakówna,
op. cit., s. 4).
5
Sielanka, [w:] Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, Wrocław 2008, s. 508.
6
A. Krzewińska, op. cit., s. 867.
7
S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław 1983, s. 47.
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rzeczywistości rzymskiej 8 . Złamanie konwencji widoczne jest również w Eklodze X, gdzie pisarz
wprowadza autentyczną postać do utworu — swojego przyjaciela i inne realne osoby9.
Poeta złamał również klasyczny schemat sielanki w Eklodze IV oraz pieśni Sylena, które
bardziej przypominają poematy niż sielanki 10. Język eklog jest z jednej strony prosty i naturalny,
z drugiej strony perfekcyjny pod względem technicznym, bogaty poetycko i zgodny z duchem
łaciny11. W arkadyjskim świecie u Wergiliusza najwyższą wartością jest sztuka (poezja i muzyka),
która wprowadza harmonię i potrafi łagodzić sytuację, gdy mit arkadyjski zaczyna się chwiać 12 .
Jednak w przeciwieństwie do eklog Wergiliusza, w literaturze staropolskiej Arkadia, w której
znajdują się pasterze i mają możliwość powrotu do niej, nie jest tylko miejscem marzeń 13.
W literaturze włoskiej sielanka była bardzo popularnym gatunkiem używanym przez poetów.
Z tej formy literackiej stosowano najczęściej dramat pastoralny, pieśni pasterskie, romans pasterski
czy sielanki w formie dialogowej. Utwory bukoliczne pisywali wówczas Dante, Petrarka, Boccaccio,
Jacopo Sannazaro, Andrea Navagero oraz Torquato Tasso — twórca pasterskiego dramatu
Amintas14. XV-wiecznym poetom patronował Teokryt, od którego przejęto cechy typowe dla tego
gatunku (obraz wsi, opis pierwotnych zawodów: pasterza, ogrodnika, hodowcy winorośli czy
rolnika) oraz przedstawianie konkretnej postawy wobec świata (apoteoza prostego żywota na łonie
przyrody, powrót do pierwotnej natury). Bukolikom nadano nazwę idyll, gdyż były to krótkie
poematy czy scenki rodzajowe. Poeta miał za zadanie opisać obrzędy i codzienne czynności pasterzy
z dominującym tematem, jakim była miłość15.
Wykorzystanie antycznej spuścizny w połowie XVI wieku w Polsce spowodowało narodziny
gatunku w literaturze staropolskiej. Pierwszymi świeckimi sielankami polsko-łacińskimi były Idyllium
in Laudem Samuelis Maciejowski (1547) Włocha Petra Illicinusa i Ecloga ad Nicolaum Radivilium
(1548) Stanisława Koszutskiego16.
Sielanki staropolskie reprezentowały dwie wersje językowe: łacińską i narodową, oraz dwa
nurty: religijny i świecki. Polscy poeci często wykorzystywali znajomość włoskiej sielanki
dramatycznej, co zaowocowało występowaniem motywu Arkadii, mitologizacją przestrzeni oraz
wprowadzeniem elementów wokalnych, muzycznych i baletowych. Sielanka czerpała z tradycji
włoskiej do końca XVI wieku. Jego schyłek przeniósł do świeckiej sielanki staropolskiej wersję
włoskiej pastoreli, która została unowocześniona dzięki kanzonom Petrarki i eklogom Navagera
i Sannazara. Duża popularność poezji pastoralnej w krajach romańskich sprawiła, że sielanka była
uprawiana także w Polsce (na przykład Pieśń świętojańska Jana Kochanowskiego) —
wykorzystywano w niej różne formy włoskiej bukoliki renesansowej. Polska sielanka najwierniej
naśladowała model bukoliki teokretyjsko-wergiliańskiej za sprawą popularności dzieł m.in. Dantego,
Petrarki czy Boccaccia w Polsce17.
Ze starożytnych wzorców najczęściej korzystano z bukolik Wergiliusza. Łacińskie sielanki
pisane przez polskich poetów miały charakter alegoryczno-okolicznościowy (Jan Kochanowski,
Szymon Szymonowic, a w XVII wieku głównie Maciej K. Sarbiewski). Funkcjonowały również formy
dworskiej poezji okolicznościowej (epicedialna, gratulacyjna, triumfalna, powitalna, epitalamialna
Ibidem, s. 72–73; Tło eklog I i IX stanowi opisanie wydarzeń związanych z parcelacją gruntów
i posiadłości w okolicach Kremony (rodzinne strony poety) przez zwycięskiego Oktawiana, który po
wojnie domowej w 42 r. p.n.e. wynagradzał ziemiami weteranów wojennych.
9
Ibidem, s. 95.
10
Ibidem, s. 82, 90.
11
Ibidem, s. 107.
12
Ibidem, s. 231.
13
A. Krzewińska, ibidem, s. 7.
14
J. Pelc, Wstęp, [w:] Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław
2000, BN I 182, s. LVI; L. Szczerbicka-Ślęk, Wstęp, [w:] J. B. Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, oprac.
L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999, BN I 287, s. XV.
15
L. Szczerbicka-Ślęk, ibidem, s. XV–XVI.
16
Ibidem, s. 868.
17
Ibidem, s. 867–869.
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i panegiryczna) 18 . Pojawiały się wówczas tzw. sielanki myśliwskie, żałobne, czy elegie pastoralne
i polityczne19.
Obok antycznego rodowodu należy również dostrzec nawiązania do Biblii. Występowały one
w bukolikach łacińskich, przeważnie w dialogach pasterzy, prowadzonych w aluzyjno-polemicznym
tonie20.
Rozkwit świeckiej sielanki w języku narodowym przypadł w Polsce na koniec XVI wieku.
Reprezentatywnym twórcą stał się Szymon Szymonowic, a później jego spadkobiercy: Henryk
Chełchowski, Adrian z Wieszczyc Wieszczycki, Jan Gawiński i Bartłomiej Zimorowic.
Sielanki najdoskonalsze i najbardziej konsekwentne w formie tworzył Szymon Szymonowic.
Korzystał z klasycznego teokrytejskiego modelu gatunkowego, odmian antycznych oraz
nowożytnych. Były to małe, klasyczne formy, w których bohater jest wcieleniem poety-pasterza.
Można również dostrzec intymne elementy z biografii pisarza oraz nawiązania do mitologii. Główna
postać w sielankach u Szymonowica starzeje się i odczuwa samotność, nigdy nie zaznaje miłości,
dlatego też szuka uciech w poetyckiej Arkadii. Autor Żeńców przedstawił swoją refleksję na temat
poezji, poety i jego roli w społeczeństwie. Sam poeta-pasterz opowiada swą historię w celu
odzyskania wspomnień21.
Naśladowcami i tłumaczami starożytnych i współczesnych arcydzieł poezji pastoralnej byli:
Kacper Miaskowski, Daniel Naborowski, Hieronim Morsztyn, Samuel Twardowski ze Skrzypny,
Szymon Zimorowic, Wacław Potocki oraz Stanisław Herakliusz Lubomirski 22.
Schyłek rozwoju sielanki w literaturze staropolskiej wyznaczają utwory religijne o narodzinach
Chrystusa. Sielanka bożonarodzeniowa w Polsce cieszyła się uznaniem u jezuitów, była
wykorzystywana jako narzędzie walki z humanistycznym krytycyzmem i zwątpieniem w boskie
pochodzenie Chrystusa. Dawała dwojaką możliwość interpretacji — alegoryczną i dosłowną23.

