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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 3, LITERATURA I JĘZYK

ANNA ŁOSOWSKA (Lublin)

ŚREDNIOWIECZNE ZABYTKI LITERACKIE 
W PRZEMYSKIEJ KOLEKCJI LIBER LEGUM

W zachowanych w bibliotekach polskich rękopisach z końca XV wieku znaj-
dują się teksty świadczące o rosnącej świadomości historycznej i ciekawości geo-
graficznej. Próbę oceny zasobu literackiego, zgromadzonego i wytworzonego na 
ziemiach polskich do końca XV wieku, podjął, przed niemal półwieczem, Julian 
Lewański1. Jakkolwiek jego założeniem było prześledzenie zachowanej spuścizny 
polskojęzycznej, to niektóre wnioski uogólniające warto tu przypomnieć. Niewąt-
pliwie najważniejszym jest stwierdzenie, że na ziemie polskie dotarł niemal cały 
świat literatury średniowiecza, który przyniósł ze sobą ogromny aparat pojęciowy 
i mimo woli mieszał różne wartości z kulturą miejscową. Recepcja piśmiennictwa 
łacińskiego polegała wprawdzie na gromadzeniu tekstów i ich wykorzystaniu dla 
kształcenia stylu, ale były to także teksty o treściach laickich i humanizujących, 
czego dowodzą niektóre kodeksy rękopiśmienne2. W zbiory pism religijnych i fi-
lozoficznych, przepisów prawa kościelnego i świeckiego niejednokrotnie włącza-
no dzieje polityczne, traktaty medyczne, różnorodne poradniki i słowniki. Szcze-
gólną rolę odgrywały wprowadzane do nich dzieła literackie, które nie tylko przy-
bliżały najważniejsze wydarzenia z „epok minionych”, ale dostarczały przyjemno-
ści ich wysłuchania, czy nawet samodzielnego przeczytania. Te cechy średnio-
wiecznych kodeksów, w oparciu o analizę „Rocznika Świętokrzyskiego”, podno-
siła Anna Rutkowska-Płachcińska3. 

Badaniom kultury pisma poświęciła swoje studium Anna Adamska. Wyodręb-
niła sześć obszarów dominujących w badaniach nad piśmiennością średniowiecz-
ną, uzasadniając swoją tezę o ich interdyscyplinarnym charakterze i wskazując na 
wzajemne przenikanie się nauk historycznych i historii literatury4. Ze względu na 
wagę podniesionej problematyki warto te obszary przytoczyć. Na czoło wysuwa 
się społeczny zasięg pisma, a więc kwestia jego użytkowania przez poszczególne 

1 J. Lewański,  Uwagi o dziedzictwie literackim polskiego średniowiecza, w:  Historia kultury 
średniowiecznej w Polsce, Warszawa 1963, s. 161-184.

2 Tamże, s. 167-168.
3 A. Rutkowska-Płachcińska, Utwory literackie oraz nauki rządzenia i zalecenia dydaktyczne  

w późnośredniowiecznych zwodach, w:  Kościół. Kultura. Społeczeństwo, Kraków 2000, s. 153-
160. 

4 A. Adamska, Średniowiecze na nowo odczytane. O badaniach nad kulturą pisma, „Roczniki 
Historyczne” 1999, t. 65, s. 136.
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grupy społeczne, a co za tym idzie, pewne złagodzenie kontrastów między litterati  
i illiterati.  Ten proces jest widoczny zwłaszcza w środowiskach miast  średniej 
wielkości,  a  takim miastem w połowie XV wieku był  niewątpliwie Przemyśl. 
Wiąże się z tym problem relacji między piśmiennością i przekazem ustnym. Nale-
ży się zgodzić, że rozwój kultury pisma nie oznaczał automatycznego zaniku ko-
munikacji ustnej, dość długo bowiem obie formy przekazu istniały równolegle, co 
więcej, wzajemnie się uzupełniały. Upowszechnienie znajomości pisma wpłynęło 
na lekturę i strukturę tekstu średniowiecznego, stopniowe zaś przechodzenie od 
czytania głośnego przez lektora do indywidualnego, cichego oraz zmieniająca się 
rola systemu interpunkcyjnego, niewątpliwie wpłynęła na jego społeczne funkcje. 
Stąd tylko krok do zagadnień o roli pisma w służbie już nie tylko Kościoła, ale 
przede wszystkim władz świeckich, a co za tym idzie, o wpływie pisma na kształ-
towanie się nowej mentalności5. Coraz częściej można zetknąć się ze zjawiskiem, 
które niemieccy uczeni określili jako origo gentis.  Oznacza to, że między 500 a 
1200 rokiem pojawiła się grupa autorów piszących po łacinie, która świadomie 
mieszała dane etnograficzne z konstrukcjami etymologicznymi, aby uzasadnić po-
chodzenie jakiegoś ludu i włączyć go do historii uniwersalnej, sięgającej przeważ-
nie do czasów współczesnych autorowi.  W ten sposób nadawano dziejom po-
szczególnych ludów tożsamość rzymsko-historyczną, a tym samym chrześcijań-
ską6. 

Interdyscyplinarny charakter badań, z wykorzystaniem narzędzi wypracowa-
nych przez nauki społeczne, takie jak antropologia kultury czy teoria komunikacji 
społecznej, widać szczególnie w pracach Edwarda Potkowskiego, których kwinte-
sencją są studia zebrane w tomie Książka i pismo w średniowieczu7. Autor podkre-
ślił znaczenie „wielkiego przełomu”, jaki dokonał się w kulturze piśmiennej Euro-
py łacińskiej w ciągu XII i XIII wieku, w następstwie pojawienia się tzw. „pi-
śmienności pragmatycznej”. W szerszej perspektywie dało to początek, podstawo-
wych dla kultury europejskiej, procesów alfabetyzacji życia zarówno zbiorowego, 
jak też indywidualnego. Pozwoliło też na zmianę jakościową, w następstwie której 
tradycyjna literatura, tworzona i istniejąca dzięki mechanizmowi przekazu pamię-
ciowego i oralnego, zaczęła być utrwalana pismem na kartach rękopisów. Samo 
pisanie było rodzajem apostolstwa, jak dowodził opat Cluny, Piotr Venerabilis, w 
przytoczonym przez E. Potkowskiego liście do zaprzyjaźnionego eremity. Pisał o 
wyższości głoszenia chwały bożej za pomocą pisma, „zamknięty w ciemnościach 
swej groty i w twoich kodeksach, będziesz wędrował przez lądy i morza, tłumom 
zgromadzonym w kościołach będziesz głosił ustami lektora słowa patrzącego z 

5 Tamże, s. 136-147. 
6 H. Wolfram, Origo gentis, w: Historia-pamięć-pismo. Studia z dziejów tradycji historycznej 

i historiografii,  wyd.  E.  Potkowski  przy współpracy J. Kaliszuka i  J.  Puchalskiego,  Warszawa 
2002, s. 7.

7 E. Potkowski, Książka i pismo w średniowieczu, Pułtusk 2006. 
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wysoka Boga, milczącym wiernym będziesz szeptał słowo boże w najbardziej od-
ległych klasztorach i domach”8. 

W następstwie upowszechnienia się pisma pojawiły się nowe formy myślenia 
oraz nowe metody poznawania i rozumienia świata. To z kolei pociągnęło za sobą 
rozwój nowych instytucji życia intelektualnego, jakimi były uniwersytety, w koń-
cu pojawiła się książka drukowana. Wszystko to pobudzało potrzebę poznawania 
i kształcenia się. Ludzi coraz częściej interesowała historia ich regionu, ale także 
odległych zakątków ziemi. Jerzy Strzelczyk zwrócił uwagę na rolę migracji et-
nicznych w zbliżaniu się do świata. Powodowały one stykanie się różnych kultur 
i ludów. Szczególne zainteresowanie budziła Ziemia Święta, Azja Mniejsza i nie-
znany dotąd obszar Dalekiego Wschodu9.

Tę ciekawość świata w dużym stopniu zaspokajały kopiowane kolekcje histo-
ryczne z elementami wiedzy geograficznej. W połowie XV wieku nadal powiela-
no wiedzę geograficzną o świecie w oparciu o Imago mundi Honoriusza z Autun10. 
Za najobszerniejszą polską,  piętnastowieczną kolekcję historyczną,  zawierającą 
także elementy kartografii  (mapka  Pomorza)  uważany jest  kodeks  Sędziwoja  
z Czechla11. Są też w bibliotekach polskich inne rękopisy, w których opisy geogra-
ficzne Polski i znanego wówczas świata zajmują poważne miejsce12. Jedną z mniej 
dotąd znanych kolekcji zawierających średniowieczne litteraria jest, przechowy-
wany w Archiwum Państwowym w Przemyślu, kodeks „Liber legum”. 

Odkryty  przed  150  laty,  w  zbiorach  ówczesnego  przemyskiego  Archiwum 
Miejskiego, przez wiedeńskiego filologa i historyka, a zarazem reformatę, o. Bedę 
Dudika kodeks, przez wiele lat był postrzegany jako wytwór ławników przemy-
skich bądź łaciński przekład z języka niemieckiego zwodu prawa magdeburskie-
go. Ten niezmiernie interesujący zabytek doczekał się analizy, która przybliżyła 

8 Tamże, s. 22. 
9 J. Strzelczyk,  Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowie-

czu, Wrocław 1970, s. 17.
10 Upowszechniał on informacje o podziale świata na trzy części, a jedną z nich miała być Azja,  

zamieszkała przez fantastyczne istoty. Tegoż, Granice wyobraźni na Wschodzie, w: Wyobraźnia śre-
dniowieczna. Praca zbiorowa pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1996, s. 76-77. Wydaje się, że 
w dziele Honoriusza pobrzmiewają echa historii Noego i jego trzech synów, którzy zajęli trzy konty-
nenty. Właśnie Stary Testament i antyczna etnografia były wzorem średniowiecznej  origo gentis, 
swoistej historii narodów i państw ówczesnego świata. Szerzej na ten temat zob. H. Wolfram,  dz.  
cyt., s. 7-16. 

11 J.  Wiesiołowski, Kolekcje  historyczne w Polsce średniowiecznej  XIV-XV wieku,  Wrocław 
1967, s. 98-135. O prawidłowej nazwie miejscowości ostatnio, W. Drelicharz, Annalistyka małopol-
ska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003, s. 52. O Sę-
dziwoju z Czechla, J. Szymański, Sędziwój z Czechla autorem Katalogu arcybiskupów gnieźnień-
skich, w:  Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski dedykowane G. Labudzie w sześć-
dziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 1976, s. 507-508.

12 B. Geremek, Poczucie przestrzeni i świadomość geograficzna, w: B. Geremek [red.], Kultu-
ra Polski średniowiecznej XIV-XV wieku, Warszawa 1997, s. 656-660.
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także inne, ważne dla kultury teksty, tworzące w kolekcji odrębną część historycz-
no-literacką  z  elementami  geografii.  Są  to  teksty  Historii  Trzech  Króli Jana  
z Hildesheim, uzupełnionej opisem wybranych miejsc w Ziemi Świętej, historii 
papieży i cesarzy Flores temporum Hermana Minoryty oraz niezmiernie popular-
nej legendy o życiu i czynach Aleksandra Wielkiego. Elementami  rodzimymi  
w tej części kolekcji jest skrócona zbieranka o królach polskich oraz krótka relacja 
o legacji w roku 1279 do Polski i na Węgry, legata papieskiego Filipa z Fermo13.

1. Historia Trium Regum Jana z Hildesheim
Legenda o Magach ze Wschodu powstała na kanwie Ewangelii św. Mateusza 

i Psalmu 7114. Zyskała wielką popularność i posiada bogatą literaturę. Ewangelista 
nie wspomniał o tym, że byli królami, ani ilu ich było. Malowidła w katakumbach 
rzymskich przedstawiają różną liczbę Magów, od dwóch do sześciu, a w tradycji 
ormiańskiej jest ich nawet dwunastu15. Żyjący na przełomie VIII i IX wieku Sedu-
lius Scottus, w swoim apokryfie o hołdzie Trzech Króli pisał „Spojrzawszy Józef 
ujrzał tłum wędrowców zdążających do jaskini (...) rzekł: Ci co tu idą, wydają się 
być wróżami, bo o to co chwila spoglądają w niebo i rozprawiają między sobą. 
Ale wydają się być obcymi, bo ich ubiór różni się od naszego. Szata ich jest szero-
ka, ich kolor skóry jest ciemniejszy, mają nakrycia głowy (...), a na nogach mają 
szarawary”16. Nazwy królowie użył po raz pierwszy w VI wieku Cezary z Arles17, 
natomiast  ich liczba,  utrwalona analogicznie do trzech darów (mirra,  kadzidło, 
złoto) oraz imiona Kacper, Melchior i Baltazar funkcjonują w tradycji chrześcijań-
skiej od wieku VIII18. Zamieszczona w Ewangelii krótka scena adoracji narodzo-
nego Jezusa przez przybyłych ze Wschodu Mędrców, w redakcji Jana z Hildeshe-
im urosła do rangi odrębnej kroniki, stanowiącej kompendium wiedzy historycz-
no-geograficznej. 

Proces powstawania tego typu narracji prześledziła M. Adamczyk i ustaliła, że 
w XII-XIII wieku wzrosło znaczenie apokryfów, jako cennego i prawdopodobne-
go źródła wiedzy. Samo znaczenie apokryfu, odnoszone wcześniej do starochrze-
ścijańskich pism niekanonicznych, poszerzono, obejmując tym terminem teksty, 
także dzieła kościelne, które były tworzone z myślą o poszukiwaniu szczegółów 

13 A. Łosowska,  Kolekcja Liber legum i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego  
Przemyśla, Warszawa-Przemyśl 2007, s. 167-333. Szczegółowa analiza treści  De regibus Poloniae,  
s. 319-322. Legacji Filipa z Fermo poświęcono wcześniej odrębny artykuł, taż, Echa legacji Filipa z Fer-
mo w przemyskiej kolekcji „Liber legum”, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1995, t. 9, s. 123-130.

14 Przed nim padać będą Etiopowie, a nieprzyjaciele jego ziemię lizać będą. Królowie Tharsi -
su i Wyspy przyniosą dary, królowie Arabów i Saby przyniosą upominki. W. Zaleski, Pokłon Ma-
gów, w: Jezus Chrystus, wstęp i oprac. C. Dąbrowski, Poznań 1964, s. 189.

15 Tamże, s. 186.
16 Cyt. za M. Adamczyk, Wstęp, w: Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści 

i przekazy apokryficzne, wyd. W. Rzepka i W. Wydra, Warszawa, Poznań 1996, s. 17. 
17 Cezary z Arles, arcybiskup, kaznodzieja, autor 238 zachowanych kazań i przemówień oraz  

reguł zakonnych, Regula monachorum i Regula ad virgines. Zmarł w 542 roku. L. Gładyszewski, 
H. Wegner, Cezary z Arles, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1985, t. 3, kol. 42-44.

18 W. Zaleski, dz. cyt., s. 186-187.
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w obszarze Pisma świętego, jakkolwiek z niego nie pochodziły19. Koresponduje to 
ze stanowiskiem historyków upatrujących rozwój literatury apokryficznej w ruchu 
pielgrzymkowym, głównie krzyżowym. Duchowni bowiem, którzy znaleźli się  
w Ziemi Świętej, uzyskali  dostęp do parakanonicznych tradycji, przechowywa-
nych w różnych odłamach chrześcijaństwa. Te wiadomości szybko dotarły do Eu-
ropy, stając się kanwą nowej wiedzy o bohaterach Biblii i Ewangelii. Była to wie-
dza poprawna doktrynalnie, za to atrakcyjniejsza fabularnie, stąd jej ogromna po-
pularność. Dlatego od końca XII i przez cały wiek XIII powstawała całkiem nowa 
grupa tekstów o życiu Marii i Jezusa, przenikając do wzorcowych kazań i zbiorów 
egzemplów20.

Historia kultu Trzech Króli związana jest z odnalezieniem w roku 1158 ich ciał 
poza murami  Mediolanu i  przeniesieniem do miasta.  Po zburzeniu Mediolanu 
przez Fryderyka  Barbarossę w roku 1164, relikwie przeniesiono do Kolonii za 
sprawą arcybiskupa kolońskiego Reinholda z Dassel21. W ten sposób Kolonia stała 
się trzecim miejscem translacji relikwii (po Konstantynopolu i Mediolanie), a na-
pisania odrębnej opowieści apokryficznej o drodze Mędrców do Betlejem, powro-
cie, dalszej działalności, śmierci i kolejnych translacjach podjął się Jan z Hildeshe-
im22. 

Ten karmelita i historyk żyjący w latach 1310 (?) – 1375, po ukończeniu stu-
diów w Awinionie i Paryżu, pracował nad utworzeniem konwentu w Akwizgra-
nie. Wykładał na Sorbonie, a po powrocie do Niemiec był przeorem i lektorem 
w Kassel, Strasburgu, a następnie w macierzystym zakonie w Marienau. Za po-
średnictwem Stefano Colonny zetknął się z prądami humanistycznymi. Jego zbiór 
listów do papieża Grzegorza XI, czy cesarza Karola IV stanowi świadectwo wiel-
kiej erudycji23. Napisana przez niego, oparta na źródłach, ale także krążących prze-
kazach  ustnych,  Historia  Trium  Regum,  uważana  jest  za  ostateczną  syntezę 
wszystkich legend o Mędrcach Wschodu. 

19 M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wie-
ku, Poznań 1980, s. 75. Autorka przytoczyła tu znamienne wyjaśnienie Ludolfa z Saksonii, według 
którego apokryfy non sint contra veritatem vitae, vel iustitiae, aut doctrinae id est, non sint contra  
fidem, vel bonos mores.

20 J. Wiesiołowski,  Ziemia Święta w rzeczywistości i legendzie średniowiecza.  Materiały XVI  
Seminarium Mediewistycznego, pod red. J. Wiesiołowskiego, Poznań 1996, s. 9.

21 A. Brückner, Literatura religijna w Polsce, Warszawa 1904, t. 3, s. 53. W kalendarzu cyster-
skim z Lądu z XII wieku, pod miesiącem lipcem zapisano: Translatio trium regum ad Coloniam. 
Według S. Zakrzewskiego oznacza to, że samo wydarzenie i uroczystości towarzyszące translacji  
relikwii miało wielkie znaczenie w ówczesnym świecie chrześcijańskim, S. Zakrzewski: Analecta 
Cisterciensia,  w:  „Rozprawy  Wydziału  Historyczno-Filozoficznego  Akademii  Umiejętności” 
1907, t. 49, s. 8 i 24. 