18
19
20
21
22
23

Loc. cit.
Loc. cit.
Loc. cit.

A. Krzewińska, ibidem, s. 868.

Loc. cit.
Ibidem, s. 871.
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Pieśni pasterskie w Sielankach Adriana
Wieszczyckiego
Cykl Wieszczyckiego składa się z dziesięciu utworów. W jego skład wchodzą: Rozmowa.
Damofon i Pan oraz dziewięć pieśni miłosnych1. Powstał on w Niepołomicach w roku 16342; taką
informację znajdujemy na karcie tytułowej. Anna Gurowska uważa, że tytuł Sielanki abo Pieśni

sugeruje nawiązanie do Jana Kochanowskiego i do Szymona Szymonowica 3 . Drugi człon tytułu,
Pieśni, związany jest z określeniami carmen bucolicum i carmen rusticum. Oznaczają one pieśni
bukoliczne (łac. carmen to pieśń)4. Elementy stoickie i epikurejskie oraz liczne motywy horacjańskie
w tym cyklu wskazują na odwołania do Pieśni Kochanowskiego 5 . Już pierwszy człon utworu
Rozmowa. Damofon i Pan prezentuje widoczne nawiązanie do Bukolik Wergiliusza. Rozmowa — to
ekloga (łac. ecloga, aegloga „wybranie, wykład, rozmowa” 6). Treścią cyklu jest lament pasterski,
opisujący dzieje nieszczęśliwej miłości pasterza Damofona do pięknej Filidy 7 . Poeta doskonale
wpisuje się w estetykę lamentu. Pasterz wyraża żałobę, ból, nieszczęście, bezradność wobec
przeciwieństw losu 8 . Wieszczycki odwołuje się do formy kompozycyjnej rozpowszechnionej
w romańskiej poezji pastoralnej9 . Ponadto zbiór utworów Wieszczyckiego zgodny jest z modelem
teokrytejsko-wergiliańskim, który opiera się na micie szczęśliwości wiejskiej 10 . Jak zauważyła
Marzena Walińska, twórcy sielanek często sięgali po kostium pasterza.
Pisarz mógł poruszyć dowolny temat bez obaw, tworząc bezpieczną barierę. Jeżeli czytelnik
nie odczytał danej sytuacji alegorycznie, to i tak nie odbierał pasterza jako realnej postaci.
Wykształcony człowiek wiedział, że pastuchowie nie wyrażali niezwykłych uczuć podczas pracy na
łące i nie używali przy tym wyszukanego języka 11, co ma miejsce w przypadku Damofona.
Zgodnie z tradycją bukoliczną artysta czerpie z innych dzieł literackich, używając do tego
stylizacji i imitacji. Gurowska uznaje, że poeta korzystał przede wszystkim z Eklog Wergiliusza
(Pieśni II, VI i X). Na gruncie literatury polskiej widać odwołania do Żalów nagrobnych na

ślechetnie urodzonego i znacznie uczonego męża, nieboszczyka Pana Jana Kochanowskiego
Sebastiana Fabiana Klonowica oraz Fraszek, Pieśni, Pieśni świętojańskiej o Sobótce i Trenów
Jana Kochanowskiego 12, a także do Epitaphium Bionis , ówcześnie przypisywanego Teokrytowi.

Pieśni pasterskie w Sielankach Adriana Wieszczyckiego
1
Między innymi Gurowska oraz Ślaski uważają, że ograniczenie przez Wieszczyckiego cyklu
sielankowego tylko do tematyki miłosnej jest kontynuacją drogi wyznaczonej przez Jana Smolika za
sprawą jego Pastoreli kilku.
2
Niepołomice położone są nad Wisłą, koło Krakowa, tam też Wieszczycki napisał cykl Sielanki abo
Pieśni w 1634 roku. Na początku XVII wieku starostwo niepołomickie przeszło w posiadanie
Lubomirskich, ponieważ Stanisław Lubomirski ożenił się z Anną Branicką. Następnie wziął za żonę Zofię,
księżniczkę Ostrogską. Wieszczycki przez całe życie był związany z rodami skoligaconych z sobą
Tarnowskich, Ostrogskich i Zasławskich (zob. A. Gurowska, Objaśnienia, [w:] A. Wieszczycki, Utwory
poetyckie, Warszawa 2001, s. 139.)
3
A. Gurowska, Objaśnienia…, s. 140.
4
Ibidem, s. 139.
5
A. Gurowska, Wprowadzenie do lektury…, s. 8.
6
A. Krzewińska, Sielanka staropolska, jej tradycje i główne kierunki rozwoju, Poznań 1979, s. 62–63.
7
A. Gurowska, op. cit., s. 7.
8
Lament, [w:] Słownik…, red. M. Głowiński, Wrocław 2008, s. 270.
9
A. Krzewińska, op.cit., s. 7.
10
A. Nowicka-Jeżowa, Preliminaria [fragm. książki Barok polski. Między Europą a Sarmacją, Warszawa
2009–2011] [online], dostęp 3 czerwca 2013, <www.staropolska.pl/reklama/anj_barok.html>.
11
M. Walińska, Mitologia w staropolskich cyklach sielankowych, Katowice 2003, s. 8.
12
Za Kochanowskim Wieszczycki korzysta z motywu horacjańskiego.
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Pod względem wyborów estetyczno-poetyckich cykl Wieszczyckiego jest bliski Roksolankom
Szymona Zimorowica 13. Lament Damofona nawiązuje do nieszczęśliwego wyznania miłosnego,
wywodzącego się z Idylli I Teokryta 14.
Gurowska uważa, że cały cykl został starannie przemyślany. Zawiera on dziesięć krótkich
utworów, do których Rozmowa stanowi rodzaj wprowadzenia, wstępu do wydarzeń. Pieśni od
I do VI mają charakter refleksyjny, pieśni od V do VIII stanowią rodzaj rozwinięcia akcji, IX
pieśń jest zakończeniem przepełnionym smutkiem i lamentem; wpisuje cykl w strukturę
żałobną 15. Dominuje tu pierwiastek liryczny, spajający dziewięć osobnych utworów, które są
z sobą powiązane treściowo 16 . Cały cykl tworzy strukturę zamkniętą, o czym świadczy
zapowiadanie kolejnych Pieśni w Rozmowie 17 . Liczne nawiązania oraz mieszanie gatunków
i stylów w tekście sprawiają, że Wieszczycki prowadzi dialog z czytelnikiem i oczekuje od
niego erudycji.
W zakresie gatunkowości badaczka wskazuje, że poeta posłużył się lamentem
pasterskim, odwołującym się do erotyku dworskiego (przykład poezji epickiej) 18. Zastosowano
tu mieszaną formę — rodzaj synkretyzmu gatunkowego (lament, pieśń, rozmowa)
i rodzajowego (elementy liryczne — dominujące w cyklu, epickie a nawet dramatyczne —
dialog).
Sielanki wpisały się w nurt literatury pasterskiej, ponieważ bohaterowie cyklu
Wieszczyckiego szukają kontaktu i zjednoczenia się z bóstwem. Jest to motyw nadrzędny
względem całej fabuły. Występują elementy, świadczące o możliwości odczytywania utworów
pod względem duchowym: teologia poezji, natury, sztuki i chrystianizacja antyku. Sens
metafizyczny utworów, według badaczki, został wyrażony już w przypadku herbu
Wieszczyckich 19.
Herb prezentuje inicjały poety: „I.” — chodzi o imię Jan, które uzyskał od ojca 20, „A.” —
Adrian, drugie imię oraz „z W.” — z Wieszczyc (to miejscowość znajdująca się koło Kutna,
z której pochodzi poeta i jego ród 21 ), „W.” — nazwisko poety, Wieszczycki. W środku,
pomiędzy inicjałami i skrótami jest drzeworyt, zawierający w bogatym obramowaniu zarys
herbu Wieszczyckich. Pośrodku stoi rycerz z mieczem w ręku, w bramie muru z trzema
wieżami (odwołanie do Trójcy Świętej) — herb Grzymała 22 . Poza tym postać ta prezentuje
waleczność i gotowość. Po obu stronach umieszczono dwa napisy. Napis „RELIGIOSE” (łac.
„religijnie” 23) — znajduje się po lewej stronie, pod postacią biskupa, który trzyma miniaturę
kościoła. Pod napisem występuje główka aniołka oraz kadzielnica — symbol ofiary z dobrych
uczynków i modlitwy zanoszonej przed Bogiem przez anioły 24. Z prawej strony herbu widnieje
napis „ALACRITER” (łac. „ochoczo” 25 ) — widoczny pod postacią rycerza (Chrystusowego),
który opiera się o kolumnę, prawdopodobnie w porządku doryckim (element antyczny,
historyczny i trwały, tu: symbol zwycięstwa nad Miłością Ziemską, postępowanie zgodnie
13
14
15
16
17
18

A. Gurowska, op. cit., s. 15.
Wieszczycki korzysta z tego zabiegu za sprawą Wergiliusza.
A. Gurowska, op. cit., s. 7.

Loc. cit.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 7–8; dworna literatura przybierała formę rozmaitą: na przykład proza urozmaicona

wstawkami lirycznymi, dramatu, poezji epickiej i poezji lirycznej o różnorodnych formach
stroficznych i gatunkach. Dworska tęsknota za życiem prostym i idealizowanym sprawiła, że poeci
chętnie umieszczali w swoim świecie postaci z nizin społecznych (życie społeczne, praca na roli,
rzemiosło wojenne).
19
Ibidem, s. 14.
20
Zob. Wstęp, s. 7–10.
21
A. Gurowska, Objaśnienia..., s. 139.
22
23
24
25

Loc. cit.
Loc. cit.

Eadem, Wprowadzenie do lektury…, s. 14.
Eadem, Objaśnienia…
29

z mądrością Kościoła 26). Pod napisem znów główka aniołka, trzymającego tym razem łuk —
symbol odwagi i waleczności 27.
Wszystkie te elementy wskazywać mają na głęboką wiarę rodu Wieszczyckich. W Starym
i Nowym Testamencie anioły pełnią kilka funkcji (na przykład są wysłannikami Bożymi,
przewodnikami, zwiastują dobre wieści oraz bronią bram raju etc.). Najbardziej
prawdopodobnym ujęciem funkcji wspomnianych aniołków jest ochrona religii i walka
z uciechami życia ziemskiego 28. Cztery główki aniołków (trzy aniołki u dołu herbu to również,
tak jak kolumny, nawiązanie do Trójcy Świętej 29) wskazują też na niewinność i bezgrzeszność
rodu Wieszczyckich. Całość została dopełniona regularnymi z obu stron ornamentami
i zawijasami, stanowiącymi stałość i harmonijność konstrukcji herbu.

Eadem, Wprowadzenie do lektury…, s. 14.
Aniołek tu przypomina również Kupidyna ze swoim „narzędziem pracy” — łukiem, w dalszej analizie
tekstu pojawia się ten motyw, jednak w kontekście życia Wieszczyckiego może dotyczyć jego życia
osobistego i nieudanego związku z małżonką, jednak to jedynie domysł i analogia do dalszej treści
tekstu.
28
Zob. G. Davidson, Słownik aniołów, Poznań 1998.
29
A. Gurowska, Wprowadzenie do lektury…, s. 14.
26
27
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Angelika Pełka

Treny na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny
Branickiej, starościnej niepołomskiej etc.
— fragment edycji krytycznej ze wstępem

Jan Achacy Kmita uznawany jest za pisarza drugorzędnego 1 . Urodził się ok. 1560 roku,
przypuszcza się, że wywodził się z mieszczańskiej rodziny z Olkusza i Bochni, chociaż możliwe jest,
że pochodził z rodu magnackiego herbu Szreniawa2. Jan Achacy Kmita uważał, że Jan Kmita, pisarz
ziemski krakowski, jest jego dziadem. Najwyraźniej jednak chciał tylko wzbogacić historię swojego
pochodzenia, ponieważ wpis do albumu uniwersytetu krakowskiego „Joannes Joannis Kmita de
Ilkusz” wskazuje na to, że poeta wywodził się z Olkusza. Młode lata spędził jako wojskowy i brał
udział w wyprawach na Inflanty pod wodzą Stefana Batorego, dlatego studia rozpoczął
prawdopodobnie dopiero w dojrzałym wieku. Nauka w Akademii Krakowskiej w latach 1587–1593
uzasadnia znajomość literatury humanistycznej, języka włoskiego i łaciny 3. Pisarz ukończył studia
uzyskując tytuł bakałarza, uprawniający do nauczania w szkołach 4 . Kmita pełnił także funkcję
pisarza żup solnych, następnie został podżupnikiem bocheńskim. Wtedy wydał wiele dzieł, broszur,
poezji okolicznościowych i drobnych poematów 5 . Kiedy zamieszkał w Bochni, w 1588 roku pełnił
funkcję podpiska, w latach 1602–608 był rajcą, a w 1608 roku został burmistrzem6. Kmita poślubił
Małgorzatę Marcinkowską, mieszczkę bocheńską, której majątkiem był dom tzw. Marcinkowski 7. Jan
Achacy Kmita zmarł około 1628 roku w Bochni.
Zachowała się oryginalna twórczość Kmity, jak i przekłady, a także przeróbki dzieł innych
pisarzy. Simbola officialium et officiorum famularumque Zuppae Bochensis nec non regum et
zuppariorum inclutorum antiquitates jest związany z pobytem Kmity w Bochni. Dystychy te były
poświęcone urzędom i pracownikom kopalni. Utwór ofiarował Stanisławowi Sułkowskiemu, który był
administratorem żup solnych 8 . Kmita napisał także antyżydowskie broszury, które były
prawdopodobnie podyktowane jakimś nieporozumieniem z miejscowymi Żydami, m.in. Proces