22 H. Kowalewicz, Historia Trium Regum Jana z Hildesheim, w: Studia z dziejów geografii i kar-
tografii, pod red. J. Babicza, Wrocław 1973, s. 290.

23 J. Koziej, Jan z Hildesheim, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1997, t. 7, kol. 899.
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Wszechstronnej analizy legendy i kultu Trzech Króli w średniowieczu podjął 
się J. Kaliszuk. Prześledził wykorzystane przez Jana źródła oraz zestawił znane 
przekazy rękopiśmienne i drukowane Historii, wymieniając w zestawie także ko-
pię z Archiwum Państwowego w Przemyślu24. 

Kopia Historii spisana na kartach 384-428 kol.1 kodeksu przemyskiego nie zo-
stała opatrzona tytułem. Na jej odrębność od wcześniejszych tekstów wskazuje 
zupełnie różna od poprzednich ręka pisarza, sposób pisania w dwóch kolumnach 
oraz ozdobny inicjał I rozpoczynający spis treści. Inicjał zapowiada: In primo ca-
pitulo huius libri, qui est collectus de gestis et translationibus trium regum , a cały 
spis zajmuje dziesięć kolumn pisma, czyli pięć stron tekstu. Właściwy przekaz za-
czyna się od przepowiedni Balaama, kapłana kraju Madian („Materia vero istorum 
trium regum beatorum propheta Balaam sacerdotum Madian”)25. 

Szczegółowa analiza treści przekazu przemyskiego wykazuje duże podobień-
stwo z rękopisem gdańskim Mar. F. 249 i niemal identyczność z kopią w rękopi-
sach 1704 Biblioteki PAN w Krakowie, Mar. F. 233 Biblioteki PAN w Gdańsku 
i I F. 221 Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieło składa się z czterdziestu 
sześciu rozdziałów, poprzedzonych wspomnianym spisem treści. Tytuły poszcze-
gólnych rozdziałów są wyciągiem z treści. Spis treści, podobnie jak cały tekst spi-
sany jest w dwóch kolumnach, a kolejność poszczególnych tytułów można rozpo-
znać analizując wyłącznie zastosowane przez kopistę podkreślenia. Inaczej wyglą-
da sam przekaz. Każdy rozdział jest zaznaczony oddzielnym inicjałem i jakkol-
wiek nie wszędzie wpisano słowo capitulum i jego numer, to jest zgodny z kolej-
nością podaną w spisie treści, zamieszczonym na wstępie. Tak jest np. przy opisie 
ziem, którymi władali, przybyli z hołdem monarchowie: „In prima igitur India fuit 
regnum Nubia, in quo temporibus nativitatis Domini regnavit Melchior, qui Domi-
no aurum obtulit, cuius etiam inter alios terris fuit regnum Arabie, in quo mons Si-
nay est situs et Mare Rubrum (...). Item in secunda India fuit regnum Godalie, in 
quo temporibus nativitatis Domini  regnavit Balthazar, qui Domino thus obtulit. 
Eius etiam inter antiquas terras fuit id antiquum regnum Saba, in quo plusquam in 
aliis  partibus  (...)  nobilissima  aromata  crescunt  (...).  Item in  tercia  India  fuit 
regnum Tharsis, in quo temporibus nativitatis Domini regnavit Caspar, qui Dom-

24 J. Kaliszuk, Kult Trzech Króli w Polsce późnego średniowiecza, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 1999, t. 72, s. 447, 449-451; tegoż, Trzej Królowie a ideologia władzy w średniowieczu-
-wybrane problemy,  w:  Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium.  
Studia ofiarowane prof. H. Samsonowiczowi, pod. red. J. Pysiaka, A. Pieniądz-Skrzypczak,  M.R. 
Pauka, Warszawa-Kraków 2002, s. 351-372; tegoż, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli  
w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2005. Opis przemyskiego kodeksu Liber legum, w: tegoż, Mę-
drcy, 
s. 85-88.

25 Tak też w polskim przekładzie Historii Wawrzyńca z Łaska z roku 1544: „Istność zaprawdę 
tych Trzech Krolow błogosławionych z prorokowania Balaam, kapłana Madian, proroka pogań-
skiego, początek wzięła”), w: Cały świat nie pomieściłby, s. 213. 
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ino mirram obtulit. Eius etiam inter alias terras diversas fuit illa famossissiva illa 
insula Egriscula vocata”26. 

Zależność przekazu przemyskiego od rękopisów gdańskiego, krakowskiego  
i  wrocławskiego przedstawiono w tabeli  tytułów27,  tu warto przytoczyć  krótkie 
streszczenie oraz wnioski z lektury wykorzystanych wersji apokryfu.

Jak wspomniano, wszystkie zachowane teksty składają się z czterdziestu sze-
ściu rozdziałów. Struktura dzieła została oparta na liczbie trzy: Trzej Królowie, 
trzy dary, trzy translacje relikwii. Co więcej, całe dzieło Jana składa się umownie 
z trzech części, z których pierwsza obejmuje to, co działo się do momentu złoże-
nia darów Dzieciątku, druga to opis wydarzeń, które miały miejsce po powrocie 
Trzech Króli do Indii, aż do ich śmierci, wraz z obszerną dygresją o misji św. To-
masza, trzecia część zawiera opis kolejnych translacji oraz kształtowanie się kul-
tu28. Wartość dzieła podnoszą wspomniane dygresje, w których autor zawarł ob-
szerne informacje geograficzno-historyczne. W wersji przemyskiej sam tekst jest 
nieco dłuższy,  gdyż  jako capitulum XLVII wpisano dziesięciokolumnowy roz-
dział zaczynający się od słów  Ceterum festum beati Thome apostoli,  w którym 
opisano „dziedzictwo” św. Tomasza. Cały przekaz kończy się jednokolumnowym 
rozdziałem bez numeru Ab Helena Crux inventa i jest hołdem dla zasług cesarzo-
wej Heleny. Autor zawarł tu cały opis starań św. Heleny, najpierw w Ziemi Świę-
tej, po odnalezieniu relikwii Krzyża29, a następnie na Wschodzie. Tu udało się jej 
odzyskać ciała najpierw Melchiora i Baltazara, zaś ciało Kaspra wymieniła za reli-
kwie św. Tomasza. Dopiero wtedy przewiozła je do Konstantynopola i złożyła  
w kościele Mądrości Bożej. Stąd relikwie trafiły najpierw do Mediolanu, a następ-
nie do Kolonii. 

Historię rozpoczyna prolog (rozdz. 1), w którym autor, Jan z Hildesheim, wy-
jaśnia powody, dla których podjął się tak odpowiedzialnego zadania. Zasadnicza 
treść przekazu ma początek w przytoczeniu proroctwa Balaama (rozdz.  2),  po 
czym, w obszernej dygresji, została opisana góra Vans, od której wywodził się lud 
Melchiora i zwyczaje tego ludu. Sporo miejsca poświęcono opisowi złotego dia-
demu, ofiarowanego potem Dzieciątku (rozdz. 3-4). Po tej dygresji autor powrócił 
do wątku głównego przedstawiając krótkie dzieje Izraela, wraz z informacją o kró-
lu Cyrusie, który jako  rex Persarum et Caldei, nakazał zebrać i przetłumaczyć 
omnes libras Iudeorum,  zawierające proroctwa o przyjściu Mesjasza, zapowie-

26 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej APP), Akta m. Przemyśla, sygn. 428, s. 796-798.
27 A. Łosowska, Kolekcja Liber legum, s. 305-307.
28 Na znaczenie liczby „trzy” w dziele Jana zwrócił uwagę J. Kaliszuk, w: tegoż,  Mędrcy,  

s. 52.
29 Przez szczegółowe omówienie starań Heleny o uświęcenie miejsc związanych z Chrystusem, 

mamy w tym miejscu wyczerpujący opis niektórych miejsc w Ziemi Świętej, m.in. Betlejem z ru-
inami domu Jessego, Nazaret, a także Górę Kalwarię i górę Tabor, na których wybudowano liczne  
kościoły i klasztory. 
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dzianego przez gwiazdy (rozdz. 5). Następnie Jan opisał grotę, w której narodził 
się Jezus oraz królestwa, którymi władali królowie (rozdz. 6-11). Opis dróg, który-
mi podążali oraz orszaków poszczególnych mędrców, aż do spotkania w Jerozoli-
mie i wizyty u Heroda (rozdz. 12-18), kończył się przedstawieniem scen pokłonu 
wraz z ofiarowaniem darów (rozdz. 19-23). Od tego momentu królowie rozpoczęli 
drogę powrotną (rozdz. 24-26), która trwała około dwóch lat, zanim stanęli po-
nownie na górze Vans. 

W tym miejscu Jan zawiesza opowiadanie, aby wyjaśnić, co działo się w tym 
czasie ze Świętą Rodziną oraz królewskimi darami. Jest więc opis ucieczki do 
Egiptu, przedstawienie miejsc in quo beata virgo Maria cum infantulo suo habitat, 
między innymi ogrodów balsamowych, los złotych denarów, złożonych w darze 
Jezusowi przez Mędrców oraz powrót do Jerozolimy (rozdz. 27-30). Po tej dygre-
sji autor wrócił do wątku głównego, przedstawiając dzieje świętego Tomasza, któ-
ry wybrał się do Indii z misją ewangelizacyjną, spotkał Trzech Króli i konsekro-
wał ich na arcybiskupów. Podjęli oni, po śmierci Tomasza, jego dzieło (rozdz. 31-
34), ale nie trwało to już długo. Niebawem odeszli do Pana niemal jednocześnie. 
Melchior zmarł jako pierwszy, w oktawę Bożego Narodzenia, a miał 116 lat, Bal-
tazar – w dniu Objawienia, w wieku 112 lat, a najmłodszy Kacper, w szóstym 
dniu po Objawieniu, mając 109 lat (rozdz. 35). 

W ostatnich rozdziałach zostały opisane losy relikwii oraz dzieje ich kultu, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli Konstantyna i jego matki Heleny, późniejszej 
świętej. Kolejne translacje, od Konstantynopola, poprzez Mediolan aż do Kolonii, 
to pasjonująca opowieść historyczna, przeplatana dygresjami, które musiały dzia-
łać na wyobraźnię odbiorcy. Jan, opisując kult Trzech Króli na Wschodzie, zapo-
znaje czytelnika ze zwyczajami ludów, ale jest to opis z przesłaniem. Np. wymie-
niając obyczaje sekt chrześcijańskich zdaje się przestrzegać przed grzechem here-
zji, którą można łatwo popełnić, czasem nieświadomie30. Swoje dzieło Jan zakoń-
czył pochwałą Kolonii, miasta, które dzięki relikwiom stało się miastem wybra-
nym przez Boga, civitas deaurata. 

Tekst w kopii przemyskiej jest anonimowy, autor zaczął nawet pisać explicit 
(Explicit Historia trium regum in dies sancti Francisci), niestety, puste miejsce 
pozostawione na jego dalszą część, nie zostało wypełnione. Podobnie zresztą jest 
w tekstach następnych. Być może zamierzał wrócić do nich później i dlatego za-
znaczał sobie tylko początki poszczególnych zdań. 

Przeprowadzona porównawcza analiza treści przekazu  Historii  nie wykazała 
żadnych rozbieżności pomiędzy wersją przemyską a rękopisem krakowskim 1704. 
W obu kopiach treść została podzielona na identyczne rozdziały, a jedyna różnica 
pojawiła się dopiero w zakończeniu. Teksty zostały też spisane systemem dwuko-
lumnowym. Jednak kodeks krakowski, pochodzący zresztą z dawnego konwentu 
kanoników  regularnych  w  Kraśniku,  jest  napisany  starannie,  zaopatrzony  
w dwukolorowe inicjały, czerwone i niebieskie, stosowane na przemian. Kodeks 

30 Opis tych ludów i ich zwyczajów zob. J. Kaliszuk, Mędrcy, s. 56-59. 
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przemyski pisany był szybko, dlatego miejscami jest mało czytelny. Wydaje się, 
że obaj kopiści mogli korzystać z jednego wzoru, być może nawet kodeks kra-
kowski,  należący wcześniej  do Stanisława, plebana kościoła św. Wawrzyńca,  
a spisany w roku 1417 w Pradze31, był wzorem dla kopisty przemyskiego. 

Należy zastanowić się, co sprawiło, że dzieło Jana z Hildesheim zyskało tak 
wielką popularność. Zasadniczym powodem był  niewątpliwie wymiar religijny. 
Przytoczenie proroctw Balaama, Izajasza i Daniela, potem narodziny Jezusa i tro-
ska rodziców o jego bezpieczeństwo, działały na wyobraźnię przeciętnego odbior-
cy. Nie mniej interesujący jest też wymiar geograficzny. Opisy królestw, z których 
pochodzili Mędrcy Wschodu oraz miejsc w Ziemi Świętej, skutecznie zaspokajały 
ciekawość  czytelników.  Wreszcie  wymiar  teologiczny.  Skrupulatne  wyliczenie 
sekt chrześcijańskich w obszernym rozdziale czterdziestym pierwszym, (a byli to 
Nubiani, Soldani, Nestorianie, Latini, Indii, Armeni, Siriani, Georgiani, Jacobite,  
Nicolaite, Copti, Issini, Maronini et Mandolopasos) i opis ich zwyczajów, miało 
zapewne charakter nie tylko informacyjno-dydaktyczny, ale mogło być rodzajem 
ostrzeżenia przed popełnieniem grzechu herezji. Można więc przyjąć, że o popu-
larności przekazu w równym stopniu zadecydowały kult religijny, zwłaszcza po 
przeniesieniu  relikwii  do  Kolonii  oraz  ciekawość  geograficzna,  którą  przekaz 
mógł w pełni zaspokoić.

2. Opis wybranych miejsc w Ziemi Świętej na przykładzie Peregrinationes  
Sanctae Terrae Jerusalem

Ziemia Święta zajmowała wyjątkowe miejsce w mentalności ludzi średniowie-
cza. Pierwsze nazwy geograficzne związane z miejscem narodzenia i życiem Jezu-
sa poznawano przecież dość wcześnie, w trakcie podstawowej katechezy, opartej 
na najpopularniejszej księdze – Ewangelii. W XV wieku geografia Ziemi Świętej 
była powszechnie znana, wzrosło natomiast zainteresowanie wiedzą praktyczną, 
czyli odległościami i możliwościami dotarcia do wybranych miejsc. Autorzy mo-
nografii o kulturze Polski średniowiecznej zwracali uwagę na pojawienie się w rę-
kopisach piętnastowiecznych katalogów miejscowości, z oznaczeniem ich położe-
nia  geograficznego.  Do  tak  pojętej  twórczości  geograficznej  skłaniały  przede 
wszystkim pielgrzymki, zwłaszcza do Ziemi Świętej. Ci, którzy już tam dotarli,  
a następnie wrócili, przekazywali faktyczną wiedzę o tym, co zobaczyli. Sporzą-
dzano opisy miejsc, które należało odwiedzić, a ówcześni uczeni uzyskali nowy, 
wiarygodny materiał do swoich komentarzy32. 

Niewątpliwą rolę w propagowaniu idei pielgrzymowania odegrała cesarzowa 
Helena.  Jej  podróż do Ziemi  Świętej,  spopularyzowana  zwłaszcza przez Jana  
z Hildesheim,  odnalezienie  relikwii  Krzyża,  odzyskanie  i  przeniesienie  relikwi 

31 Biblioteka PAN w Krakowie, rkps 1704, k. 130v. 
32 B. Geremek, Poczucie przestrzeni, s. 660-661.
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Trzech Króli do Konstantynopola oraz działalność budowlana Konstantyna Wiel-
kiego w Palestynie (bazyliki w Jerozolimie, Betlejem, Hebronie) spowodowały, że 
ten obszar stał się wyjątkowo interesujący dla mieszkańców średniowiecznej Euro-
py33. Wśród licznie kopiowanych tekstów pojawiły się itineraria pątników chrze-
ścijańskich, a także wskazówki i opisy konkretnych miejscowości. W połowie XV 
wieku, najpierw we Francji, a potem w całej Europie, ukazały się słowniki geogra-
ficzne, zawierające hasła z opisami znanych autorom regionów. Kodeksy- słowni-
ki z terenu Francji z lat 1427-1480, zawierają także praktyczne wskazówki dla 
osób wybierających się z pielgrzymką do Ziemi Świętej34. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć pątników także z ziem polskich. Największą ich liczbę stanowili miesz-
kańcy Krakowa, na przykład biskup Piotr Wysz, Mikołaj Wierzynek, a nieco póź-
niej Jan Łaski35.  Pozwolenie papieskie na odbycie takiej pielgrzymki  dla siebie 
oraz szesnastu dworzan i towarzyszy otrzymał także biskup poznański Andrzej 
Łaskarzyc z Gosławic36. 

Jako przyczynę  zainteresowania  Ziemią  Świętą  podaje  się  często wyprawy 
krzyżowe. Jednak z zestawienia łacińskich dzieł dotyczących pielgrzymek do Zie-
mi Świętej od czasów Konstantyna Wielkiego wynika, że pojawiło się ono dużo 
wcześniej37. W tym zestawieniu zwraca uwagę, pochodzący z V wieku, anonimo-
wy tekst o charakterze katalogu zabytków sakralnych, Breviarus de Hierosolyma38 

oraz  De situ Terrae Sanctae archidiakona Teodozjusza39.  Ten ostatni traktat był 
podstawą jednego z rozdziałów czytanego w całej Europie chrześcijańskiej  De 
imagine mundi Gerwazego z Tilbury40.  Motyw Ziemi Świętej pojawiał się też  
w anonimowych eposach legendarnych drugiej połowy XII wieku, jak np. Salman 
i Morolf, oparty na żydowskiej legendzie o królu Salomonie, czy Orendel, w któ-
rym bohater wyprawia się do Ziemi Świętej po rękę córki króla Jerozolimy41.

33 M. Starowiejski, Przedmowa, w: Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi  
Świętej (IV-VIII w.), wybór i opracowanie P. Iwaszkiewicz, Kraków 1996, s. 6.

34 K. Zalewska, Mirabilia descripta. Osobliwości świata w piśmiennictwie geograficznym i karto-
grafii średniowiecza, „Ikonotheka” 1991, t. 3, s. 11.