sprawy bocheńskiej o Najświętszej Eucharystyjej Sakrament od Żydów u świętokradźców kupiony
i cudownie okazany, Talmud, abo wiara żydowska, Jerycho nowe, Kruk w złotej klatce. Tłumaczenie
dzieła Maffeo Vegio O Aneaszu trojańskim księgi trzynaste to jeden z przekładów Kmity, natomiast
Penelopea to wierszowana przeróbka listu św. Hieronima9. Pisarz specjalizował się także w poezji
okolicznościowej. Ze względu na udział w życiu Rzeczypospolitej Babińskiej, napisał wiele utworów,
np. Monogamia Mikołaja Stradomskiego i panny Katarzyny Pszonkowny i dodał do tego
Morocosmea babińskie 10 . Kmita upamiętniał również wesela i pogrzeby w rodzinach Zbaraskich

Treny na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej…
1
A. Michałowska-Mycielska, Jan Achacy Kmita — pisarz antyżydowski z pierwszej połowy XVII wieku,
[w:] Litwa w epoce Wazów, red. W. Kriegseisen i A. Rachuba, Warszawa 2006, s. 296.
2
Ibidem, s. 291; M. Cytowska, Z. Wojas, Kmita Jan Achacy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 13,
Wrocław 1967–1968, s. 93.
3
M. Cytowska, Z. Wojas, op.cit., s. 93.
4
A. Michałowska-Mycielska, op.cit., s. 291.

Encyklopedia powszechna Samuela Orgelbranda, t. 8, Warszawa 1900, s. 318–319.
A. Michałowska-Mycielska, op.cit., s. 291.
7
M. Cytowska, Z. Wojas, op.cit., s. 93.
8
Ibidem.
9
Ibidem, s. 93–94.
10
Ibidem, s. 93.
5
6
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i Branickich 11 . Treny barzo smutne na zeszcie z tego świata Janusza Zbaraskiego wojewody
bracławskiego, starosty krzemienieckiego potwierdzają dobre relacje Kmity z rodem Zbaraskich.
Poeta związany był również z rodem Branickich — przekład sielanek Wergiliusza Pasterskie
Publiusza Wergiliusza Marona rozmowy dedykował Grzegorzowi Branickiemu, łowczemu
krakowskiemu i staroście niepołomickiemu, natomiast parafrazę utworu Adriana da Corneto Ad
Ascanium cardinalem S. Viti Venatio, czyli Łów Dyjanny ofiarował Janowi Branickiemu z Ruszczy12.
Najwięcej uwagi należy poświęcić Trenom na śmierć Katarzyny Branickiej, opatrzonym wierszem do
męża zmarłej Katarzyny, Grzegorza Branickiego.
Katarzyna Branicka, koniuszanka wielka koronna, była żoną łowczego krakowskiego i starosty
niepołomickiego Grzegorza Branickiego, z którym miała trzech synów i trzy córki. Jej ojcem był
Augustyn Kotwicz, a matką Zofia Jakubowska. Na podstawie Trenów na śmierć Katarzyny
Branickiej, a także dzieł dedykowanych innym osobom z tego rodu, można przypuszczać, że Kmita
piastował jakiś urząd na dworze Branickich.
Lamenty poświęcone starościnie niepołomskiej odegrały dużą rolę w przemianie literatury
funeralnej. Jak większość utworów żałobnych z tamtego okresu, były wzorowane na Trenach Jana
Kochanowskiego. Treny na śmierć Katarzyny Branickiej przyczyniły się do rozwoju tego gatunku.
Miały wpływ na przeobrażenie się lirycznych, wielogłosowych planktów Grochowskiego, czyli
utworów wyrażających żal po zmarłej osobie i nawołujących do współuczestnictwa w cierpieniu, na
struktury liryczno-epickie 13 . Lamenty poświęcone Branickiej zapoczątkowały pojawianie się
większych fragmentów epickich w trenach z okresu baroku, chociaż były już zauważalne
w dziewiętnastym trenie Kochanowskiego 14 . U Kmity w całym utworze dominuje jeden podmiot,
pomimo obszernych cytatów (np. Tren IV) i przeważającej epiki 15 . Odstąpiono od lirycznorefleksyjnej struktury na rzecz prostszych i łatwiejszych do naśladowania konstrukcji
zapoczątkowanych przez Kmitę i Grochowskiego. Domniemywa się, że były to schematy bardziej
przemawiające do szlachcica-Sarmaty 16 . Kmita na wzór Trenów Kochanowskiego dokonał
skrupulatnego opisu wyglądu i zachowania Branickiej będącej u kresu życia. Zastosował również
pominięty w twórczości czarnoleskiej motyw dobrego umierania. Dokładnie opisał świat
pozagrobowy i piekło, korzystając z motywów znanych w średniowieczu, a nawet już w antyku.
Naśladowcy, idący tropem bocheńskiego poety, zaczęli powielać obszerne opisy „krainy wiecznej
szczęśliwości”17, a przede wszystkim zainspirowali się uporządkowaną kompozycją 18. Kmita podszedł
instynktownie do „dramatu ojca” — zaniechał wywodów moralnych podmiotu, w zamian
wprowadzając wypowiedzi Katarzyny, jej męża i syna 19. Cytując wypowiedzi zmarłej oraz ukazując
rozgoryczenie bliskich, nawiązał do tradycji antycznej, a także poezji czarnoleskiej, w której
„wielogłosowość” ukrywa się pod przeżyciami duchowymi Kochanowskiego 20 . Jan Achacy Kmita
w dużej mierze sugerował się wątkami lamentów czarnoleskich, jednak Treny na śmierć Katarzyny
Branickiej napisał w sposób wyjątkowy. Uprościł kompozycję poezji okolicznościowej, przeobrażając
ją w bardziej opisową, wprowadzając struktury liryczno-epickie, wypowiedzi dialogowe, które
spowodowały, że jego literatura okolicznościowa była ciekawsza i lepiej zrozumiała dla odbiorcy. Nie
bez powodu więc zainspirowała wielu naśladowców.
Treny na śmierć Katarzyny Branickiej rozpoczynają się wierszem do męża zmarłej, Grzegorza
Branickiego. Można przypuszczać, że Kmita utożsamił się z podmiotem wypowiadającym się
w pierwszej osobie, który podziela smutek starosty. Już w Trenie pierwszym poznajemy zalety
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bohaterki utworu. Poeta ukrył je pod postacią łabędzia, symbolu piękna, mądrości i czystości.
„Kupiłby drugi mądrość za pieniądze drogie”21 — w tych słowach można rozpoznać nawiązanie do
trenów czarnoleskich, pochwały mądrości, dzięki której łatwiej pogodzić się ze śmiercią bliskiej
osoby. Kmita odwoływał się również do postaci mitologicznych — Persefony, bogini świata
podziemnego i Plutona, demona śmierci, w ten sposób dążył do zobrazowania życia
pozaziemskiego. Podmiot zwraca się do starosty, który nie może pogodzić się z odejściem żony, aby
rozejrzał się wokół siebie, dostrzegł marność ludzkiego życia na ziemi, które może skończyć się
w każdej chwili. Zapewnia zaś wieczną szczęśliwość w zaświatach. Lament kończy się słowami
zaczerpniętymi od Jana Kochanowskiego, dotyczącymi umierania cielesności, a nie duszy ludzkiej,
która jest nieśmiertelna. W kolejnym trenie podmiotem wypowiadającym się jest mąż zmarłej
Katarzyny, ubolewający nad stratą najbliższej osoby. Samotność to to, co doskwiera mu najbardziej,
dlatego swoje frasunki tłumi w twórczości poetyckiej. Wierzy w szczęśliwy żywot ukochanej
w niebie, bo cnota to cecha, którą posiadała już w młodości. Tren trzeci można interpretować jako
próbę skomentowania poprzedniego lamentu owdowiałego męża. Kmita porównuje starostę do
Orfeusza, prosi także Muzę o natchnienie podczas przedstawiania przyczyn frasunków, które
dotknęły męża Katarzyny. Poeta przypisuje Branickiej między innymi takie wartości, jak: cnotliwość,
nabożność, bogobojność — w ten sposób uszlachetnia jej nieskazitelną duszę, tłumacząc
rozgoryczenie i smutek „Orfeusza”. W końcowych wersach tego trenu wspomina modlitwę
starościny przed śmiercią:
Wdzięczna śmierci, dokąd Bóg dopuścił i lata,
Weźcie tę duszę i mnie od frasunków świata.
Żyłam i bieg skończyła, który szczęście dało,
Teraz pod ziemię obraz pójdzie, moje ciało 22.

Branicka w ostatnich chwilach swojego życia była wdzięczna za swój żywot na ziemi, ale
chciała też odpocząć od otaczających ją zmartwień. Zgodnie z prawem Bożym wierzyła, że umrze
tylko jej cząstka cielesna, zaś jej dusza dostanie się do krainy wiecznej szczęśliwości. W kolejnym
trenie, w wersach 3–22, Katarzyna w dalszym ciągu podsumowywała swoje życie. Wspominała
otaczających ją ludzi, ich przywary, nawiązywała do świata skażonego ludzką zawistnością. Mimo to
dziękowała Bogu za czas spędzony na ziemi. Wierzyła, że dzięki jej pobożności i uczciwości czeka ją
beztroskie życie w domu Boga. Starościna w ostatnim pożegnaniu nie zapomniała o swoim mężu,
a w wersach 25–38 wspomniała także o dzieciach, aby Grzegorz darzył je miłością, bo to one będą
pomagały mu na starość. Zostawiła swoje pociechy pod Bożym okiem, aby miał je w swojej opiece.
Kiedy oddała ostatnią posługę swoim bliskim, pobłogosławiła ich i przyjęła wiatyk. Lament piąty
rozpoczyna się pytaniem do mitologicznej postaci — Uranii: co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
Gdzie podziewa się jego dusza? Poeta uważa, że śmierć nie powinna być wrogiem, ponieważ to ona
odcina człowieka od zmartwień. Branicka zasłużyła na wejście do raju, bo „Szczęśliwych się śmierć
nigdy nie lęka, a przed nędznymi czasem ucieka” 23 . W kolejnym trenie wypowiada się Grzegorz
Branicki, który cierpi po stracie ukochanej. Zaczyna rozumieć, że koleją życia każdego człowieka jest
śmierć, która przychodzi niespodziewanie zarówno po starego, jak i młodego, i nie da się jej
przekupić. Porównuje ją do wahającego się lekarza, który na początku pociesza chorego, a później
rozczarowuje. Mąż zmarłej zwraca się także do biskupa; można przypuszczać, że ma żal do niego,
bo nie wstawił się za jego żoną. Lament siódmy to uzupełnienie trenu poprzedniego — poeta odnosi
się do rozgoryczenia starosty. Treny na śmierć Katarzyny Branickiej mają uśmierzyć jego ból. Świat
przepełniony jest fałszywą życzliwością, ludzie rzucają się w wir pracy, zapominając o sprawach
przyziemnych. Człowiek przechodzi przez pewne etapy w życiu na ziemi, a śmierć jest ich
zakończeniem. Daje w zamian żywot wieczny w niebie. Kmita pociesza męża starościny, że nie
został sam, bo Katarzyna zostawiła po sobie potomstwo, które zawsze będzie mu o niej
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przypominało. Zwraca się także do Jana, syna Branickich, i reszty potomstwa, aby pamiętali
o swojej matce, bo matkę ma się tylko jedną. Dlaczego śmierć ją zabrała? W czym w takim razie
pomogła jej pobożność i cnota? Poeta sugeruje, że to właśnie na przekór światu życie człowieka
złego może trwać dłużej, niż życie człowieka dobrego. Kolejny tren nawiązuje do znanej z Eneidy
Wergiliusza historii o Eneaszu, który wyniósł z płonącej Troi swoją żonę, narażając się na utratę
życia. Był on w lepszej sytuacji niż Orfeusz, któremu nie udało się uwolnić Eurydyki ze świata
podziemnego. Kmita dokonał dokładnego opisu piekła. Aby dobrze je zobrazować i poruszyć
wyobraźnię, odwoływał się w dalszym ciągu do mitologii: rzeki Styks, przez którą Charon, starzec
w stroju niewolnika, przewozi dusze zmarłych do Plutona, boga podziemia. Wspomniał także
o Tytyjonie i Tantalusie, którego skazano na wieczne męki, o kole Iksjona, które w przenośni
oznaczało tortury i wieczne cierpienie. Poeta przytoczył opowieść o Orfeuszu, aby wesprzeć
w cierpieniu strapionego Grzegorza Branickiego i uświadomić, że nic nie jest w stanie mu jej
przywrócić. Zarazem zapewnia go, że Katarzyna na pewno nie znalazła się w czyśćcu, bo w chorobie
wystarczająco cierpiała. Dodatkowo była pobożną i cnotliwą osobą, a „kto dobrze umrze, rówien
szczęśliwemu”24. W Lamencie dziewiątym Katarzyna zwraca się do stroskanego męża. Potwierdza
zapewnienia Kmity z poprzedniego trenu, jej życie w zaświatach jest beztroskie, pozbawione
zmartwień. W przeciwieństwie do życia na ziemi, które jest krótkie i niepewne, gdzie człowiek nie
ma swojego domu, a otaczający go ludzie są chciwi. Katarzyna przekonuje, że ciało ludzkie umiera,
za to dusza ludzka idzie do nieba, i to właśnie tam się ponownie spotkają. Poeta w Trenie
dziesiątym za pomocą swej twórczości utrwala pamięć o Branickiej, jako „matce” ubogich i cnót,
oblubienicę, która zamieszkała w domu Boga. Kmita zapewnia, że nikogo nie ominie śmierć, która
odbiera wszystko, co posiada się za życia. Dlatego szczęśliwym nie jest ten, kto ma majątek, bo