35 J. Podolska, Pielgrzymi polscy w Ziemi Świętej 1350-1450, „Peregrinus Cracoviensis” 1996, 
t. 4, s. 215.

36 K. Ożóg, Udział Andrzeja Łaskarzyca w sprawach i sporach polsko-krzyżackich, w: Polska 
i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, pod red. K. Ożoga i S. Szczura, Kraków 2000, s. 163. 

37 P. Iwaszkiewicz,  Wczesnochrześcijańskie i późnoantyczne opisy podróży do Ziemi Świętej  
(przed wyprawami krzyżowymi), w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, pod 
red. H. Manikowskiej i H. Zaremskiej,  Warszawa 1995, s. 98-101; tegoż,  Wstęp, w: Do Ziemi  
Świętej, s. 26-31.

38 Więcej o tym zabytku, wraz z przekładem na język polski, A. Bober SJ, Breviarius de Hie-
rosolyma, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1973, t. 1, s. 261-266. 

39 P. Iwaszkiewicz, Wczesnochrześcijańskie opisy podróży do Ziemi Świętej, „Meander” 1990, 
t. 1, s. 17-18.

40 J. Strzelczyk, Gerwazy z Tilbury, s. 188-189.
41 E. Pezacka, M. Antkowiak,  Ziemia Święta w średniowiecznej literaturze niemieckiej, w: Zie-

mia Święta w rzeczywistości, s. 15.
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Największą popularność zdobyła jednak Historia orientalis seu Hierosolymita-
na Jakuba z Vitry42. W polskich rękopisach średniowiecznych kopiowano przede 
wszystkim trzecią część dzieła, w której Jakub opisał Ziemię Świętą. Najpełniej-
szy jego tekst zachowany jest w rękopisie 431 Biblioteki Jagiellońskiej43. Podobną 
kopię odnalazł J. Wiesiołowski w dawnym kodeksie wilanowskim (dziś w Biblio-
tece Narodowej, sygn. IV 8052)44, a A. Świerk w dawnej bibliotece klasztoru ka-
noników regularnych w Żaganiu (dziś w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskie-
go)45. Pergaminowy, piętnastowieczny kodeks zawierający Liber de Terra Sancta 
zachował się też w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu46. Zaginął natomiast tekst 
anonimowego Itinerarium et descriptio Terrae Sanctae z dawnej biblioteki para-
fialnej w Gdańsku, o którym wspominał E. Potkowski47. Nie udało się też dotrzeć 
do praskiego egzemplarza  Descriptio Terrae Sanctae, opisanego przez J. Truh-
lára48.

Najbliższy kopii przemyskiej okazał się tekst z rękopisu 1122 Biblioteki Kór-
nickiej, spisany na kartach 184-187 jako Peregrinatio Terre Sancte Jerusalem. Za-
wiera on opisy miejsc, które temporibus modernis a peregrinis visitantur49. Tymi 
godnymi odwiedzenia miejscami były, według autora, między innymi: Joppe, Je-
rusalem, Dolina Jozafata, Góra Oliwna, źródła Siloe, góra Syjon, Betlejem, Naza-
ret i góra Synaj.

Zbliżony charakter posiada przekaz w rękopisie przemyskim,  spisany syste-
mem dwukolumnowym na kartach 428v kol. 2-430v, kol. 2. Poszczególne części 
tekstu zaopatrzone są w tytuły,  co wpływa na jego przejrzystość. Autor, zanim 
przeszedł do opisu poszczególnych miejsc związanych z życiem i działalnością Je-
zusa, przedstawił w skrócie dzieje świata, od stworzenia Adama aż do narodzenia 
Chrystusa. Wydaje się, że dokonał tego zabiegu świadomie, gdyż podawanie kon-
kretnych wielkości czyniło przekaz wiarygodnym. Punktami stałymi w tych obli-
czeniach były postacie Starego Testamentu: Adam, Noe, Abraham i Mojżesz. Tak 
więc  a tempore formationis Ade ad nativitatis Christi upłynęło pięć tysięcy lat, 
które autor podzielił na cztery epoki: od Adama do Noego, od Noego do Abraha-

42 J. Strzelczyk, Gerwazy z Tilbury, s. 99-100.
43 Biblioteka Jagiellońska, rkps 431, k. 2-61.
44 J. Wiesiołowski, Kolekcje, s. 51.
45 A. Świerk,  Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Ża-

ganiu, Wrocław 1965, s. 100-101. Zawierają ją kodeksy: I.F.117, k.1-37, I.F. 203, k. 142-169 oraz 
I.F. 221, k. 230-240, w którym, podobnie jak w kolekcji przemyskiej, opis Ziemi Świętej znajduje się 
obok Historii Trzech Króli.

46 W. Urban,  Rękopisy skrypturystyczne i egzegetyczne Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, t. 9, s. 60.

47 E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, Warszawa 1984, s. 164.
48 J. Truhlár, Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum, qui in C.R. Bibliotheca Publica  

atque Universitatis Pragensis asservantur, Pragae 1905-190, t. 1-2, s. 232.
49 Biblioteka Kórnicka PAN, rkps 1122, k. 184.
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ma, od Abrahama do Mojżesza i od Mojżesza do Chrystusa. Widocznie znał tabli-
ce  synchronistyczne  Euzebiusza,  przetłumaczone  przez  św.  Hieronima,  
w których zestawiono fakty z dziejów powszechnych z wydarzeniami historii bi-
blijnej. Znany jeszcze w starożytności podział dziejów na cztery epoki, w tradycji 
chrześcijańskiej znalazł uzasadnienie w wizjach Daniela50. 

Po scharakteryzowaniu epok zapisano: Nota peregrinationes Sancte Terre Je-
rusalem. Wśród informacji geograficznych wymieniono porty Joppe i Jaffę oraz 
miasto Nazaret. Znalazły się też informacje o św. Piotrze, wcześniej rybaku i jego 
powołaniu do grona uczniów Jezusa. Wymieniona jest również sama Jerozolima, 
w której za najważniejsze miejsce autor uznał  mons Calvaria ubi Christus fuit  
crucifaxus, a także grób Chrystusa, kaplica Matki Bożej, kolumna na placu przed 
domem Piłata, circa quam Cristus fuit ligatus et coronatus, kaplica św. Heleny ce-
sarzowej i inne kościoły.

W kolejnym  rozdziale,  Infra  civitatem Jeruzalem, wyszczególnione  zostały 
między innymi, scola beate virginis in qua studient litteras, dom Piłata, w którym 
Cristus fuit contemptus, flagellatus, uberatus, coronatus et morti adiudicatus oraz 
Heroda, w którym Cristus fuit derisus et veste alba inductus, świątynia, w której 
została zaślubiona Maryja, brama św. Stefana i brama palmowa, którą Chrystus 
przekroczył po raz ostatni. Autor opisu dodał na końcu, że są jeszcze inne miejsca 
tu nie zapisane, których odwiedzenie uwalnia  a pena et a culpa,  mocą odpustu 
nadanego przez papieża, św. Sylwestra, na prośbę Konstantyna Wielkiego i jego 
matki, św. Heleny51. 

Przy Dolinie Jozafata wymieniono miejsce ukamienowania św. Stefana, a przy 
Górze Oliwnej wiele miejsc związanych z Chrystusem, m.in. spotkania z ucznia-
mi, zapowiedź zburzenia Jerozolimy oraz chwałę swego wniebowstąpienia (Item 
vero Cristus presentat palmam virgini Marie dicens ei tercia die eidem assumpta  
in coelum). Źródła Siloe to miejsce proroctw Izajasza, a na górze Syjon umiesz-
czono domy kapłanów Annasza, ad quem Cristus primo fuit ductus oraz Kajfasza, 
ad quem fuit Cristus condempnatus. W podobny sposób opisano pozostałe miejsca 
Ziemi Świętej (Betlejem, rzekę Jordan, Moladę Judzką, Hebron, Nazaret i górę 
Synaj, na której Mojżesz otrzymał przykazania od Boga).

Podobnie jak w przypadku Historii Trzech Króli, autor nie dokończył explicitu, 
który widocznie miał być rozbudowany o tytuł, a być może też o imię kopisty lub 
rok jego sporządzenia, bowiem brzmi następująco: Amen. Sit beatus Deus in saec-
ula. Confecit complere istud opus, qui vocavit, pozostała część kolumny pozostała 
nie zapisana.

50 „(…) Te wielkie bestie w liczbie czterech-to czterej królowie, którzy powstaną z ziemi (…). 
To czwarte królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą  
Mu uległe”. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallottinum, Poznań 2002, s. 1057. 

51 Sylwester I (314-335), rówieśnik cesarza Konstantyna Wielkiego, czczony jako święty. Z nim 
wiąże się tzw. darowizna Konstantyna. R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 1990, s. 21-
22, 301-302.
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Okazuje się więc, że odziedziczoną po starożytności wiedzę geograficzną śre-
dniowiecze nie tylko wykorzystało, ale znacznie rozszerzyło. Niewątpliwie osią-
gnięciem tego okresu w dziedzinie „uczoności” geograficznej były traktaty geo-
graficzne anonimowe, jak na przykład pochodzący z XI wieku De Imagine Mundi, 
ale  też  pamiętniki  rzeczywistych  podróżników.  Autorem rozpowszechnionych  
w całej Europie opisów podróży, które odbył w latach 1322-1356, był angielski 
rycerz z St. Alban, John z Mandeville52. Nie mniej ważne były też dzieła wybit-
nych ówczesnych uczonych, jak chociażby Hugo od św. Wiktora (De situ et de-
scriptione terrarum),  Piotra z Beauvais (Mappemonde)  czy wspomnianego już 
Gerwazego z Tilbury (Otia imperialia)53. Skutkiem tego podstawą wiedzy o życiu 
Jezusa staje się  Historia scholastica  Piotra Comestora, a teksty Jakuba z Vitry 
przybliżają miejsca w Jerozolimie, gdzie rozegrały się wydarzenia Wielkiego Ty-
godnia. To do tych tekstów, zdaniem J.  Wiesiołowskiego, sięgnął  polski autor 
Rozmyślania przemyskiego54.

Dorobkiem średniowiecza, wzbogaconym przez myśl chrześcijańską, było też 
obudzenie świadomości ciągłości historycznej. Wspomniano już o podziale dzie-
jów na cztery epoki (aetas mundi), ale coraz częściej sięgano po łatwiejszy sposób 
periodyzacji, jakim było opisywanie wydarzeń według panowania poszczególnych 
władców. Inną formą przekazu były martyrologia historyczne, kalendarze oraz ka-
talogi  papieży,  obecne zwłaszcza w środowiskach monastycznych.  Interesującą 
analizę tego typu źródła, w oparciu o martyrologium historyczne Wolfharda  
z Herrieden (zm. 902), przeprowadziła M. Niederkorn-Bruck55. Dzieło zawierające 
zestawienie kalendarium z tekstami  Liber pontificalis, katalogów pisarzy i star-
szych martyrologiów jest, dla współczesnego badacza, jednym z bardziej znaczą-
cych zabytków średniowiecznej wiedzy historycznej. Przykładem podobnej „kro-
niki świata” jest na przykład dzieło Marcina Polaka, a także utrzymana w podob-
nej konwencji kronika Hermana. 

3. Flores temporum Hermana Minoryty 
W roku 1278, po siedmioletnim wakansie na arcybiskupstwie gnieźnieńskim, 

nominację papieską na włodarza tej diecezji otrzymał dominikanin Marcin z Opa-
wy, przebywający od wielu lat w Rzymie. Niestety, nie zdążył objąć arcybiskup-
stwa, gdyż zmarł w Bolonii w drodze do kraju56. Pozostawił obszerny dorobek, któ-

52 Podróże Sir Johna Mandeville´a, W. Mruk, Drogi z Europy do Ziemi Świętej ukazane w XI-
V-wiecznej relacji Johna Mandeville´a, „Peregrinus Cracoviensis” 1995, z. 1, s. 139-145.

53 M. Tymowski,  Horyzonty geograficzne Europejczyków w okresie rozkwitu średniowiecza (X-
XIII), w: Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red H. Samsonowicza, Warszawa 2001, s. 471.

54 J. Wiesiołowski, Ziemia Święta, s. 10.
55 M. Niederkorn-Bruck,  Dziejopisarstwo w tekstach liturgicznych średniowiecza, w:  Historia-

-pamięć-pismo. Studia z dziejów tradycji historycznej i historiografii, wyd. E. Potkowski, Warszawa 
2002, s. 23-32.

56 T. Silnicki, K. Gołąb, Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka, Warszawa 1956, s. 20.
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ry zapewnił mu trwałe miejsce w historiografii, a odpisy poszczególnych jego dzieł 
do dziś są przechowywane w bibliotekach europejskich. Szczególne miejsce w jego 
dorobku zajmują Sermones de tempore et de Sanctis i dołączone doń Promptuario 
exemplorum, Margarita decreti  oraz Cronica summorum pontificum imperatoru-
mque ac de septem aetatibus mundi57. W tym ostatnim dziele, w zwięzły sposób 
przedstawił treść wielkiej, uniwersalnej kroniki średniowiecza, czyli  Speculum hi-
storiale Wincentego z Beauvais. Korzystając z biblioteki watykańskiej opracował 
w sposób wyczerpujący katalog papieży i cesarzy, pod kątem ich wkładu do ów-
czesnej historii powszechnej. Pełny wykaz źródeł, na których oparł się Marcin, pi-
sząc swoją Kronikę, zestawił w XIX wieku wydawca jego dzieła L. Weiland58, ale 
dotychczasowy stan badań nad samym autorem ciągle budzi niedosyt59.

Wpływ Kroniki Marcina na twórczość historyczną średniowiecza, zwłaszcza 
w dziedzinę chronologii,  przeanalizowała ostatnio K. Grodziska-Ożóg60.  Wśród 
autorów licznych przeróbek dzieła wymieniła Marcina Minorytę, autora  Flores 
temporum z roku 129461. Na innego minorytę, Hermana, i jego Kronikę papieży 
i cesarzy zwrócił uwagę Jacek Wiesiołowski, przy okazji analizy zawartości Ko-
deksu Sędziwoja z Czechla62. Ustalił, że ta część kolekcji Sędziwoja została spisa-
na w latach 1463-1465 i zawiera kopię Kroniki powstałą w roku 1348, przedsta-
wiającą dzieje papieży i cesarzy do czasów papieża Klemensa VI oraz cesarza 
Konrada.

Niemal identyczny przekaz znalazł się w przemyskiej kolekcji Szymona z Ja-
worowa, a został spisany na kartach 431r, kol. 1-458v, kol. 1. Podobnie jak po-
przednie teksty, nie jest opatrzony tytułem, ani imieniem kopisty. Zachowana jest 
natomiast data i miejsce sporządzenia kopii. (Explicit Cronica que intitulatur Flo-
res temporum sub anno domini millessimo CCCCLX quinto in Lucowa in die un-
decim milia virginum (21 X 1465).

Flores temporum Hermana rozpoczyna się przedstawieniem sześciu epok  
w dziejach świata. Autor opisał w nim nie tylko fakty historyczne, ale także róż-
nego rodzaju  mirabilia związane z poszczególnymi częściami świata. Wzorem 
mistrza Marcina dużą wagę przywiązywał do chronologii, a przyjęta przez niego 
wykładnia dziejów opierała się na podziale upowszechnionym przez św. Augu-
styna. Według przyjętego schematu wiek pierwszy, najdłuższy, trwał  ab Adam 
usque ad Noe, czyli do potopu (św. Augustyn nazwał go wiekiem niemowlęc-
twa). W tym fragmencie Herman opisał między innymi stworzenie świata, Ada-
ma i Ewy oraz historię Kaina i Abla. Jako źródło swoich informacji wymienił  

57 J. Kłoczowski, Marcin Polak, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1974, t. 19, s. 559-561.
58 Martini Oppaviensi Chronicon Pontificum et Imperatorum, ed.  L. Weiland, w:  Monumenta 

Germanie Historica, Scriptores, 1872, t. 22, s. 377-475.
59 J. Starnawski, Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia, Łódź 1996, s. 31. 
60 K. Grodziska-Ożóg, Marcin Polak i jego twórczość, „Nasza Przeszłość” 1982, t. 58, s. 198.
61 Wcześniej zwróciła na niego uwagę B. Kürbisówna. Tejże,  Wstęp, w:  Roczniki wielkopol-

skie, wyd. B. Kürbis przy współpracy G. Labudy, J. Lucińskiego, R. Walczaka, w:  Monumenta 
Poloniae Historica, Nowa Seria, 1962, t. 6, s. XXII. 

62 J. Wiesiołowski, Kolekcje historyczne, s. 128-129.
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Ewangelie św. Łukasza,  św. Mateusza i  św. Jana. Wiek drugi,  od potopu do 
Abrahama, miał trwać, według kronikarza 1058 lat. W tej epoce utrwaliły się  
granice ziemi, zamieszkałej nie tylko przez ludzi, ale też przez istoty niezwykłe, 
psiogłowców, brodate kobiety, istoty o jednej nodze i jednym oku lub z sześcio-
ma rękami. Jak podał autor, wiadomości o tym, czerpał z dzieł Pliniusza (Ks.7, 
cap. 3), św. Augustyna (De civitate Dei, ks. 16, cap. 8), Etyki Izydora, ale także 
In gestis  Alexandri,  qui  in  India fuit63.  Trzecia  epoka,  rozpoczynająca  się  od 
Abrahama, a nazwana przez św. Augustyna wiekiem dojrzewania, kończyła się 
na czasach Dawida. Opisując wydarzenia tej epoki, Herman wykorzystał między 
innymi Kroniki Orozjusza i Izydora. Zamieścił tu również przekaz o Herkulesie, 
Helenie i zburzeniu Troi. Czwarty okres w dziejach świata (tylko 620 lat), od 
Dawida ad libros Regum tempore, czyli do „niewoli babilońskiej”, objął czasy i 
terytoria bliskie Europie. Znalazła się tu legenda o Remusie i Romulusie oraz za-
łożeniu miasta Rzymu, także o tym, że  virgo Maria media nocte Dei filium in  
Bethleem genuit64. W części tej zauważono nieznaczne odchylenia od schematu 
przedstawionego  przez  św.  Augustyna,  który  narodzenie  Chrystusa  umieścił 
jako kres epoki piątej. Dla Hermana podstawą opisu „wieku piątego” (tylko 600 
lat trwania) były Księgi Ezechiela, Daniela i Judyty. Jako ważne wydarzenia hi-
storyczne zapisał tu zdobycie Babilonu przez króla Cyrusa, ale także podstawo-
we fakty z dziejów Egiptu, Grecji i Rzymu. Ostatni okres wyznaczony narodzi-
nami Chrystusa ma trwać usque ad finem mundi, a św. Augustyn nazwał go wie-
kiem starczym (senectus)65.