bogactwo ma nikłą wartość. Szczęśliwym jest ten, kto swoim postępowaniem za życia zapracował
na pamięć wiekuistą. Branicka, dzięki swoim przymiotom, nie została zapomniana przez bliskich.
Dowodem jest Tren jedenasty, w którym poeta bocheński opisuje rozpacz bliskich po śmierci
Katarzyny. Zmarła, dzięki swojej szlachetności, zapadła w pamięć także zupełnie obcym osobom.
Sam Kmita odczuwał ból po śmierci starościny i chciał, żeby nigdy nie została zapomniana. Na znak
wiecznej pamięci murarze wyryli napis sławiący jej zacność.
Poeta w kolejnym trenie zwracał się do osób, które widzą grób, aby nie uznawały Katarzyny
za zmarłą. Tak naprawdę umarło tylko jej ciało, a dusza przebywa w niebie. Pomimo tego, że
Katarzyna jest w miejscu beztroski, cały dwór był pogrążony w żałobie po jej śmierci. W Lamencie
trzynastym Branicki zwraca się do Niobe — postaci mitologicznej, która straciła swoje potomstwo
przez to, że szydziła z Latony. Upomina ją, że gdyby w porę opamiętała się, prawdopodobnie nie
skamieniałaby z rozpaczy. Starosta w pewnym stopniu utożsamia się z tą postacią. Wdowiec stara
się oswoić z zaistniałą sytuacją. Na wzór Kochanowskiego, który w końcowych trenach pogodził się
z wolą Boską, Grzegorz wysnuwa wniosek, że lepiej nosić żałobę w sercu, a łzy warto zachować na
gorsze chwile w życiu. Poeta odnosi się do słów Branickiego w kolejnym trenie, upominając go, że
ma kogo opłakiwać, bo Katarzyna była chlubą ich domu. Pragnie też, aby zachował spokój wobec
przeciwności życiowych i żył wytrwale na Ziemi. W kolejnym lamencie Kmita porównuje śmierć do
cieśli, a Katarzynę do drzewa, które z „ogrodu płodnego” 25 — życia, zostało zabrane do „potopu
srogiego”26— otchłani. Poeta kolejny raz wspomina o tym, że śmierć może pozbawić życia w każdej
chwili zarówno młodych, jak i starych. Nie ominie ona nawet duchownych, którzy pośredniczą
między Bogiem a człowiekiem. Śmierć to kara zesłana przez Stwórcę za ludzką rozpustę. Lament
osiemnasty kończący cykl, podobnie jak u Kochanowskiego, przybiera formę snu. W początkowych
wersach, odwołując się do mitologicznego Faetona i jego koni, poeta wprowadza czytelnika w opis
nadchodzącej nocy. Syn Katarzyny Branickiej ma sen, widzi swoją matkę. Kmita wprowadza dialog
między nimi, który ma być ostatnią nauką dla Jana. Katarzyna opisuje życie w zaświatach. Wiara,
pobożność i sprawiedliwość to wartości, które pomogą mu żyć w zgodzie z Bogiem. Natomiast
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obowiązki wobec ojczyzny i ojca dadzą mu ulgę w cierpieniu. Kmita kończy cykl trenów
przebudzeniem się potomka.
Bez wątpienia to Treny Jana Kochanowskiego zapoczątkowały kompozycję uporządkowaną
tematycznie, którą powiela Jan Achacy Kmita w Trenach na śmierć Katarzyny Branickiej. Poeta
zachował schemat epicedium: laudatio (pochwała), comploratio (opłakiwanie), consolatio
(pocieszenie), exhortatio (napomnienie). Ponadto poszczególne lamenty wzajemnie się uzupełniają,
tworząc spójną całość. Cytaty zapożyczone z twórczości poety czarnoleskiego w większości są
przekształcone. Kmita, w przeciwieństwie do Kochanowskiego, od początku godzi się z wolą Boską
i wierzy w życie po śmierci. Wspólnie zaś rozpamiętują cnotliwość bohaterek utworów żałobnych.
Zarówno cykl Kochanowskiego, jak i Kmity, kończą się wizją zmarłej — poeta bocheński zapożyczył
także tytuł ostatniego składnika cyklu: Tren albo sen. Niemalże w każdym lamencie odwołuje się do
postaci mitologicznych, w ten sposób chce ułatwić wyobrażenia zjawisk zachodzących w naturze,
a także pocieszyć męża zmarłej Katarzyny, powołując się na opowieści o bóstwach. Można także
dostrzec nawiązania do Eneidy Publiusza Wergiliusza Marona, zarówno we fragmentach opisujących
zaświaty, jak i wychwalających zmarłą. Poza tym wprowadził porównanie, np. śmierci do cieśli.
Zauważalna jest także symbolika, np. łabędź jako symbol piękna, koń symbol śmierci, orzeł symbol
niebios. W Trenach na śmierć Katarzyny Branickiej zauważalne jest bogactwo różnych motywów,
pozwalających dokładnie zrozumieć przekaz autora. Przesyt słów w utworze lirycznym Kmity
kontrastuje z umiejętnością zachowania umiaru w twórczości Kochanowskiego. Poeta, pisząc Treny
poświęcone Branickiej, miał za cel przynieść ukojenie mężowi zmarłej Katarzyny. Kmita świetnie
sprawdził się w roli psychologa, który za pomocą odwołań, a także głębokiej wiary w Boga, chciał
dodać mu otuchy.

Treny na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej etc.
(fragmenty)

[4.] Tren III
Nie słyszałem nikogo bardziej miłujący
Żony i gdy umarła, ciężej żałującej
Jako tracki Orfeus, a po niem drugiego
Dopierz widzę starostę barzo frasownego.
Teraz, Muzo, przypomni tych żalów przyczyny
I jeśliże też po nim najdzie się kto iny.
Bojaźń Boża w oczach jej miała swe pokoje,
A stąd pociechy wszystkie oglądała swoje.
Przodków swoich we wszystkim cnotę zachowała,
Męża, jako cnotliwa, zawżdy miłowała.
Nigdy nie odmieniła prawdziwej miłości,
Aż się w proch rozsypały i ciało, i kości.
Błogosławieństwo wielkie w domu u niej było,
Które ją wszelkiem dobrem ustawnie cieszyło.
Nigdy ona swoich spraw nic nie zaczynała,
Aż pierwej Bogu ślubne ofiary oddała,
Nędznymi nie gardziła, ani oka swego
Odwróciła, pod ścianą widząc ubogiego,
Nabożna, bogobojna i nieharda była,
To jej wóz, ta ją sława w niebo wprowadziła.
A tak długo tej swojej potwirdzała wiary,
Aże ją na ostatnie położono mary,
Z tą, jako będąc zdrowa, często więc mówiła
I takiemi żywot swój słowy zakończyła:
„Wdzięczna śmierci, dokąd Bóg dopuścił i lata,
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Weźcie tę duszę i mnie od frasunków świata.
Żyłam i bieg skończyła, który szczęście dało,
Teraz pod ziemię obraz pójdzie, moje ciało”.
[5.] Tren IIII
Tak mówiąc, oczy w niebo i serce wznosiła,
A za swoje winności Bogu się modliła:
„Boże, któryś wiecznego jest ozdobą nieba,
Tobie nietajna żadna człowiecza potrzeba,
Znałam ja łaskę Twoję, boś mię nie uprzedzał,
Gdyś mię frasobliwemi kłopoty nawiedzał.
O mię języka srodzy ludzie nacierali,
O mnie mowa bywała, gdy się upijali,
Oni mnie niepobożni podawali sobie,
Lecz ma niewinność, Boże, jawna była Tobie.
Dom mój zawsze cnotliwy językiem wszetecznym
Lżyli nieprzyjaciele i słowem bezpiecznym.
Jam tylko w niewinności do Ciebie wołała
I prośbę swą żałośliwie przed oczy Twe słała,
Zaż z mej wełny ubogi nie miewał odzienia,
Zaż chudzina wołając nie znał wspomożenia?
Zażem ja oczy swoje od ubogich skryła,
Zażem frasobliwego ja nie pocieszyła?
Tobie, mocny, za wszystko dzięki czynię Panie,
A, proszę, jakoś począł, miej o mnie staranie,
Drogi ukaż prawdziwe i on port widomy,
Daj koniec pracej naszej, daj żywot wiadomy”.
Potym i męża swego ostatnie żegnała,
Wiedząc, że się więcej z nim umawiać nie miała:
„Ciebie, mężu, pół ciała już muszę pozbawić,
A to, przez które przyjdzie, w smutku Cię zostawić;
Nie wszystka Cię odchodzę, ale oto moje
Masz dziatki, miłujże je jako serce swoje.
Ony cię cieszyć potym w twej wielkiej żałości,
Onyć i służyć będą w rozkwitłej starości.
Więcej mówić nie mogę, bo cię serce moje
Nie dopuszcza mi bawić, widząc troski twoje.
Żegnam cię, drogi mężu, miej lata szczęśliwe,
Niech cię nie dotykają kłopoty troskliwe;
Wam też, niewinne dziatki, ostatnię winszuję
Bogu stróżowi swemu, przytym zostawuję
Was Ojcu łaskawemu opiekunem waszem –
Wy mu służcie za wszelkim obrotliwem czasem”.
A gdy się już z dziatkami mile pożegnała,
Wiecznego Pana nadto nie zapominała,
A jako mu przy zdrowiu, w świętym progu jego
Służyła i na ten czas rozstać się bez niego
Z światem nie chciała, lecz przyjść do siebie prosiła
Sługi jego, swych grzechów przed nim się sprawiła.
A mający sumienie czyście oczyszczone,
Przyjęła Ciało Pańskie nas wszystkich zbawione.
Jeszcze, acz ona namniej w zbawieniu wątpiła
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I już też więcej śmierci niżli żyć prosiła.
Dla podpory swej mdłości i przeciw srogiemu
Aby miała obronę smokowi dusznemu,
Który zawsze zwykł kusić, Panie, członki Twoje,
Przez dziwne naigrzyska i przez zdrady swoje.
Tajemnice zbawienia człowieka każdego
Pragnęła, pomazania oleja świętego,
Bo tak uprzejmem sercem statecznie wierzała,
Że zaraz (gdzie jest teraz) zbawiona być miała.
Toż uczynił i kapłan nad nią się modlący,
Wprzód do Pana modlitwą drogę torujący.
Rychło wtym już nie kwiatki w paznokcie padały,
Lecz na znak ziemie gnuśnej zaraz poczerniały,
A gdziekolwiek ciepła krew w członkach umierała,
W to miejsce zaraz ziemia wnet następowała.
Nie inaczej, gdy Słońce niebo z siebie żenie,
Tuż za nim czarną chmurę pomykają cienie,
A skoro się pod morze wielkie wszystko skryje,
Noc też swem płaszczem czarnym ziemię wnet okryje,
Ona jeszcze po wszystkich i wzgórę wejrzała,
Potym, nie mówiąc namniej, Bogu ducha dała.
[6.] TREN V
Urano piękna, z niebieskiej góry,
Powiedz, którymi znikają pióry
Dusze z ciał ludzkich i gdzie zostają,
Kiedy powietrze wlot przenikają.
Jeszczem nie doszedł takiej mądrości
Ani ma głowa tej wiadomości,
Tyś sama powiedz, o nauczona,
I prawie w niebie jest posadzona,
Nie gań mi śmierci, bo ta prawdziwie
Wiedzie w to człeka, że wiecznie żywie,
Ani boleści, ani prac czuje,
Tysiąc frasunków już nie skosztuje.
Najlepszy żywot chocia wiedziemy,
W ciemności czasy swe prowadziemy.
Tu bojaźń śmierci, tu nędza świata,
Tu są niepewne we wszystkim lata.
W niebie rozkoszy, pokój bezpieczny,
Tam światłość piękna i dzień jest wieczny.