Bezpośrednio po wykładzie chronologii świata, Herman zaprezentował sylwet-
ki cesarzy i papieży. Zarówno w kopii Sędziwoja, jak też w przypadku rękopisu 
przemyskiego, trudno mówić o jakiejś zasadzie, według której przedstawiał po-
szczególne osobistości,  chociaż starał się przy każdej  umieścić okres pełnienia 
przez nich funkcji. Czasem wpisywał imiona przemiennie, częściej grupował oso-
by po kilka lub kilkanaście. Zaczął od Tyberiusza, któremu poświęcił aż trzy ko-
lumny tekstu i św. Piotra, o którym tekst zajął cztery kolumny. 

Od karty 439r do końca tekstu, nie ma inicjałów. Przeznaczone na nie miejsca 
pozostały puste, czasem zaznaczono tylko literę, która miała być w tym miejscu 
domalowana. Na tej samej karcie kronikarz zapisał aż 18 osób, podając przy nie-
których tylko lakoniczne informacje, na przykład  Tracius menses sex, Florianus  
menses quatuor, Probus nomine et re sex annis, Carus annos duos, czy Iusticia-
nus sedit annum unum et passus est sub Ameliano. Pierwszą rozbieżność tekstów 
w kodeksach Sędziwoja i Szymona z Jaworowa zauważono dopiero przy Marceli-

63 APP, Akta miasta Przemyśla, sygn. 428, k. 431v.
64 Tamże, k. 432v.
65 Tamże, k. 434. Szerzej na temat wykładni dziejów świata według św. Augustyna, B. Kürbis, 

O inspiracji okulistycznej w średniowiecznej wizji dziejów, w:  Świadomość historyczna Polaków, 
pod red. J. Topolskiego, Łódź 1981, s. 103.
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nusie66, który u Sędziwoja zapisany jest tylko jako Marcelinus, a w kopii przemy-
skiej przy imieniu dodano hic non multis diebus nescit. Na tej samej karcie kopia 
przemyska nie zawiera informacji o papieżu Melchiadesie (u Sędziwoja: Melchia-
des constituit diem dominicam et feriam quintam ieiunandem).

Nieznaczne różnice w tekstach przekazanych w kodeksie Sędziwoja i prze-
myskim, obejmują zaledwie dwadzieścia przypadków i zostały przedstawione  
w innym miejscu67. Jak wynika z zestawienia, nie można wykluczyć, że obaj ko-
piści mogli mieć w rękach tę samą redakcję tekstu i wtedy różnice, głównie w da-
tach, byłyby efektem pośpiesznego przepisywania. Wydaje się jednak, że przyto-
czone różnice są zbyt istotne, aby przypisać je błędom kopisty. Oznacza to, że 
mimo wyraźnych podobieństw, kopiści korzystali z innych kopii przekazu. Sam 
Herman swoje dzieło w zakończeniu krótko scharakteryzował collecta per Her-
manum fratrem ordinis minorum.  Wymienił także źródła, na których się oparł, 
inter veteris, Orosium et Isidoris Ethicorum quinto libro, inter modernis, Marti-
num Romanae Curiae penitenciarum de ordine fratrum praedicatorum.  Zakres 
chronologiczny skwitował jednym zdaniem  usque ad Carolum quintum filium 
Johannis regis Bohemie et a beato Petro usque ad Clementinum sextum, qui fuit  
de ordine sancti Benedicti68.

Herman zawarł w swojej pracy ponad tysiąc lat historii powszechnej i nadał jej 
formę leksykonu.  Zastosował układ chronologiczny i  właściwie trudno dociec, 
jaka była metoda jego pracy. Wydaje się, że myślą przewodnią było określanie 
wycinka czasu i dostosowanie do niego liczby poszczególnych papieży i cesarzy, 
którzy w tym samym czasie sprawowali władzę. W sumie przekaz liczy 298 zapi-
sek, z których połowę poświęcono papieżom, a połowę władcom świeckim, a roz-
poczynają je św. Piotr oraz cesarz Tyberiusz. Zarówno w przypadku papieży, jak 
też cesarzy, autor starał się przekazać ich zasługi, ważne nie tylko dla kościoła, ale 
też dla potomnych. Kiedy mógł, podawał też źródło, na którym się opierał. Na 
przykład przy charakterystyce św. Piotra powoływał się na św. Ambrożego i Hie-
ronima oraz Euzebiusza. Podobnie było w przypadku chronologii. Podawał albo 
rok objęcia pontyfikatu, albo okres jego sprawowania. Przykładowo, przy czwar-
tym  
z kolei papieżu, Ewaryście, zapisał Evaristus papa quartus sedit annos nonem, zaś 
przy kolejnym, Aleksandrze, był jeszcze bardziej dokładny, Alexander papa quin-
tus sedit X annos menses duos. Z analizy zapisów, charakteryzujących pontyfika-
ty, wyłania się proces ostatecznego kształtu liturgii, np. papież Sykstus I, który se-
dit X annos menses quattuor  (116-125), wprowadził obowiązek śpiewania pod-
czas mszy Sanctus, a jego następca Telesfor (125-138), hymnu Gloria in excelsis  
oraz obowiązek odprawienia trzech mszy świętych na Boże Narodzenie i  post 
przed Wielkanocą69. Interesujące jest, że Herman nie uwzględnił w swoim katalo-

66 Tamże, k. 439v.
67 A. Łosowska, Kolekcja Liber legum, s. 317-318.
68 APP, Akta miasta Przemyśla, sygn. 428, k. 458v.
69 Znacznie uboższe zapiski znalazły się w katalogu papieży, przypisywanym Bernowi z Re-
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gu antypapieży,  chociaż znalazło się miejsce na informacje o papieżu-kobiecie, 
która miała objąć stolicę Piotrową w roku 854, po Leonie IV, a przed Benedyktem 
III. Według Hermana owa mulier papa (…) sedit annos tres menses V70. 

Warto zastanowić się nad kompletnością Hermanowego katalogu papieży. Za-
brakło w nim wzmianek o papieżach Eleuteriuszu (174-189), któremu przyszło 
prowadzić  spór  ze  zwolennikami  nauki  Montanusa71 oraz Wiktorze (189-198), 
znanym ze swoich starań o umocnienie władzy biskupów Rzymu. W wieku VII 
wymienia papieża Honoriusza, który  sedit menses XI72,  natomiast pominął Jana 
XVII, Jana XVIII oraz Sergiusza IV, papieży w latach 1003-101273. 

Podobną, jak w przypadku papieży, metodę zapisów stosował także w odnie-
sieniu do cesarzy. Wiele miejsca na przykład poświęcił cesarzowi Konstantynowi 
Wielkiemu, przytaczając legendę o jego trądzie i roli papieża Sylwestra w uwol-
nieniu go od choroby. Nie zapomniał wspomnieć o dobrodziejstwach, jakie w za-
mian otrzymał Kościół oraz o matce cesarza, Helenie i samym Bizancjum. Inny 
cesarz, Teodozjusz, regnavit plenus virtutibus, niektórzy zaś byli kwitowani krót-
kim viri pessimi. 

Nie sposób w krótkim artykule zamieścić wszystkich ciekawostek, jakie znala-
zły się w rozbudowanej kronice Hermana Wydaje się, że mogła spełniać rolę pod-
ręcznika historii w szkołach katedralnych, a w zestawieniu z innymi tekstami, któ-
re znalazły się w kolekcji, mogła być znakomitą lekturą wykształconej osoby.

4.  Vita Alexandri et gesta – kopia legendy o życiu i czynach Aleksandra 
Wielkiego

„Aleksandrowi Macedońskiemu przypadło w udziale krótkie życie i najwięk-
sza sława. Gdyby panował długo, sława mogłaby blednąć, wśród coraz nowych 
i coraz większych trudności rządzenia olbrzymim państwem. Kiedy umarł, legen-
da rozpaliła ją w gwiazdę nieśmiertelnej jasności (…). Był siłą, która otworzyła 
spiętrzonym wodom nowe, choć do pewnego stopnia przygotowane już koryto”74. 
Tę krótką, ale jakże trafną ocenę postaci Aleksandra, sformułowała Anna Świder-
kówna w swojej  książce  poświęconej  epoce hellenistycznej.  Jest  on  postacią  

ichenau, M. Niederkorn-Bruck, dz. cyt., s. 31. 
70 W Leksykonie papieży R. Fischera-Wollperta nie ma wzmianki o legendarnej papieżycy, zaś 

podane przez autora lata pontyfikatów Leona IV (847-855) oraz Benedykta III (855-858), nie po-
zostawiają miejsca na ponad trzyletnie rządy Joanny. 

71 Montanus zapowiadał rychłe nadejście Ducha Św. i nawoływał chrześcijan do porzucenia  
wszystkiego, co posiadali, udania się do Frygii i oczekiwania na nadejście nowego wieku, R. Fi-
scher-Wollpert, dz. cyt., s. 15 i 325. 

72 Był to prawdopodobnie Konon (686-687), wyniesiony na tron papieski przez pospólstwo 
rzymskie, zmarł w niespełna rok potem. Tamże, s. 45. 

73 Tamże, s. 71. Autor Leksykonu informuje, że od Jana XVII nastąpiła pomyłka w numeracji 
papieży o tym imieniu.

74 A. Świderkówna, Hellada królów, Warszawa 1999, s. 14
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w równym stopniu historii  i  legendy,  bowiem jego czyny rzeczywiste  bardzo 
szybko splotły się z legendą o czynach do tego stopnia, że jak pisał Flawiusz Ar-
rian „nie było takiego kraju, ani takiego miasta, ani nawet pojedynczego człowie-
ka, do którego nie dotarłoby imię Aleksandra”75. 

Popularność przekazów o bohaterskich czynach Aleksandra Macedońskiego od 
dawna zwracała uwagę badaczy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się jed-
na z sześciu wersji powieści Pseudo-Kallistenesa, przełożona z języka greckiego 
na łacinę w XI wieku przez archiprezbitera neapolitańskiego Leona,  Nativitas et  
victoria Alexandri Magni. Wersji rękopiśmiennej dzieła, ale też rozszerzonemu 
tekstowi w drukach strasburskich z 1486, 1489 i 1494 roku, poświęcił swoją roz-
prawę A. Brückner76.  Legenda o cudownym urodzeniu i  czynach Aleksandra,  
w oparciu o polski przekład najpóźniejszej redakcji Historiae Alexandri intereso-
wała filologów – J. Krzyżanowskiego77, S. Vrtel-Wierczyńskiego78 i S. Łosia79.

Niewątpliwie największy wkład w badania nad obecnością legendy Aleksandra 
w Polsce położył R. M. Zawadzki. Nie tylko przebadał polskojęzyczne przekłady 
tekstu, ale zestawił jego łacińskie wydania. Dokonał jednocześnie podziału literac-
kiej i rękopiśmiennej spuścizny legendy, uwzględniając zbiory bibliotek europej-
skich80. Ustalił, że pierwszą wersją romansu, jaka dotarła do Polski w drugiej poło-
wie XIII wieku, było Excerptum de vita Alexandri Magni Frutolfa z Michelsbergu. 
Wykorzystał  je  kopista  najstarszej  wersji  Kroniki  Wincentego,  Mikołaj  
z Rogalina81. Zmieniona wersja dzieła Frutolfa, wysuwająca na czoło czyny Alek-
sandra, znalazła się także w XIV-wiecznym kodeksie Zamoyskich w Warszawie, 
Bibliotece PAN w Gdańsku oraz Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego82.

Szczególne miejsce w literaturze poświęconej legendzie zajmuje monografia 
dzieła Grzegorza z Viterbo, Pantheon, z kodeksu kapituły sandomierskiej, przygo-
towana przez K. Secomską83.  W osiemnastym rozdziale swego dzieła Grzegorz 

75 Flawiusz  Arrian,  Wyprawa Aleksandra Wielkiego,  przeł.  H. Gesztoft-Gasztołd,  Wrocław 
2004, s. 349.

76 A. Brückner,  Z rękopisów petersburskich. Cz. 3.  Powieści polskie z wieku XV-XVI, „Prace 
Filologiczne” 1899, t. 5, s. 354-368. 

77 J. Krzyżanowski,  Romans pseudohistoryczny w Polsce, Lwów 1939, s. 49-60; tegoż,  Ro-
mans polski w XVI wieku, Warszawa 1962, s. 28-36.

78 S. Vrtel-Wierczyński,  Historia Aleksandra Wielkiego, w:  Wybór tekstów staropolskich do  
1543 roku, Warszawa 1977, s. 158-160.

79 Biblioteka PAN w Krakowie, Materiały S. Łosia, rkps 2282, k. 254-320. Zachowany jest tu 
fragment  polskiego  przekładu,  od  momentu  wysłania  listu  Aleksandra  do  Dariusza  do  opisu 
„drzew słońca i księżyca” oraz królestwa Metoneli (w kopii przemyskiej – Kleofili).

80 R.M.  Zawadzki,  Legenda o Aleksandrze Wielkim w rękopisach polskich XIII-XV wieku, 
„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1971, t. 21, nr 1-2, s. 67-85.

81 Tamże, s. 74.  Druk:  Excerptum de vita Alexandri Magni, ed.  G.H. Pertz, w:  Monumenta 
Germaniae Historica, Scriptores, Stuttgart 1980, s. 62-76. 

82 R.M. Zawadzki, dz. cyt., s. 76-77. Autor zamieścił tu także informację o kopii przemyskiej, 
która rzekomo spłonęła podczas wojny we Wrocławiu.

83 K.  Secomska,  Legenda Aleksandra Wielkiego w „Pantheonie” sandomierskim,  Wrocław 
1977, s. 103-183. 
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ukazał czyny i przygody Aleksandra, zaś część zawierającą Epistolam Alexandri  
ad Aristotelem zilustrował cyklem 27 miniatur. Zasadniczym ich motywem były 
przygody bohatera w głębi Azji. Ta część Pantheonu, pogłębiona o rodowód tek-
stu o Aleksandrze w literaturze europejskiej, stała się przedmiotem obszernej ana-
lizy84. Poszczególne, łacińskie, przekazy legendy w polskich rękopisach średnio-
wiecznych, omówili między innymi: M. Plezia85, J. Wiesiołowski86, J. Lewandow-
ski87. Drukowano rękopiśmienny kodeks Jana z Krosna (sygn. 7804 BJ), zawiera-
jący między innymi nieznaną wcześniej wersję historii Aleksandra, scharakteryzo-
wała A. Jałbrzykowska88.  O piętnastowiecznym rękopisie Augustyna z Krosna, 
przekazanym Bibliotece Jagiellońskiej (sygn. 3538), pisał S. Ptaszycki89, a o prze-
myskiej kopii romansu Vita Alexandri et gesta nadmienił L. Bernacki, który po-
nadto  przytoczył  kilka  tytułów  poszczególnych  rozdzialików  tekstu  w  swoim 
opracowaniu90.

Zagadnienie obecności Aleksandra „historycznego” i Aleksandra „legendarne-
go”, czyli opracowanie motywu króla Macedonii w literaturze polskiej, postawił 
przed sobą ostatnio Tomasz Ślęczka. Omówił źródła antyczne traktujące o Mace-
dończyku, ale także przeanalizował kroniki oraz utwory literackie poświęcone tej 
postaci. Oryginalnym wkładem autora jest kompetentne przedstawienie motywów 
z życia  Aleksandra obecnych  w literaturze  polskiej  do końca XVIII  wieku91.  
W tym kontekście przybliżenie jeszcze jednego przekazu legendy Aleksandra, za-
chowanego w mniej znanym dotąd kodeksie, ma, w zamyśle autorki, charakter ra-
czej bibliograficzny92.

Dwukolumnowy tekst w kolekcji przemyskiej został spisany na kartach 465-
488v przez dwie osoby. Część pierwsza (k. 478, kol. 2-478, kol. 1) jest niewątpli-
wie dziełem autora kolekcji, czyli Szymona z Jaworowa. Świadczy o tym porów-
nanie rąk pisarskich. Część druga (k. 478, kol. 2-488v), jest anonimowa. Tekst le-

84 Tamże, s. 55-102; tejże, Historia Aleksandra Wielkiego w rękopisie sandomierskim, „Zeszy-
ty Sandomierskie” 1999, t. 6, nr 9, s. 40-43.

85 M. Plezia, Zawartość kodeksu tzw. Eugeniuszowskiego Kroniki Mistrza Wincentego, w: Cultus 
et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w czter-
dziestolecie pracy naukowej, Warszawa 1976, s. 435-443.

86 J. Wiesiołowski, Kolekcje, s. 21, 59-63. 
87 J. Lewandowski,  Recepcja rzymskich kompendiów historycznych w dawnej Polsce, Poznań 

1976, s. 12 (o kodeksie Eutropiusza z XIV wieku). 
88 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, nr 7001-8000. Cz. 3, oprac. A. Jałbrzykowska 

przy współpracy J. Tyszkowskiej i J. Zatheya, Kraków 1967, s. 5-13. 
89 S. Ptaszycki, Sredniewiekowyja zapadno-jewropiejska powiestiw russkoj i slavianskich lite-

raturach, cz. 2, Obzor matieriała po istorii sredniewiekowej swetskoj powiesti w Polszi, Sanktpe-
tersburg 1902, s. 3.

90 L. Bernacki, Przyczynki do dziejów dawnej powieści polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1903, 
t. 2, s. 568. 

91 T. Ślęczka, Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej, Wrocław 2003.
92 A. Łosowska, Kolekcja, s. 326-333. 
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gendy jest  niedokończony i  urywa  się,  niemal  w połowie  zdania,  na  relacji  
o śmierci ulubionego konia monarchy, Bucefała93. Jest to ostatnia składka i ostat-
nia część kolekcji. Być może kopista nie miał materiału historycznego na zapisa-
nie dodatkowej składki, a może miał w ręku tylko taką wersję legendy.

Całość przekazu dzieli się na rozdzialiki, zasygnalizowane najczęściej nagłów-
kiem. Sygnalizuje je także puste miejsce, przeznaczone na inicjał, rozpoczynający 
zdanie kolejnego rozdziału. Tradycyjnie w tym miejscu widnieje narysowana piór-
kiem minuskulna literka, która później miała otrzymać postać inicjału. 

Przemyski tekst Vita Alexandri et gesta rozpoczyna, znana z innych przekazów 
przepowiednia, według której  Aleksander miał  być  synem faraona Nektanebo  
i królowej Olimpii (w kopii przemyskiej noszą oni imiona Naktanabus i Olimpia-
da). Sam początek (Sapientissimi namque Egyptii scientes mensuram tere atque  
undis maris duantes et ordinem etiam cognoscentes id est stellarum cursus com-
putens) wskazywałby na organiczny związek z grupą rękopisów: Ms 1974, 7804 
i BOZ Cim. 7994. Niestety, dokładniejsza analiza tekstu wykazała, że może to być 
jedynie bardzo skrócona wersja tekstu, stanowiącego podstawę tłumaczenia Le-
onarda z Bończy95.

Ci  sapientissimi  Egypti  scientes  przestrzegali  ostatniego faraona Nektanebo 
przed nadciągającymi wojskami perskimi i nakazali opuszczenie Egiptu. Przepo-
wiedzieli mu też, ze zginie z ręki swego syna. Uciekając przed Persami Nektanebo 
znalazł się w Pelli, stolicy państwa macedońskiego i tu, w ogrodach pałacowych, 
spotkał Olimpias, żonę króla Filipa. Oczarowany jej urodą starał się pozyskać jej 
wzajemność, wykorzystując do tego magię i odpowiednie zioła. Te same zabiegi 
zastosował względem Filipa, wskutek czego król głęboko zasnął i w swoim śnie 
zobaczył Olimpias z bogiem Amonem, bo postać tego boga przyjął Nektanebo. 
Tak narodził się Aleksander. W tym czasie faraon, jak gdyby chcąc zadośćuczynić 
krzywdę wyrządzoną Filipowi,  przybrał  za pomocą magii  postać smoka,  szedł 
przed wojskami Filipa, pomagając mu w odniesieniu zwycięstwa. W następnych 
rozdziałach Aleksander bierze udział w wyprawie na Peloponez, zwycięża króla 
Arridów Mikołaja oraz bierze udział  w uśmierzeniu powstania w Armenii.  Po 
czym wraca do Pelli, aby uczestniczyć w ślubie swego ojca Filipa. Tam dochodzi 
do ostrej sprzeczki pomiędzy ojcem i synem, skutkiem czego Aleksander wraz  
z matką opuszczają Macedonię i  udają się do Epiru,  na dwór brata Olimpias, 
Aleksandra. Od tego momentu narracja nabiera przyśpieszenia, bo oto jest krótki 
opis śmierci Filipa, wskutek zamachu podczas wesela córki Kleopatry z Aleksan-

93 Warto polecić fabularyzowaną opowieść o Aleksandrze jako człowieku i wodzu, widzianą 
z perspektywy jego konia, A. Świderkówna, Koń który trafił do Historii, Warszawa 2003. 

94 Biblioteka PAN w Gdańsku, rkps Ms 1974, k. 229-240; Biblioteka Jagiellońska, rkps 7804, 
k. 1-21; Biblioteka Narodowa, BOZ Cim.79, wersja łacińska w wydaniu M.Z. Przegonia-Kryń-
skiego.

95 M.Z. Przegonia-Kryński, Historia Aleksandra w tłumaczeniu Leonarda Bonieckiego z 1510  
roku, „Prace Filologiczne” 1920, t. 9, s. 23-548. Należy tu więc sprostować informację K. Secom-
skiej, że tłumaczenie Leonarda nie zostało wydane drukiem. K. Secomska, Legenda, s. 229, przy-
pis 41. 
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drem, zamieszki w Macedonii i widzimy Aleksandra na tronie. Ale zanim do tego 
doszło, w trakcie przygotowań do wesela Filipowego, przybyli posłowie od króla 
Persji po należny im trybut. Zamiast niego otrzymali odważną odpowiedź Alek-
sandra,  że  quando Philippus non habebat  filium gallina generabat  ei  aureum 
ovum, nunc autem Philippo natus est filius et gallina facta est sterilis96. 

Po objęciu tronu Aleksander wyprawił się na Peloponez, bo po śmierci Filipa 
niektóre miasta greckie zaczęły myśleć o wyłamaniu się spod władzy hegemona. 
Podczas tej wyprawy młody król zahaczył o Delfy, aby wysłuchać Wyroczni, co 
do swojej przyszłości, zwłaszcza planowanych w najbliższym czasie podbojów 
Wschodu. Ale bóg Apollo, ustami swojej wyroczni przepowiedział mu na począ-
tek inny kierunek, mianowicie „ad civitatem Salamonam97 (…) et Italiam (…)”,  
a następnie Egipt, gdzie Aleksander uczcił swego ojca Nektanebo wzniesieniem 
dwóch pomników de lapido nigre. Z Egiptu wyruszył do Syrii, gdzie oczekiwali 
już na niego kapłani i doradcy, aby naradzić się w sprawie Persji. 

Kolejna partia tekstu nosi charakter epistolarny, ponieważ zawiera niemal wy-
łącznie listy króla perskiego Dariusza do Aleksandra, tegoż odpowiedzi, korespon-
dencję z satrapami, listy Aleksandra do i od Olimpias. Wymianę listów przerywa 
dopiero opis pierwszej bitwy dwóch wodzów, w następstwie której Darius fugiens 
ingressus civitatem Persepolium i stamtąd misit epistolam ad Porum regem Indo-
rum. Po kolejnej potyczce Dariusz ponownie uciekł z pola bitwy pozostawiając w 
obozie swoją rodzinę98, ale potem pisze do Aleksandra z prośbą o ich uwolnienie. 
Fragmenty rzekomej odpowiedzi Aleksandra warto przytoczyć, ponieważ określa-
ją niektóre cechy jego charakteru „(…) Gdy przybędziesz do mnie proś o matkę, 
żonę  i  dzieci,  i  o  cokolwiek  zechcesz,  a  wszystko  otrzymasz”,  
a w dalszej części listu jednak zaznaczył „(…) a nie pisz do mnie jak do równego 
sobie, ale jak do pana wszystkich twych rzeczy i tak też mów do mnie, jeśli czegoś 
potrzebujesz”99.

Dalsze dzieje Aleksandra w omawianym przekazie wiążą się z jego działania-
mi na terenie Azji po przekroczeniu rzeki Tygrys. Jest więc opis, jak doszło do 
śmierci króla Dariusza i osądzenie jego zabójców, jest zajęcie bogatego pałacu  
i koronacja na króla Persji, wreszcie postawienie na czele państwa miejscowego 
satrapy cui nomine Durcius (w tekście jest on określony jako avunculus Darii, był 
więc wujem króla Persji). W naszej kopii córką tegoż Durciusza jest Roksana,  

96 APP, Akta miasta Przemyśla, sygn. 428, k. 469, kol. I.
97 Opis  pobytu  Aleksandra  w Jerozolimie,  pióra  żydowskiego  historyka  Józefa  Flawiusza,  

przytacza A. Świderkówna, Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 1998, s. 85-89.
98 Prawdopodobnie  chodzi o bitwę pod Issos w roku 333 przed Chr.,  w następstwie której  

Aleksander pokonał Dariusza i zajął obóz wraz z rodziną, matką, żoną i trójką dzieci. Scenę spo-
tkania Aleksandra z kobietami, które otoczył szacunkiem, szczegółowo opisał m.in. Arrian, tegoż,  
dz. cyt., s. 83.

99 Tamże, s. 89.
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w której zakochuje się, a następnie żeni Aleksander100. O tych wydarzeniach infor-
muje on Olimpias,  scripsit epistolam oraz swego nauczyciela, Arystotelesa (Ari-
stoteli magistro suo), który został wspomniany tylko w tym miejscu. 

Po tym krótkim epizodzie autor przekazu wyprawia Aleksandra do Hyrkanii, 
królestwa Partów i Medów, potem każe mu walczyć z Albanami, w końcu infor-
muje, że Aleksander ingressus est Indiam. Na tę wiadomość zareagował król Porus 
zbierając wojsko („exercitus Pori magnus et fortis, habebat XXIIII milia et octo-
gentas quadrigas […] et quadrigentas elephantos”). Nic to jednak nie pomogło, bo 
Aleksander, syn boga Amona i królowej Olimpii pokonał przeciwnika101, a pięć dni 
później objął w posiadanie jego pałac. Od tego miejsca „gesta” mieszają się z „le-
genda”, albowiem następuje wymiana listów pomiędzy Aleksandrem a królową 
Amazonek, zwaną tu Talifrida, przerwana na wieść, że król Porus zebrał wojsko 
i wyruszył przeciw Macedończykowi. Zanim jednak doszło do potyczki z Porusem, 
Aleksander  cum suis veniunt ad Amorum fluvium,  gdzie spotkał olbrzymie ptaki  
i zwierzęta, w tym także smoki, które oczywiście pokonał, tak jak króla Porusa. 

Najciekawsze są jednak opisy krain, przez które przechodził wraz z wojskiem 
oraz ci, których tam spotykał, np. gimnosofiści, czyli „lud, który nie walczy, nie 
gromadzi dóbr, a swój czas poświęca nauce”. Z nimi rozmawiał Aleksander o nie-
śmiertelności.  Wielce pouczające było także spotkanie z bragmanami.  Relację  
o tym spotkaniu uzupełnia rzekoma korespondencja o życiu i wielkości człowieka, 
prowadzona przez Aleksandra z Dindimusem, ich przywódcą. W kategorii cieka-
wostek można umieścić opis królestwa Kleofilii oraz korespondencję z królową, 
która w zamyśle autora miała zapewne uwiarygodnić spotkanie przez Aleksandra 
gigantów, dzikich ludzi, ludzi z głową w miejscu piersi, drzew słońca i księżyca 
oraz innych niesamowitości. Przekaz kończy się relacją o dotarciu Aleksandra  
a moto exercitu do morza zwanego Oceanem, a stamtąd nad Morze Czerwone. 

Przedstawiony schemat przemyskiej wersji dziejów Aleksandra wskazuje, że 
jej autor bardziej dbał o literacką formę legendy, niż o faktografię. Wyeksponował 
więc wątek o pochodzeniu Aleksandra (ingerencja sił nadprzyrodzonych, magia, 
tajemnica) oraz o pozytywnych cechach jego charakteru (dobre traktowanie swo-
ich żołnierzy, a także wrogów).

Przekaz ma charakter opowiadania, ożywionego błyskotliwymi dialogami, na 
przykład rozmowa z matką po niezamierzonym zabójstwie Nektanebo, z pokona-
nym królem Arridów Mikołajem, czy gimnosofistami na temat nieśmiertelności102. 
Rzeczywistość historyczna, jak wspomniano, odgrywa mniejszą rolę. Do legendy 
wprowadzono więc wydarzenia, które albo nie miały miejsca, albo nie dotyczyły 
Aleksandra. Podobnie postąpiono z chronologią, ale dzięki tym zabiegom opowia-
danie jest żywe. Należy też pamiętać, że nie tylko w średniowieczu, ale całej epo-

100 W innych przekazach Roksana jest córką Oksyartesa, wziętą wraz z innymi jeńcami po zdo-
byciu Skały Sogdyjskiej, F. Arrian, dz. cyt., s. 191; M.T. Davidson, Aleksander Macedoński, przeł. 
W. Grzechnik, Warszawa 2005, s. 70. 

101 Prawdopodobnie chodzi tu o bitwę nad rzeką Hydaspes. 
102 Na temat roli dialogu w literaturze średniowiecznej, J. Starnawski, dz. cyt., s. 70-75.
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ce staropolskiej nie istniała historia we współczesnym tego słowa znaczeniu. Róż-
ne  jej  formy  funkcjonowały  na  zasadzie  źródeł  naukowych  i  przypowieści  
z wyeksponowanym morałem. Wzorce etyczne kształtowały się w oparciu o bio-
grafie sławnych ludzi, zawierające czasem więcej elementów baśniowych, niż rze-
telnej, w naszym rozumieniu, faktografii. Dlatego, zdaniem Ewy Kosowskiej, bio-
grafia Aleksandra mogła być klasycznym przykładem lektury, wykorzystywanej 
do ćwiczeń szkolnych w wieku piętnastym103. 

W analizowanym przekazie przemyskim zasadniczą rolę odgrywa epistolo-
grafia.  Najważniejsze wątki  tej  historii  zostały przedstawione w formie kore-
spondencji (na przykład z matką Olimpias, z królem Dariuszem oraz Porusem 
i satrapami). Dzięki listom powołano do życia osoby mityczne, na przykład kró-
lową Amazonek – Talafridę, królową tajemniczej krainy – Kleofilis,  czy naj-
wyższego kapłana bramanów – Dindymusa.  W tej obfitości epistolograficznej 
zastanawia brak głównego adresata rzeczywistych listów Aleksandra – Arystote-
lesa. Jest on wspomniany tylko raz, kiedy Aleksander, po zwycięstwie nad kró-
lem Persji Dariuszem, wysyła bogate podarunki matce i swemu nauczycielowi, 
dołączając do nich listy. A tak naprawdę to dzięki właśnie listom do Arystotele-
sa, świat dowiedział się o przygodach bohatera i dziwach Dalekiego Wschodu104. 

Anna Świderkówna obliczyła, że legenda Aleksandra żyje w 80 wersjach i 24 
językach świata,  w romansach grecko-egipskich i  perskich.  W tych  ostatnich 
zajmuje on Indie, przechodzi Tybet, zdobywa Chiny i dociera do Krainy Mro-
ku105. Czy nie pobrzmiewa tu przekaz z Janowej Historii trzech króli o Heysen, 
tajemniczej krainie ciemności gdzieś na krańcach świata, przez którą przepływa 
rzeka, ale nikt nie może tam wejść ani wyjść, chociaż słyszane są stamtąd głosy 
ludzkie i odgłosy zwierząt?106 Mieszkańcy Wschodu, według Jana, to zwykli lu-
dzie, z wyjątkiem psiogłowców, którzy w miejscu głowy mają psie pyski oraz 
ludzi głuchych, porozumiewających się ze sobą za pomocą gestów. Ci stracili 
słuch, gdyż mieszkają zbyt blisko słońca, które wschodząc czyni ogromny huk 107. 
W historii Aleksandra pojawiają się ludy z głowami w miejscu piersi, albo ko-
smaci wydający z siebie głos wieprzy. Wreszcie drzewa „słońca i księżyca”, któ-
rych przepowiedni wysłuchiwał Aleksander nad brzegiem wielkiej rzeki. Nasu-
wa się tu skojarzenie z arbor arrida, suchym drzewem z historii Trzech Króli, 
otoczonym zewsząd murem i łańcuchami, z którym wiązała się legenda, że tylko 

103 E. Kosowska, Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego. Z proble-
matyki przekształceń legendy biograficznej, w:  Staropolskie teksty i konteksty. Studia, pod red. J. 
Malickiego, Katowice 1994, t. 2, s. 46. 

104 K. Secomska, Legenda, s. 90-102, (rozdział: Epistola Alexandri ad Aristotelem). 
105 A. Świderkówna, Hellada, s. 14. 
106 J. Kaliszuk,  Wschód w dziele Jana z Hildesheim „Historia Trium Regum”, „Przegląd Hu-

manistyczny” 2004, t. 48, z. 1, s. 19.
107 Tamże, s. 23. 
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ten uzyska władzę nad wszystkim ludami ówczesnego świata, komu uda się za-
wiesić tarczę lub włócznię na jego gałęzi.

Takie przekazy musiały działać na wyobraźnię przeciętnego człowieka, dlate-
go, jak zauważyła E. Kosowska, niemal każde państwo w średniowieczu miało 
swoją aleksandreidę, zawierającą mniej lub więcej pierwiastków rodzimych. Sam 
Aleksander przestawał być tylko postacią historyczną, ale stawał się uniwersal-
nym wzorem i ponadkulturowym symbolem nieprzemijających wartości108. 

Obecność w kolekcji Liber legum przedstawionej wyżej grupy przekazów (Hi-
storia Trium Regum, Peregrinationes Sanctae Terrae Jeruzalem, Flores tempo-
rum, Vita Aleksandri et gesta), potwierdza wcześniejsze przypuszczenie, że kolek-
cja ta miała pełnić funkcje dydaktyczne. Być może, jej zawartość zainteresowała 
kogoś, kto miał związek ze środowiskiem miejscowej szkoły katedralnej, mógł 
być pożyczony, jak miało to miejsce w przypadku Gramatyki Piotra Helie. Należy 
wiedzieć, że średniowieczny intelektualista był bardzo mobilny, dlatego nie dziwi 
fakt, że poszczególne kodeksy zmieniały właścicieli i użytkowników. Tak mogło 
być też z kodeksem przemyskim. 

Potwierdzono kontakty Przemyśla  z Krakowem oraz klasztorem benedykty-
nów na Świętym Krzyżu. W drugiej połowie XV wieku działał tam energiczny 
opat Michał z Kleparza, który, poza normalnymi obowiązkami, bardzo dbał o bi-
bliotekę klasztorną. Kodeksy z tej biblioteki są rozproszone w różnych zbiorach 
średniowiecznych, czy któryś z nich zainspirował naszego kopistę?. Wydaje się, 
że kolekcja Szymona z Jaworowa, mogła zainteresować niejedną osobę z miejsco-
wego środowiska, a z czasem przyjąć charakter podręcznika prawa, stąd jej obec-
ność w spuściźnie po dawnych urzędnikach miejskich. 

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 3, LITERATURA I JĘZYK

LESZEK BARSZCZ (Krzycko Wielkie)

ZACHARIASZ FERRERI VINCENTINI 
W EPIGRAMATACH ANDRZEJA KRZYCKIEGO

I
„Fuimus ante victorem, nunc hostis insultat”109 

Andrzej Krzycki

Zachariasz Ferreri Vincentini (1479-1524) oraz Andrzej Krzycki (1482-1537) 
to wybitni humaniści, hierarchowie Kościoła i ludzie swej epoki, którzy spotkali 

108 E. Kosowska, dz. cyt., s. 47. 
109 „Byliśmy poprzednio zwycięzcami, teraz wróg tryumfuje”.
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się w Polsce w latach 1519–1521. Świadectwem tego są m.in. trzy satyryczne epi-
gramaty napisane przez Polaka, w których autor nie szczędził nie tylko złośliwości 
pod adresem legata papieskiego, ale odważył się na zdemaskowanie jego obłudy 
i skompromitowanie w oczach ówczesnej polskiej elity politycznej. 