Nie wątp nic o tym, a wiedz prawdziwie,
Tam Katarzyna twoja dziś żywie.
Szczęśliwych się śmierć nigdy nie lęka,
A przed nędznymi czasem ucieka.
Ale śmierci strach, kto nie wie, wielki,
Acz musi umrzeć, rodzony wszelki.
Nie jest ten nędzny wiekowi swemu,
Umrzeć nietrudno przyjdzie któremu,
To śmierć najlepsza, strachów nie rodzi,
Która w dzień i czas słuszny przychodzi.
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[9.] Tren VIII
Jak Eneas pobożny w Trojej zapalonej
Śmiał szukać miedzy Greki żony swej zgubionej
I śmiałby był pod ziemię podać swoje nogi,
Lecz do wrót Orfeowych nie wiedział tej drogi.
Jest miejsce to, Awernem Grecy przezywają,
Droga ciemna, a onę cisy zasłaniają.
Ta pod ziemię prowadzi przez ciche pokoje,
A Styks smrody ciekąca i mgły daje swoje.
Tam świeże cienie idą, tam pomarłe one
Przybiegają obrazy każde pogrzebione.
Zima szpetna i bladość okryła głęboko
Te tam miejsca czerniste i smutne szyroko.
Nowotni, co tam przyjdą, to nie wiedzą drogi,
Którędy iść do miasta, gdzie mieszka Dyt srogi.
Jest tysiąc bron, a stoją otworzone zawżdy,
Tam kto przyjdzie, nie czeka oczekania każdy.
Ile rzek idzie w morze, tak tam w takiej mierze
Wszystkie duszyce ono czarne miejsce bierze.
A Charon długą żerdzią na kwapliwej wodzie
Dla przewozu popiera swej żelaznej łodzie.
Tam zaraz w sieni samej Plutona srogiego
Łoża mają przygody nieszczęścia każdego.
Tam płacz i sroga pomsta, i chciwość dotkliwa,
Tam choroba i starość mieszka frasowliwa,
Tam bojaźń, wojna i głód, i ubóstwo szpetne,
Tam złej myśli wesele, tam są śmierci smętne.
A tłumowi takiemu i miejsca ciasnego
Nigdy nie masz, ani czuć, gdy przyjdzie żadnego.
Chodzą bez ciała zawżdy i bez kości cienie,
A tych leda dym mętny gdzie zamyśli, żenie.
Część się prawują z sobą, a część pod szyrokiem
Gmachem siedzą w więzieniu Dytowem głębokiem.
Część starego żywota rzemiosł naśladują,
A inszym własne męki robót zakazują.
I trudno już do nieba wyniść mieć ufanie,
Kiedy się kto do piekła raz tylko dostanie.
Tam Tytyjon na dziewięć morgów rozciągniony,
A z niego wnątrze drze sęp głodem przemorzony.
Tantalus w rzece siedzi po garło, a wody
Pragnie i pożąda jeść, a nad nim jagody.
I w kole Iksyjona jędze obracają,
Belidy zawsze wodę rzeszotem czerpają.
Temi tu wroty Orfeus wstępował strapiony,
Kiedy nieszczęsnej szukał z płaczem swojej żony.
Tobie próżno, panie mój, wdawać w ten żal głowę
I choćbyś miał i lutnią onę Orfeowę,
I choćby cię śpiewacy twoi prowadzili,
Te by jej głosy swemi już nie wyprosili.
Ani dotychczas w czyścu nie ma swego ciała,
Bo go w ciężkiej chorobie dosyć wyczerpała.
A pytaszli „Żywieli i w jakim obrzędzie?”
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Żywie, wiedz, i przez wszystki szczęścia żywot wiedzie.
Siła pobożność człeku, siła może cnota,
Tej zawżdy są do nieba otworzone wrota.
A gdyż ona w młodości tej się wyćwiczyła
I żeby z nią po śmierci w niebie świętym żyła,
Nie to jest śmierć, że przyjdzie umrzeć śmiertelnemu,
Ale kto dobrze umrze, rówien szczęśliwemu.
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w. 30 żenie — zob. [5.] Tren IIII 5, 63–64.
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w. 41 kole Iksyjona — koło Iksjona to w przenośni tortury, cierpienie niemające końca (Sł. mit. Kopal.,
s. 442).
w. 42 rzeszoto — sito z wielkimi otworami.
w. 43 Orfeusz — zob. [4.] Tren III 4, 3; niezgłoskotwórcze u, czytaj: Orfełs.
w. 46 lutnia — tu: natchnienie, poryw twórczy; Orfeusz — zob. [4.] Tren III 4, 3; I choć byś miał
i lutnią onę Orfeowę — por. „Ale byś dobrze, wziąwszy lutnią Orfeowę […]” (JK, Pieśń VI, 13). To
nawiązanie do mitu o Orfeuszu, gdzie symbolem poezji jest lutnia. Orfeusz za pomocą swej muzyki
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Słownik
brona — brama 9, 15
ciemności — nieświadomość 6, 14
cień — zmierzch, ciemność 5, 64
członki — ciało 5, 51; 5, 61
czyście — całkiem, zupełnie 5, 45
duszny — duchowy 5, 50
garło — gardło 9, 39
gnuśny — ociężały, ciężki 5, 60
góra — wyniosłość ziemi; niebo 6, 1
hardy — pyszny, dumny, wyniosły 4, 19
kwapliwy — szybki, prędki 9, 19
leda — lada, gdziekolwiek 9, 30
lżyć — znieważać 5, 12
mary — nosze dla zmarłych 4, 22
nacierać — atakować 5, 7

naigrzysko — pośmiewisko 5, 52
niebieski — boży, boski, święty 6, 1
nowotny — nowy 9, 13
obraz — wizerunek, 4, 28; 9, 10
obrotowy — zmienny, odmienny, niepewny
5, 38

obrząd — sposób postępowania, porządek
9, 51

płaszcz

—
przen.
osłona,
warstwa
pokrywająca 5, 66
podawać — wysławiać, rozgłaszać 5, 9
pomazanie — namaszczenie 5, 54
port — cel, ku któremu ktoś zmierza 5, 21
próg — dom Boga, świątynia 5, 41
przemożony — pokonany, zwyciężony 9, 38
siła — wiele 9, 53
sprawić się — oczyścić, uniewinnić się 5, 44
ustawnie — ustawiany 4, 14
wlot — szybko, błyskawicznie 6,4
wszeteczność — rozpusta, łajdactwo 5, 11
wyniść — wyjść 9, 35
zaż — czyż 5, 15; 5, 16
żerdź — drążek cienki, tyka 9, 19
żenąć — zwalić 5, 63
żywić — żyć 6, 10; 6, 20; 9,51; 9, 52
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