Niechęć Krzyckiego do legata  wydaje  się  początkowo niezrozumiała,  gdyż 
była akoniunkturalna. Mogła mu bowiem bardziej zaszkodzić w karierze niż po-
móc. Krzycki był co prawda wpływowym sekretarzem królowej Barbary Zapolyi, 
pierwszej żony Zygmunta, a w 1519 sekretarzem Bony, znanym już w Europie 
poetą, autorem m.in. Ad Sigismundum regem Poloniae czy Epithalamium Divi Si-
gismundi..., ale w hierarchii kościelnej to zaledwie prepozyt poznański, zarządza-
jący w tym czasie, pod nieobecność wuja biskupa Piotra Tomickiego, diecezją po-
znańską i kandydat ubiegający się o biskupstwo przemyskie. Zachariasz Ferreri 
natomiast to biskup Gardiens, zaufany człowiek papieża Leona X, sprawny urzęd-
nik, mówca, dyplomata i znany w Europie autor hymnów religijnych (niebo nazy-
wał w nich Olimpem, a Matkę Boską – nimfą). Początkowo był benedyktynem, 
później został kartuzem, by w ostateczności porzucić klasztor dla polityki. W roku 
1511, u boku kardynała Carvajala, planował obalenie papieża Juliusza II, a 13 lu-
tego 1512 roku spotkała go za to surowa kara . Papież Juliusz II wkrótce jednak 
umarł i opat Ferreri stał się faworytem nowego papieża, Leona X Medyceusza, 
który mianował niedawnego buntownika biskupem, a następnie legatem.

Tylko pozornie pojedynek obydwu wyglądał na starcie Dawida z Goliatem,  
w rzeczywistości pozycja Krzyckiego była o wiele silniejsza niż wskazywałyby na 
to stanowiska i  beneficja.  Cricius, bo tak z łacińska nazywał  siebie poeta,  był 
dumą Polaków,  pierwszym znanym poza granicami  królestwa artystą  polskim, 
symbolem cywilizacyjnego awansu kraju. Skalą i różnorodnością talentów dorów-
nywał wybitnym humanistom włoskim, dlatego budził wśród rodzimej elity po-
wszechny podziw. Z jego sukcesem utożsamiali się zarówno król jak i kanclerz 
Krzysztof Szydłowiecki, który niemalże nadzorował debiut artysty. Nad rozwojem 
kariery Andrzeja czuwał biskup Jan Lubrański  i  podkanclerzy Piotr  Tomicki.  
Z królem Zygmuntem wiązało go poza tym uwielbienie dla przedwcześnie zmar-
łej małżonki, która była jego natchnieniem i Muzą. Krzycki cieszył się więc po-
parciem najbardziej wpływowych ludzi w państwie, włącznie z Boną, co tłuma-
czyłoby, dlaczego mógł pisać utwory o takiej sile krytyki, na jaką nie zdobył się 
już później żaden pisarz czy poeta w polskiej literaturze. 

Niechęć Criciusa do Ferreriego to bardzo skomplikowane zjawisko. Na jego 
strukturę  złożyło  się  kilka  czynników.  Jednym  z  głównych  był  erazmianizm 
Krzyckiego i opowiedzenie się po stronie reform w Kościele. Poeta nie ukrywał 
w dodatku, że podzielał wiele postulatów Lutra, dlatego otwarcie krytykował ze-
psucie w Kościele, zwłaszcza obyczaje i postawy hierarchów, np. w wierszu De 
insignibus episcoporum in Polonia (O herbach biskupów w Polsce). Krzycki miał 
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odwagę zakpić nie tylko z prymasa Łaskiego: z jego chorej ambicji czy obłudy, 
ale i z wujka, Piotra Tomickiego, zarzucając mu tchórzliwe usposobienie. Z kolei 
w utworze Cricus pro Lucretia Pisoni czynił aluzję do homoseksualnych skłonno-
ści przebywającego w Polsce w 1510 r. legata papieskiego Jakuba Piso:

Quod tibi sum tectis Ganymedes Piso papillis,
Nimirum mihi tu Iuppiter esse veils110.

                                                              (w. 5-6)

Również w listach do Tomickiego nie krył dystansu wobec sposobów prakty-
kowania kultu świętych. Gdy Tomicki się rozchorował, pisał do niego m.in. „Sły-
szę żeś chory, i bardzo mi Ciebie żal. Kazałem wszystkim moim księżulkom, aby 
dla uproszenia Twego drogocennego zdrowia szturmowali  do świętej  Apolonii 
modlitwami i pobożnymi uczynkami. Zagroziłem nawet świętej, że przystąpię do 
sekty Lutra, jeśli święta swego obowiązku nie wypełni”111. Taka postawa Andrzeja 
spowodowała, że Tomicki nazywał go żartobliwie „luterkiem”, a sam poeta po-
strzegany był jako radykalny zwolennik reform w Kościele, dlatego polityka pa-
pieża Leona X, a przede wszystkim styl jej uprawiania, rozczarowywały go. Nie 
może zatem dziwić, że należał raczej do opozycji  kościelnej,  co już niejako  
a priori utrudniało jego relacje z legatem papieskim.

Innym czynnikiem kształtującym stosunki między Criciusem a Ferrerim było 
ich podejście do kanonizacji królewicza Kazimierza. Zachariasz przybył do Polski 
najprawdopodobniej pod koniec 1519 r. lub na początku 1520 r., żeby przeprowa-
dzić proces kanonizacyjny królewskiego brata, na czym przede wszystkim zależało 
Zygmuntowi I, który w 1518 r. wysłał do Rzymu prymasa Jana Łaskiego z misją 
uzyskania zgody na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego. Władca uczynił to pod 
wpływem krążących po Litwie opowieści o pomocy, jakiej udzielił błogosławiony 
Kazimierz  wojskom litewskim w czasie wojny moskiewsko-litewskiej:  miał  on 
m.in.  wskazać dogodne brody na Dźwinie. Poza tym kanonizacja podniosłaby  
w Europie prestiż Jagiellonów i wzmocniła ich pozycję polityczną. Wyniesienia na 
ołtarze  królewicza  oprócz  władcy,  oczekiwały  także  elity  litewskie,  ponieważ 
Wielkie Księstwo nie posiadało dotąd swojego świętego a Kazimierz doskonale 
nadawał się, by nim zostać. Politykę królewską w tym zakresie współtworzył An-
drzej Krzycki. To on w 1514 roku na prośbę królowej Barbary napisał: Ad tumu-
lum divi Casimiri fratris regii Vilnae sepulti in primo suo Vilnam cancellarii regi-
nae Barbarae112 i  Epitaphium. Obydwa utwory były wyraźną manifestacją rozpo-
częcia starań o kanonizację królewicza Kazimierza. Zwłaszcza pierwszy Ad tumu-
lum divi Casimiri… to utwór starannie przemyślany, zarówno pod względem arty-
stycznym jak i politycznym, liczy 65 wersów, w których autor składał hołd wiel-

110 Krzycki do Pizona w obronie Lukrecji: „Że Ganimedem bym się zdała, pierś zakrywszy. / To 
pewnie ty Jowiszem chciałbyś dla mnie być” – tłum. E. Jędykiewicz.

111 Acta Tomiciana, t. 5, s. 158. H. Keten, Kopernik i jego czasy, tłum. K. Radziwiłł, J. Zeltzer, 
Warszawa 1961, s. 394.

112 „Na grób księcia Kazimierza brata królewskiego w Wilnie pochowanego, zgodnie z jego wolą, 
sekretarz królowej Barbary”.
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kiemu bratu Zygmunta. Nie ukrywał podziwu dla cudów, które za jego sprawą na-
stępowały (chorzy zdrowieli, ślepi odzyskiwali wzrok) czy talentów politycznych 
młodego  królewicza.  Poruszały go przybywające  do grobu tłumy wzruszonych 
wiernych. To autentyczne przebudzenie religijności nastąpiło w momencie szcze-
gólnym, gdy kraj stanął w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Było nim wtargnięcie 
wojsk moskiewskich na przełomie 1512/1513 r. do Litwy i oblężenie Smoleńska. 
Wymownym dowodem panujących wśród Polaków i Litwinów nastrojów były po-
wstające w czasie drugiej wojny moskiewskiej wiersze Krzyckiego jak Ad Serenis-
simum Dominum Sigismundum Primum et magnum Lithuaniae ducem nomine inc-
litae reginae Barbarae coniugis suae post partam de Moscis victoriam epistula;  
Cantilena de Victoria e Moscis parta die natali Sanctae Mariae 1514 rem summa-
rie continens Andrreae Cricii czy Cantilena de Victoria Moscitica… Poczucie za-
grożenia, lęk przed przerażającym i bardzo licznym wrogiem, a nawet wrogami: 

Urget perfidia Moscus, Scytha fraude subintrat 
Et Valachus solito concitat arma dolo113.      

                                                             (w. 51-52)

wyzwalał zbiorowe emocje, które skłoniły nawet Krzyckiego do przejmującego 
wyznania w zakończeniu utworu Ad tumulum divi Casimiri:

At me, qui lacrimans sacram provolvor ad aram
Et figo ad tumulum carmina maesta tuum,

Respice nunc; etiam miseras da vincere lites
Facque mihi fratris corda benigna tui.           

                                                        (w. 65-68)
Poeta wyznaje, że płacząc, przybył pokornie do świętego ołtarza i teraz sam 

prosi o okazanie łaski przez Kazimierza. Wcześniej jednak zaznaczył, że najwięk-
szy podziw oraz troskę okazywała zmarłemu królowa Barbara („Sola haec femi-
neum continet omne decus”114), a także kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Był to 
wyraźny sygnał, iż najważniejsze osoby w państwie zaangażowały się w rozwój 
i promowanie kultu Kazimierza Jagiellończyka. I mimo że stał za tym interes poli-
tyczny monarchii, to nie ma żadnych podstaw, by kwestionować autentyczność 
tego zbiorowego doświadczenia (np. królowa i Krzycki szczerze wierzyli w świę-
tość Kazimierza), które rządzący starali się co najwyżej politycznie wykorzystać. 
Wielkie zaangażowanie Criciusa w powodzenie tego projektu powodowało,  że 
stawał się on bacznym obserwatorem poczynań tych, którzy odpowiadali za roz-
poczęcie i przebieg procesu kanonizacyjnego Kazimierza, a więc i m.in. Zacharia-
sza Ferreri. Trudno też się nie dziwić, że będzie on stawiał im wysokie wymagania 

113 Ad Serenissimum Dominum Sigismundum Primum et magnum Lithuaniae ducem nomine incl-
itae reginae Barbarae coniugis suae post partam de Moscis victoriam epistula, Cantilena de Victoria  
e Moscis parta die natali Sanctae Mariae 1514 rem summarie continens Andrreae Cricii.

114 Ibidem, (w. 60).
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moralne, chociażby ze względu na zaangażowanie swoje oraz zmarłej królowej  
(w jego oczach niemalże świętej). Kiedy zatem zobaczył cynicznego i zdemorali-
zowanego karierowicza,  instrumentalnie traktującego czystość i  świętość Kazi-
mierza, uderzył w niego ciętą satyrą, w której odnaleźć można zarówno sarkazm 
Marcjalisa  jak i  bezwzględną krytykę  wrogów ojczyzny charakterystyczną  dla 
Długosza.

I w tym momencie pojawia się trzeci czynnik dramatycznie przeciwstawiający 
sobie Krzyckiego i legata, tzn. stosunek obydwu do zakony krzyżackiego. Cricius 
od początku był wrogo usposobiony do Zakonu. Nie bez znaczenia był fakt, że po-
chodził z Wielkopolski a patriotyzmu i historii uczyli go zarówno Tomicki jak  
i  biskup poznański  Jan Lubrański,  pod którego wpływem napisał  m.in.  Epita-
phium Boleslai Chrobry primi regis Poloniae115.  Krzycki to polityk rozkochany 
w twórczości Jana Długosza, czego dowodem jest Chronica Polonorum Macieja 
z Miechowa, która w dużej swej części odwoływała się do Annales…Regni Polo-
niae. Pierwsze wydanie Kroniki Polaków, mające imprimatur prymasa Łaskiego, 
uświetnił Krzycki wierszem, a sam autor skierował do poety list-dedykację. Posta-
wa Krzyckiego wobec Zakonu nie była w związku z tym przejawem koniunktura-
lizmu, lecz wynikała ze znajomości polskiego doświadczenia historycznego, które 
nakazywało zniszczyć państwo zakonne. Zupełnie inne zadanie miał Zachariasz 
Ferreri – jego celem było ocalenie tegoż państwa.

II

Dnia 15 września 1519 r. legat przekazał królowi pismo od papieża Leona X 
zatytułowane  De canonizatione S.  Casimiri116, w którym przedstawione zostały 
wstępne plany działania. Zachariasz Ferreri miał zbierać materiały dotyczące ży-
cia i śmierci Kazimierza, spisywać jego czyny, świadectwa cudów i rodzącego się 
kultu. Legat skierował pismo do króla 1 listopada 1519 roku, informujące władcę, 
że powołał komisję do badania życia i śmierci Kazimierza. W jej skład wchodzili 
m.in. arcybiskup gnieźnieński oraz biskup przemyski117. 

Plany legata i Zygmunta zakłóciła rozpoczynająca się w tym czasie wojna pru-
ska, która wybuchła w grudniu 1519 roku. Konflikt ten bardzo zaniepokoił Rzym, 
dlatego legat dążył także do zawarcia pokoju między zwaśnionymi stronami. Już 

115 Współcześni przypisywali mu także, kwestionowane dziś, autorstwo tekstu In sepulchro Vla-
dislai Iagelonis. Warto zauważyć, że już sam ten fakt świadczy o tym, że w powszechnej ówczesnej 
opinii Krzycki mógł taki utwór napisać i że był on zgodny z jego sposobem myślenia , postrzegania 
oraz uprawiania polityki. Profesor J. Wiesiołowski w artykule Poznańskie lata Andrzeja Krzyckiego 
(„Kronika Miasta Poznania” 2003, nr 1) opisał wpływ, jaki wywarł na wrażliwość artystyczną Krzyc-
kiego biskup Jan Lubrański.   

116 AT, t. 5, s. 187.
117 Ibidem, s. 190.

30



ŚREDNIOWIECZNE ZABYTKI LITERACKIE W PRZEMYSKIEJ KOLEKCJI LIBER LEGUM

_________________________________________________________________________________
_________

w marcu 1520 r. Ferreri wygłosił w Toruniu znakomitą mowę o pokoju:  Oratio 
Reverendi  patris  Zachariae,  Ferreri  Vincentini  Episcopi.  Gardiensis,  Legati  
apostolici, ad Sigismundum, Regem Polonie, dicta de bello inter regem et Prussie  
magistrum componendo118.  Przedstawił w niej siebie nie jako mówcę czy retora, 
naśladującego Cycerona lub Demostenesa, lecz jako zatroskanego człowieka Ko-
ścioła,  zaniepokojonego tym,  że  gdy przestała  wrzeć Italia,  płonąć Germania  
i Hiszpania, wahać się Francja i burzyć Anglia, gdy wspomniane państwa zaczęły 
zażywać pokoju, wtedy wybuchł nowy konflikt między chrześcijańskimi krajami. 
Legat  nawoływał,  aby Polska  nie  podnosiła  ręki  na  rycerzy  chrześcijańskich  
w obliczu grożącego najazdu tureckiego. Naciski papieża i cesarza Karola V Habs-
burga wykorzystał Albrecht Hohenzollern i zaproponował negocjacje. Jego propo-
zycja została przyjęta przez Zygmunta, który ogłosił 31 maja dwutygodniowe za-
wieszenie broni, które Albrecht starał się za wszelką cenę przedłużyć i 18 czerwca 
zjawił się w Toruniu,  żeby prowadzić negocjacje pokojowe. W rzeczywistości 
okazało się to przewrotną grą, której celem było zyskanie czasu na sprowadzenie 
z Danii przez komtura Klausa von Bacha 2 tysiące rycerzy. Gdy tylko przybyli oni 
29 czerwca 1520 roku, Albrecht opuścił Toruń i rozpoczął kontrofensywę119. Sytu-
acja stała się naprawdę groźna dla Polski, kiedy na początku października około 
dziesięciotysięczna armia, sformowana w Niemczech przez margrabiego branden-
burskiego Joachima Hohenzollerna,  przekroczyła granicę Wielkopolski120.

Cyniczna gra mistrza Prus zdumiała nawet przedstawicieli papieża. Jego wy-
słannicy uznali Albrechta winnym zerwania rozmów pokojowych. Dopiero pod 
koniec 1520 r. wojskom polskim dowodzonym przez Mikołaja Firleja udało się 
opanować sytuację na frontach: nie tylko powstrzymały niemiecką ofensywę, ale 
i przejęły inicjatywę. Niestety, Zygmunt nie wykorzystał w pełni sukcesów, które 
odnosił m.in. Jan Zaremba, zatrzymał ofensywę i rozpuścił część pospolitego ru-
szenia121. Jednym z powodów miał być brak pieniędzy w kasie państwowej lub 
niewłaściwa pora do przeprowadzenia kontrataku. Od początku wojny wpływo-
wym doradcą króla był podkanclerzy Tomicki, zwolennik kontynuowania działań 
zbrojnych i ostatecznej rozprawy z mistrzem Prus. „Podejmowanie prób negocja-
cji, z Albrechtem, uważał za zwykłą stratę czasu, wychodząc z założenia, że wiel-
ki  mistrz  nie  zmieni  swoich  metod  działania  i  nie  zgodzi  się  na  złożenie 
przysięgi”122. Pod koniec 1520 r. nieoczekiwanie opuścił on jednak Zygmunta i 
udał się do swojej nowej diecezji poznańskiej, którą po długiej nieobecności mógł 
oficjalnie objąć oraz wizytować. Jego miejsce u boku władcy zajął siostrzeniec 
Krzycki podzielający w zupełności poglądy wuja na temat toczącej się wojny i po-

118 Ibidem, s. 191. A. Cricii, Carmina, ed. C. Morawski, Kraków 1888, s. 148.
119 A. Odrzywolska-Kidawa, Podkanclerzy Piotr Tomicki, Warszawa 2005, s. 133.
120 H. Łowmiański, Polityka Jagiellonów, Poznań 2006, s. 484.
121 A. Odrzywolska-Kidawa, op. cit., s. 135. 
122 Ibidem, s. 132.
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stępowania  wobec Albrechta.  Siostrzeniec podkanclerzego miał  doradzać Zyg-
muntowi oraz informować listownie Tomickiego o rozwoju zdarzeń.

W tym  czasie  Zachariasz  działał  konsekwentnie  na  rzecz  zawarcia  pokoju 
przez walczące strony oraz rozpoczął walkę z luteranizmem. Zaskoczony skalą 
jego popularności w Toruniu, chciał osobiście przyczynić się do jego wytępienia 
i dlatego zainspirował króla do wydania w dniu 26 lipca 1520 r. edyktu królew-
skiego,  tzw. „edyktu  toruńskiego”,  zabraniającego czytania  książek protestanc-
kich. W dokumencie tym król stwierdzał, że do Polski przywożonych jest coraz 
więcej książek Marcina Lutra, których treść skierowana była zarówno przeciw pa-
piestwu,  jak  i  porządkowi  społecznemu  w  kraju,  kościołowi  oraz  religii 
(„libellos... fratris Martini Lutheri... in quibus multa continentur tam contra sedem 
apostolicam, quam in perturbationem communis ordinis123). Z tych powodów legat 
dopiero we wrześniu przybył do Wilna i od razu wziął się do pracy. Już w pierw-
szą niedzielę odbył uroczystą procesję i został wprowadzony do katedry, nawie-
dzając po raz pierwszy grób królewicza. Zaledwie w ciągu kilku miesięcy prze-
prowadził, zgodnie z planem, badanie świadków życia Kazimierza i cudów, jemu 
zawdzięczanych. W uroczystość Bożego Narodzenia w katedrze oraz dwóch in-
nych kościołach Wilna odprawił dziękczynne msze św., wygłaszając kazania ku 
czci przyszłego świętego i zachęcając wiernych do modlitwy w intencji kanoniza-
cji. Zdążył napisać także pierwszy kilkustronicowy żywot królewicza. 

Krzycki przyjechał do Brześcia Kujawskiego, gdzie rezydował król z dworem, 
pod koniec grudnia 1520 r. i zastał złą sytuację, ponieważ negocjacje zmierzały w 
jak najgorszym dla Polski kierunku. Zgodnie z przewidywaniami nieobecność To-
mickiego wykorzystali zwolennicy ugody z Albrechtem, na czele których stanął 
Krzysztof Szydłowiecki. Razem z księciem Fryderykiem legnickim, posłami ce-
sarskimi,  węgierskimi  i  papieskimi  uzgadniali  warunki  „kompromisu 
toruńskiego”124. Polscy doradcy z prymasem Janem Łaskim na czele nie podjęli 
jednak tematu roszczeń krzyżackich dotyczących ziem zdobytych w czasie wojny 
trzynastoletniej, o co zabiegał Albrecht, ale zgodzili się na zawieszenie broni na 
cztery lata i wstępnie na sąd polubowny cesarza Karola V i króla Ludwika Jagiel-
lończyka. Ten dramatyczny zwrot zdarzeń odnotował Krzycki w swych listach z 
Brześcia Kujawskiego i Torunia. Niemalże w każdym z nich wzywał Tomickiego 
do powrotu i uczestnictwa w negocjacjach: „Ego autem supplico enixissime, ut 
huc, si fieri potest, venire dignetur; nam in me omnis labor hic tractandi et respon-
denci est devolutus...” („Ja zaś błagam najmocniej – pisał – żebyś tutaj, jeśli mógł-
byś to uczynić, przybył  i ocenił”125). Siostrzeniec skarżył się, że cała jego praca 
idzie na marne i sprowadza się jedynie do roztrząsania, wygładzania oraz zgadza-
nia się. Zdawał sobie doskonale również sprawę, że jego pozycja negocjacyjna jest 

123 AT, t. 5, s. 284.
124 Kompromis toruński zakładał: 1. zawieszenie broni na cztery lata, 2. uznanie cesarza lub arcy-

księcia Ferdynanda oraz króla Ludwika za sędziów rozjemczych. (Henryk Łowmiański, Polityka Ja-
giellonów, s. 485).

125 AT, t. 5, s. 361.
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bardzo słaba, nie miał ani autorytetu, ani odpowiedniego tytułu, żeby mógł otwar-
cie mówić w czasie narady, jak według niego mają się sprawy126. Zauważył przy 
tym, iż doradcy króla z uśmiechem przyjmowali jego sugestie, dlatego brak wyso-
kiej rangi przedstawiciela kancelarii królewskiej powodował, że w otoczeniu króla 
nie było nikogo, kto dobitnie wytłumaczyłby konsekwencje ustaleń czy zawiera-
nych kompromisów127. „Hec tamen nemo est qui curet et provideat”. („Tu jednak 
nie ma nikogo, kto troszczyłby się o to i przewidywał”.) – pisał rozgoryczony.

Posłowie  cesarscy przejmowali  umiejętnie  inicjatywę  –  zauważył  Cricius. 
Najpierw proponowali swoje pośrednictwo w zawarciu „pokoju wieczystego”  
z mistrzem128, następnie, jak zwykle, nie otrzymawszy jasnej odpowiedzi od kró-
la, wysunęli propozycję zawieszenia broni129 i oddania całej sprawy pod osąd ce-
sarza Karola i króla Ludwika. W każdym przypadku, zauważył Krzycki, kontro-
lowali przebieg wydarzeń, co nie było korzystne. Możliwość przyjęcia ostatniej  
propozycji nazwał szaleństwem, ponieważ zgoda na sąd oznaczała niemożność 
zakwestionowania  w przyszłości  jego wyroków,  gdyby te  okazały się  nieko-
rzystne  dla  Polski.  Z  aktywnością  posłów  cesarskich,  kontrastuje  w  listach 
Krzyckiego nieporadność króla i jego doradców, bez których Zygmunt nie umiał 
podjąć jakiejkolwiek szybkiej i stanowczej decyzji. Na dodatek bardzo powoli 
zbierali się wszyscy na naradach, tracąc bezcenny czas. Nasi usłużnie doradcy – 
pisał Cricus w liście z 17 marca – w dodatku głosili wszem, że Polakami nie da 
się rządzić jak tylko poprzez zasiewanie w ich głowach zamętu i strachu, co do-
skonale czynili, umacniając swoje wpływy i pogrążając kraj w chaosie, na któ-
rym tylko oni zyskiwali. W związku z tym nie dziwiło Krzyckiego, że mistrz, 
mając zaledwie 4 tyś. rycerzy, robił przez krótki okres, co chciał, a panowie –  
doradcy naiwnie czytali jego pisma, z których jasno przecież wynikało, zdaniem 
Criciusa, iż Albrecht chce uderzyć na Mazowsze, ale nikt z nich o tym nie po-
myślał. Najgorsze dla Krzyckiego w całym przebiegu wojny było to, że gdy suk-
ces był  pewny,  postanowiono rozwiązać pospolite ruszenie. Rezygnację króla 
uznał za przejaw „miękkości” i „lenistwa” Polaków, które to wady zasłaniała 
rzekoma „pobożność” Zygmunta130. Decydenci „zamiast liczyć jazdę, woleli li-
czyć osobistą daninę na rzecz państwa” – szydził – i jeszcze wierzyli, że zjawi 
się  jakaś  osoba  z  kuferkiem  pieniędzy  i  rozwiąże  wszystkie  problemy.  
Z tego zaś – pisał – mogą być już tylko wielkie kłopoty, które sukces zmienią 
w klęskę „kompromisu toruńskiego”. Dlatego nie mogą dziwić jego słowa napi-
sane do Tomickiego, w których zawarł esencję polskiej nieporadności: „Fuimus 

126 Ibidem, s. 362.
127 Ibidem, s. 362.
128 AT, t. 5, s. 361.
129 Ibidem, s. 362.
130 A. Crcii Carmina, ed. C. Morawski, Kraków 1888, s. 103 (De fuga exercitus Germanici a prin-

cipibus Germaniae Cruciferis in auxilium missi).

33



ANNA ŁOSOWSKA__________________________________________________________________________________________

ante victorem, nunc hostis insultat”131 – „Byliśmy przedtem zwycięzcami, teraz 
wróg tryumfuje”. Fakty były po stronie Krzyckiego. Gdy Polacy rozwiązali po-
spolite ruszenie, Albrecht na początku 1521 r. zaatakował Nowe Miasto Lubaw-
skie, przekroczył granice Mazowsza, atakując Płock, a 15 stycznia rozpoczął ob-
lężenie  Olsztyna.  Formułując tak ostre  opinie,  Krzycki  był  świadom różnych 
okoliczności wpływających na decyzję Zygmunta: naciski międzynarodowe (ce-
sarstwo, papiestwo, Węgry, książęta niemieccy),  niepokoje na wschodnich ru-
bieżach (atak Wasyla, Tatarów), bierność Litwy, przez której terytorium prze-
chodziły bezkarnie posiłki dla Albrechta132, niepodjęcie działań zbrojnych przez 
książąt mazowieckich, niepewność co do zachowania mieszkańców miast pru-
skich, kłopoty finansowe, w końcu zmęczenie, choroba oraz tęsknota władcy do 
żony i syna. Zdaniem Krzyckiego nie należało mimo wszystko w niczym ustę-
pować Albrechtowi i konsekwentnie bronić swojego stanowiska, tym bardziej, 
że mistrz zdawał się być również nieprzejednany. Niestety, zwolennicy ostatecz-
nej rozprawy z Albrechtem przegrywali to starcie, a Krzycki mógł osobiście po-
znać dwulicową i cyniczną grę legata papieskiego, który z jednej strony zwodził 
i namawiał Polaków do zawarcia pokoju, wykorzystując swoja uprzywilejowaną 
pozycję wynikająca z tego, że Zygmuntowi bardzo zależało na szybkiej kanoni-
zacji brata, z drugiej czynił na rzecz monarchy wątpliwe moralnie ustępstwa jak 
na przykład osadzenie w 1519 roku na biskupstwie wileńskim nieślubnego syna 
króla Zygmunta – Janusza, który zresztą nie przyjął jeszcze wtedy święceń ka-
płańskich. Swoją ocenę działań Ferreriego przedstawiał Krzycki na bieżąco w li-
stach do Piotra Tomickiego, w których skarżył się, że legat robił naokoło zamie-
szanie i przypisywał sobie rolę superarbitra133, ale i później, już bardziej oficjal-
nie, gdy jako biskup przemyski  w wierszu skierowanym do przyjaciela legata 
papieskiego Tomasza Nigra pisał: 

„Immo, inquam, fictis iterum nos mungere verbis/
Quaeritis, haec fuerant retia Zachariae”134.

W tym dystychu zarzucił legatowi  zastawianie sideł na Polaków, którymi były 
piękne słowa, będące w rzeczywistości oszustwem, ponieważ legat działał, zda-
niem Criciusa, na korzyść Albrechta. Słowa skierowane do Tomasza Nigro świad-
czą o tym, że Krzycki nie mógł pogodzić się z porażką, jaką był w jego oczach za-
warty 5 kwietnia 1521 r. tzw. „kompromis toruński”. Odpowiedzialnością za ten 
stan rzeczy musiał obarczać także Tomickiego. Gdyby naprawdę wierzył w jego 
chorobę, to nie wzywałby go wielokrotnie do przyjazdu i udziału w negocjacjach. 
Dlaczego podkanclerzy się nie zjawił, wiedząc, że sprawy idą w złym kierunku? 

131 AT, t. 5, s. 364.
132 Ibidem,  s. 369, „...magistri  novis  militibus,  quorum magna pars per Lithuaniam secure et 

nemine vetante penetravit...”
133 A Cricii Carmina, ed. C. Morawski, Kraków 1888, s. 149.
134 Andreas Cricius episcopus e Lithuania reversus Thomae Nigro episcopo Scardonensi nuntio  

apostolico.

34



ŚREDNIOWIECZNE ZABYTKI LITERACKIE W PRZEMYSKIEJ KOLEKCJI LIBER LEGUM

_________________________________________________________________________________
_________

Jego nieobecność, spowodowana chorobą, to raczej sprytny i przebiegły unik. To-
micki inteligentnie posłużył się tu siostrzeńcem, by w razie krytyki wynegocjowa-
nego porozumienia, to on był za nie odpowiedzialny135. Podkanclerzy był przecież 
świadom, a dowodzą tego przywoływane tu listy Krzyckiego, że pozycja negocja-
cyjna siostrzeńca była słaba, zwłaszcza w zestawieniu z prymasem, biskupem ku-
jawskim czy kanclerzem. Nie wzmocnił jej wszakże, gdyż musiał już wcześniej 
pogodzić się z przegraną, której przejawem było rozwiązanie pospolitego rusze-
nia. Choroba lub konieczność objęcia diecezji, a może jedno i drugie, pozwoliły 
mu zachować pozorną neutralność, co w przypadku polityka tej klasy uznać nale-
ży za roztropne działanie: mógł nadal odgrywać rolę nieprzejednanego wroga Al-
brechta, np. w oczach siostrzeńca, dystansować się wobec działań Szydłowieckie-
go, unikać otwartego konfliktu z legatem papieskim (tolerowania jego niegodzi-
wości) oraz utrzymywać poprawne stosunki z cesarstwem oraz z Rzymem. Krzyc-
ki natomiast odwrotnie: pogłębiał tylko swoją niechęć do Albrechta, pisząc pod 
jego adresem jak i pomagających mu Niemców złośliwe epigramaty, np. De fuga 
exercitus Germanici a principibus Germaniae Cruciferis in auxilium missi; Epita-
phium equi qui ab Alberto Magistro Prussiae missus fuit Regi Sigismundo; do roz-
paczy doprowadzało go niezdecydowanie i  naiwność króla, czego wymownym 
świadectwem jest wiersz Ad Sigismundum regem Poloniae136. Antypatię wzbudził 
w nim również legat papieski Zachariasz Ferreri, którego misja, ku zgorszeniu 
Krzyckiego, zakończyła się pełnym powodzeniem. Co prawda zebrał potrzebne do 
kanonizacji  dokumenty  i  napisał  pierwszy  kilkustronicowy  żywot  Kazimierza 
(Vita b. Casimiri confessoris), ale uzyskał w zamian liczne przywileje dla Kościo-
ła, które wzmacniały, niestety, nie tylko instytucję, ale przede wszystkim ludzi po-
dobnych do legata, oraz doprowadził do zawarcia „kompromisu toruńskiego”, a na 
koniec pokazał jeszcze Polakom, jak się walczy z luteranizmem. Wykorzystując 
wcześniejszy edykt królewski, przygotował w Toruniu (14 IV 1521 r.) prowokację 
na przylegającym do kościoła św. Jana cmentarzu, na którym postanowił publicz-
nie spalić na stosie książki reformatora oraz wrzucić do ognia jego kukłę. Zacho-
wanie legata spotkało się z protestami zebranych, którzy obrzucili go oraz przyby-
łych hierarchów kamieniami137. Ferreri uciekł z cmentarza. Takie zachowanie do-
stojnika kościelnego wprawiło w zakłopotanie samego Zygmunta, który skarżył 

135 A. Odrzywolska, op. cit., s. 135.
136 „Ne rogo iurato credas Sismunde magistro, / Non fuit hic ulli nec tibi fidus erit. (…)”. A. Cri-

cii Carmina, ed. C. Morawski, Kraków 1888, s. 104.

137 T. Glemma,  Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych  
Prus królewskich, Rocz. Tow. Nauk w Toruniu, 1934, s. 30.
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się na niegodne działania i zachowanie legata138, któremu nadworny poeta-polityk 
poświęcił trzy utwory.. 

III

Proszę  was  jeszcze,  bracia,  strzeżcie  się  tych, 
którzy wzniecają spory i zgorszenie przeciw nauce, 
którą otrzymaliście. Strońcie od nich! Tacy bowiem 
ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzucho-
wi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca 
prostaczków139.

św. Paweł, Rz. 17-18

Napisane przez Criciusa trzy satyryczne epigramaty z całą pewnością nie nada-
wały się do oficjalnej publikacji, krążyły zapewne w odpisach, bawiąc wtajemni-
czonych. Jest w nich wiele ukrytych aluzji, odwołań do konkretnych zachowań, 
dlatego tak trudno jest dziś je zrozumieć, a zwłaszcza zachwycić się ich dowci-
pem. Wspomniane trzy epigramaty: In Zachariam, episcopum Gardiensem, legatu 
Leonis Papae X oraz dwa zatytułowane  In eundem sprawiają wrażenie pisanych 
pod wpływem oburzenia zachowaniem i słowami legata, co wskazywałoby na to, 
że mamy tu do czynienia, z charakterystyczną dla humanistów, poetycką improwi-
zacją140, gdzie niekiedy kunszt i perfekcja ustępują miejsca niekoniecznie tylko do-
raźnym  celom,  błyskotliwemu  komentarzowi  czy  walce  politycznej,  
i w tej doraźności właśnie tkwił urok tych utworów, gdyż poezja nie była w tym 
momencie dla Andrzeja Krzyckiego „wartością czysto estetyczną”, lecz natural-
nym elementem życia, sposobem myślenia, postępowania, a przede wszystkim in-
terpretowania czy komentowania rzeczywistości.

Epigramaty Criciusa posiadają konwencjonalne tytuły.  W pierwszym In Za-
chariam, episcopum Gardiensem, legatum Leonis Papae X poeta, a może przede 
wszystkim wydawca, nie pozostawia czytelnikowi złudzeń, że bohaterem utworu 
będzie nie tylko Zachariasz, ale i pośrednio polityka prowadzona przez Leona X. 
W przeciwnym razie tytuł powinien być krótszy: In Zachariam lub In Zachariam, 
episcopum Gardiensem.  Rozbudowana  forma  tytułu  może  być  jednak parodią 
etykiety dworskiej, w której nadmierną uwagę przywiązywano do tytulatury. Czę-
sto z zachwytem oraz podziwem wypowiadano poszczególne tytuły, podkreślając 
w ten sposób wybitność postaci. W tym przypadku tytuł epigramatu nie miałby 
tylko czysto informacyjnego charakteru (bohaterem jest Zachariasz),  lecz także 
ironiczny, który wykpiwa i obnaża pychę i arogancję zdemoralizowanych elit. 

138 A  Cricii,  Carmina,  ed.  C.  Morawski,  Kraków 1888,  s.  149:  „ubi  ipse  Sigismundus  de 
„factis ...indignissimis” huius legati conqueritur”.

139 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań 1991.
140 M. Brożek, Ambicje improwizatorskie poetów polsko-łacińskich XVI w., w: Łacińska poezja 

w dawnej Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1995, s. 25-38.
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W pierwszym dystychu:
Quidquid agis nostris Ferreri orator in oris
Commissum Sancti dicis id omne patris. 
                                                          w. 1-2)

poeta od razu przedstawia główną wadę legata: Jakikolwiek czynisz występek,  
to ustami naszego Świętego Ferrero mówcy mówisz: „To wszystko Ojca”. Ko-
mizm zawiera  się tu  w skontrastowaniu zaimka  „jakikolwiek” („cokolwiek” – 
„quidquid”) z wyrażeniem „To wszystko Ojca” („id omne patris”) oraz czasowni-
ków „czynisz” („agis”) – „mówisz” („dicis”). Nieprzypadkowe jest tu umieszcze-
nie pierwszych skontrastowanych słów na początku i końcu dystychu, co służyło 
niewątpliwie wyeksponowaniu komizmu. Drugi kontrast wskazuje na to, że legat 
najpierw coś czynił, a potem mówił (myślał). Poza tym Zachariasz – stwierdza 
Krzycki – wszystkie swoje występki usprawiedliwiał wolą Ojca, religią i już sam 
ten fakt źle o nim świadczył, gdyż legat uzurpował sobie prawo do nieomylności, 
utożsamiania siebie i swoich słabości z Kościołem (stała za nim bowiem powaga 
Komisji Świętej badającej życie Kazimierza Jagiellończyka), co dla tak znakomi-
tych  erazmianistów jak Tomicki  oraz Krzycki  było niedopuszczalnym naduży-
ciem. Ale istota intelektualnego komizmu tej frazy zawierała się w aluzji do łaciń-
skiej sentencji: Quidquid agis prudenter agas et respice finem, oznaczającej „co-
kolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca”. Współczesny Krzyckiemu czytel-
nik, czytając łaciński tekst, przede wszystkim „wynajdywał” w nim i „zapamięty-
wał” poszczególne frazy, toposy czy poetyzmy, zgodnie z zaleceniem Kwintylia-
na141. Dlatego bez trudu rozpoznawał, wpisaną w epigramat Krzyckiego, łacińską 
sentencję (pełniącą również funkcję inkrustowanego elementu)142 i w jej kontek-
ście dopiero odczytywał właściwe przesłanie utworu. Gdy więc czytał: „Quidquid 
agis... musiał dopowiadać sobie: „czyń roztropnie i patrz końca”. Czytelnik nie 
mógł również nie skojarzyć nazwiska legata Ferreri z czasownikiem fero, ferre,  
który  u  Plauta  czy  Horacego  występował  w  przenośnym  znaczeniu  »nosić 
maskę«,  »udawać«,  »grać rolę«,  »nosić czyjeś  imię«143.  Przeciwnicy legata do-
strzegali zapewne w tej przypadkowej zbieżności nie tylko zdumiewający zbieg 
okoliczności, lecz i paradoksy tkwiące w języku, nazywaniu oraz istnieniu. Warto 
w tym miejscu zwrócić jeszcze uwagę na kontrastowe zestawienie słów „commis-
sum Sancti” oznaczające „występek świętego”, a więc podkreślające niegodne za-
chowanie legata. Rzeczownik „commissum” w pierwszym dystychu pojawia się 

141 A. Gorzkowski, Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektu-
ry retorycznej, Kraków 2004, s. 27. Autor ten model czytania nazywa „memoratywno-inkrustatyw-
nym’ lub topicznym. Sposób czytania oparty na „wybieraniu”, „wyjmowaniu” z tekstu np. toposów, 
fraz, wiąże A. Gorzkowski z rozumieniem czasownika legere jako „seligere”, „eximere”.

142 Ibidem, s. 27.
143 Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, Warszawa 2007, t. 2, s. 522.
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w liczbie pojedyncze (wielość sugeruje zaimek), w drugim natomiast w mnogiej: 
„commissa”, co pozwoli z kolei poecie wskazać konkretne występki:

Vir bone, dic an et inter habes commissa videre,
Itali an Almani sit balanus potior? 
                                                                (w. 3-4)

Autor zwraca się do legata z ironiczną kurtuazją: „Mężu dobry”, po czym na-
kazuje mu, by powiedział: „…mów, czy też widzisz, że i między masz przewiny.” 
Cricius posłużył się tu grą znaczeń i aluzji. Przede wszystkim wykorzystał frazy 
„mieć coś między nogami” i „jest coś między słowami”, które skrócił, tworząc 
strukturę eliptyczną łączącą: „mieć coś między” i „jest coś między”. Powstaje  
w ten sposób dwuznaczność wynikające z kontaminacji: „jest coś między słowa-
mi: to wszystko Ojca” oraz „mieć coś między nogami”. Co jest więc między sło-
wami legata „to wszystko Ojca” i między jego nogami? Krzycki sprytnie pytając, 
odpowiada:  Czy i  twoje  przewiny144 seksualne także usprawiedliwisz  słowami: 
„To wszystko  Ojca”? Czy nie  grzeszysz  tym,  co masz  między nogami?  Jakie 
skłonności seksualne legata Cricius sugerował, dowiaduje się czytelnik z następ-
nego pytania: „Włocha czy Niemca byłby żołądź cenniejszy?” Okazuje się, że le-
gat był homoseksualistą, który szczególnie upodobał sobie obcokrajowców: ota-
czał się nimi, obdarzał ich nie tylko swymi względami, ale i stanowiskami. Poeta 
posłużył się tu czytelną aluzją do męskiego narządu seksualnego, w którym tkwi 
sedno przewin moralnych i obyczajowych legata. Kazimierz Morawski dostrzegł 
tu również aluzję do korupcyjnych skłonności legata zawartą w słowie „potior”145. 
Wydaje się, że wszystko miało u niego swoją cenę. W tym miejscu należałoby 
podkreślić bogactwo aluzji, które zawiera w sobie rzeczownik „balanus”. Z jednej 
strony oznacza, jak już pisałem, »żołędzie«, może też »kasztany« ,wydaje się jed-
nak bardzo prawdopodobne, że Krzycki przywołał tu także horacjańskie znacze-
nie, które pojawiło się w pieśniach rzymskiego poety (Carmina 3, 29, 1-4)146. „Ba-
lanus” oznacza w niej »arabski orzech«, z którego jądra wyciskano bezwonny ole-
jek. Posiadał on zdolność wchłaniania i utrzymywania miłych zapachów. Wyraże-
nie „balanus potior” to prowokacyjna, intelektualna gra autora. Jest w niej aluzja 
polityczna, literacka, ludyczny realizm i horacjańska wieloznaczność, sarkazm i 
ironiczny dystans.

Na uwagę zasługuje również aliteracja, zwłaszcza w pierwszym dystychu epi-
gramatu, uwydatniająca grę znaczeń i budująca specyficzny nastrój utworu:

nostris Ferreri orator in oris

144 „Commissa” – nom. i acc. pl. od „commissum” – przewina, kara, przestępstwo; rzeczownik 
ten może też być aluzją do słowa commissa, ae – odpowiedzialność, a wtedy Krzycki pytałby aluzyj-
nie: czy i odpowiedzialność masz między…?

145 K. Morawski, op. cit., s. 149.
146 „Tyrrhena regum progenies, tibi / non ante verso lene merum cado / cum flore, Mecenas, ros-

arum et / Pressa tuis balanus capililis’.  S. Gołębiowski przetłumaczył tu „balanus” jako „balsam”: 
„czekają róże, / dzban pisany i balsam”. (Horacy, Pieśni, Warszawa 1973, s. 336-337).
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To eksplozja twardego ironicznego  „r”, skontarstowanego z jasną samogłoską 
„o” (7r – 4o). I dopiero w tym kontekście można w pełni odczuć jakże inną w to-
nacji ironię podwojonych „mm” i „ss” w rzeczowniku „Commissum”, w którego 
wygłosie i nagłosie następującego po nim wyrazu pojawia się zestawienie „m – S”, 
domykające ironię brzmieniową, której całość spinają klamrowo końcówki „is”: 
wewnętrznie – koniugacyjne, zewnętrznie – deklinacyjne.

Ferreri w satyrycznym epigramacie Krzyckiego ukazany jest jako chciwy, zde-
moralizowany i skorumpowany człowiek, który przygotowywał proces kanoniza-
cyjny Kazimierza Jagiellończyka oraz przymuszał  Zygmunta do pokoju z prze-
biegłym Albrechtem. 

Do obyczajowego życia legata powrócił Krzycki w następnym epigramacie:
Hortorum exsertos tractas hic improbe divos

Clavigeri fungens munere caelicolum;
                                                       (w. 1-2)

„Niegodziwie dotykasz  bóstw wystawionych  w ogrodach” stwierdza  poeta, 
czyniąc aluzję do greckiego boga Priapa. Legat musiał niegodziwie zachowywać 
się w stosunku do pięknych podwładnych, chwytać ich, obejmować grzesznie, za-
pominając, że czynił to „Pełniąc obowiązek klucznika niebiańskiego”. Oto skala 
upadku i demoralizacji kapłana. Czy jest właściwe, pyta dalej poeta:

Clavibus anna istis aperire et claudere caelum
Convenit? an bardos nos scelerate putas?

                                                             w. 5-6)

„że tymi kluczami otwiera się i zamyka niebo?” Swawolny humor, ale i okrutne 
szyderstwo ukryte jest tu w wieloznacznym rozumieniu słowa „klucz”. Krzycki 
posłużył się nim zarówno w znaczeniu „kluczy Piotrowych”, otwierających drogę 
do nieba, oraz w znaczeniu męskiego narządu seksualnego, którego grzeszne uży-
cie przez kapłana także otwiera drogę do kariery, bogactwa, swoiście pojmowane-
go „nieba”. Poeta pyta jednak dalej: „Czy [w domyśle tymi kluczami – priapami] 
naszych poetów splamionych występkami oczyszczasz?” Jak ktoś taki jak Zacha-
riasz może odnowić Kościół i przyczynić się do budowania zgody – pyta w istocie 
Krzycki. „Występni poeci” mogą oznaczać tu tych młodych, zbuntowanych twór-
ców, którzy nie akceptują zła w Kościele, których radykalne poglądy uznawane są 
za występne, podczas gdy postawa i słowa Zachariasza symbolizują moralne, ofi-
cjalne oblicze Kościoła. Czy tych „występnych” ludzi ma „oczyszczać” właśnie 
legat? A może będzie próbował to czynić w sobie właściwy sposób? Legat musiał 
być człowiekiem bardzo sprytnym i niebezpiecznym, dlatego doskonale maskował 
swoje wady i zakłamanie. Na tę jego podwójną naturę zwracał uwagę, ale i prze-
strzegał przed nią, Krzycki:

In qua pelle lates, ut nactus es aurea scimus
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Vellera: si sapiet, detrahet illa Leo.
                                                          (w. 5-6)

Poeta wprost kierował swoje słowa do legata, pytając, w jakiej skórze się zno-
wu ukrywa. Tym razem założył na siebie „Złote Runo”, czyli skórę ze złotą wełną 
skrzydlatego barana, który przeniósł do Kolchidy dzieci Nefele Fryksosa i Helle. 
To przywołanie mitu pozwala wydobyć znakomity satyryczny sens opisywanego 
przez Criciusa zachowania legata: oto biskup Zachariasz to nie baranek, a baran, 
może nawet priapiczny osioł ubrany w złoty ornat, to zdemoralizowany dostojnik 
i głupiec, który roztacza wokół siebie pozór świętości i dobra. W ostatnim wersie 
poeta stwierdza, że jeśli Lew będzie głodny, to zerwie tę fałszywą skórę z obłudni-
ka. Użycie przez Criciusa wielkiej litery jednoznacznie wskazuje na papieża Le-
ona X, który, gdyby tylko zechciał, mógłby niczym lew zdemaskować obłudnika, 
ale nie czyni tego, a co gorsze, takich ludzi jak Zachariasz szybko awansuje i uma-
cnia ich pozycję w Kościele. Powyższa interpretacja nie wyczerpuje jednak zna-
czenia tego dystychu, ponieważ pozostaje niejako z boku głównego obrazu, czyli 
mitu o „Złotym Runie”. W tym kontekście imię Leo odnieść należałoby także do 
Herkulesa, uczestnika wyprawy Argonautów i noszącego na sobie skórę lwa ne-
mejskiego. Jeżeli doda się do tego, iż Herkules to ważna figura stylistyczna w ła-
cińskiej poezji  wczesnorenesansowej, a u Krzyckiego przypisana królowi Zyg-
muntowi, to wtedy w określeniu „Lew” odnajdzie się także aluzję do Zygmunta-
-Herkulesa, który również mógł zedrzeć fałszywą skórę z obłudnika, lecz aby tak 
się stało, lew musiałby być głodny: głodny prawdy, szczerej wiary, uczciwości, 
głodny na tyle, żeby mieć odwagę to zrobić. 

Krzycki zdawał sobie sprawę, podobnie jak jego mistrz Erazm z Rotterdamu, 
że „nic nie jest tak trudne do uleczenia, jak bezbożność pokryta maską pobożno-
ści”147. Polski poeta dążył do tego z dowcipem Marcjalisa i surowością Pawła148. 
Starał się obłudnika zawstydzić, „gdyż przedziwna jest moc wstydu ludzkiego, 
którego często nie są w stanie przezwyciężyć nawet ci, co potrafią nie poddać się 
urokowi bogactw i rozkoszy”149. Ostrość satyry miała zatem służyć z jednej strony 
zawstydzeniu i zdemaskowaniu legata, z drugiej zaś była ważnym świadectwem 
odwagi (mówienia  otwarcie o najtrudniejszych sprawach) dla tych wszystkich, 
którzy wierzyli, że w Kościele są ludzie zdolni przeciwstawić się tak zepsutym 
i wpływowym dygnitarzom jak Zachariasz oraz bronić „czystości religii”.

Ostatni epigramat rozpoczynał Cricius od aluzji do wielkiej schizmy zachod-
niej:

Gallorum erroris fuerat qui perfidus auctor

147 Erazm z Rotterdamu, Metoda teologii, w: Erazm, Trzy rozprawy, tłum. J. Domański, Warsza-
wa 2000, s. 357. Fragmenty Pisma Świętego Starego Testamentu podaje tłumacz według przekładu 
Wujka, natomiast z Nowego Testamentu według przekładu ks. E. Dąbrowskiego.

148 Ibidem, s. 289. „Łagodność łączy się u Pawła z surowością – jeśli piętnuje ludzi to po to, by 
ich zawstydzić”.

149 Ibidem, s. 312.
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Cum cruce Zacharias hac ratione modo
                                                         (w. 1-2)

Zapoczątkował ją, zdaniem autora, błąd kardynałów francuskich. Po śmierci 
papieża Grzegorza XI w 1378 r. byli  oni niezadowoleni z wyboru na papieża  
Urbana VI, Włocha Bartolomeo Pognano, przebywającego na stałe w Rzymie,  
i postanowili wybrać na antypapieża swojego kandydata Klemensa VII, który za 
swoją rezydencję uważał  Awinion.  Decyzja  kardynałów była  nieprzemyślana, 
eskalowała konflikt i doprowadziła do rozbicia jedności Kościoła. Ale sformuło-
wanie „Gallorum erroris” można odnieść również do epizodu z życia Zacharia-
sza. W roku 1511 był  on zwolennikiem Lópeza de Carvajalo, który stanął na 
czele kardynalskiej opozycji wobec Juliusza II i przewodniczył schizmatyczne-
mu soborowi w Pizie. W odpowiedzi papież ekskomunikował go, pozbawił god-
ności kardynalskiej i wszystkich posiadanych beneficjów, oraz zwołał własny 
sobór. 7 listopada 1511 r. López de Carvajal został obwołany papieżem przez 
swoich zwolenników, nie zyskał jednak większego poparcia i musiał uchodzić 
najpierw do Mediolanu, a potem do Lyonu.  Zachariasz sam zatem dążył do roz-
bicia jedności Kościoła, powtarzał błąd kardynałów francuskich, by obecnie po 
raz kolejny ten sam błąd popełnić, ale tym razem z upoważnienia papieża, dlate-
go poeta ironicznie i retorycznie zapytał, który przebiegły z krzyżem był spraw-
cą błędu Francuzów, sugerując, że za tymi poczynaniami, buntem, nie stało do-
bro Kościoła, ale interes własny „przebiegłych” – „pysznych” hierarchów. I za-
raz też Cricius wskazał następnego – Zachariasza, którego z poprzednikami łą-
czy to, że również działa tym tylko sposobem, czyli  spiskuje, zdradza, zwodzi, 
prowokuje i przyczynia się do rozbicia jedności. Poeta czyni w ten sposób aluzję 
do wydarzeń z 14 IV 1521 r. w Toruniu, kiedy to w czasie antyreformacyjnego 
kazania Bernarda z Grabowa na przyległym do kościoła cmentarzu doszło do 
wyreżyserowanej prowokacji. Zachariasz usiłował spalić kukłę w postaci diabła 
przedstawiającego Lutra  oraz  jego  pisma.  Mieszkańcy Torunia  oburzeni  tym 
zdarzeniem obrzucili kamieniami legata, któremu nie udało się z tego powodu 
spalić do końca kukły. Dopiero biskupi Jan Konopacki oraz Wawrzyniec Mię-
dzyleski  ponownie wrzucili  ją  do ognia i  wtedy doszło do ataku oburzonych 
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mieszczan. Zachariasz Ferreri uciekł z cmentarza i schował się w swojej siedzi-
bie:

Impetit Almanum fabricantem schisma Lutherum
                                                                        (w. 3)

I chyba tę ucieczkę miał na myśli Cricius (ale może i edykt królewski), gdy pi-
sał, że Zachariasz „Ze schizmą Lutra Niemca z zapałem walczył”150. Legat zamiast 
wygaszać konflikty i szukać porozumienia, jeszcze bardziej je rozniecał, będąc  
w rzeczywistości tchórzem, który nie miał odwagi otwarcie i godnie bronić racji 
Kościoła: „z zapałem walczył” należałoby ironicznie rozumieć jako „z zapałem 
wzniecał niepokoje, a następnie uciekał”. 

W następnym wersie:
Cornici et cornix figere vult oculos.
                                                (w. 4)

poeta przyrównuje Zachariasza, podobnie jak Lutra, do kruka: „Lecz krukowi  
i kruk złych oczu nie wydziobie”. Zachariasz i Luter to dwa kruki – pisze autor – 
które sobie krzywdy nie zrobią, gdyż obaj są w rzeczywistości bardzo do siebie 
podobni: skrajni w poglądach, pogłębiają konflikty i nie szukają porozumienia, nie 
są zdolni do kompromisu, dążą do rozwiązań siłowych i w ten sposób sprowadza-
ją na Kościół nieszczęście, przemoc i upadek. „Zwady w Kościele wywołują ci – 
pisał Erazm – którym oczyszczona religia staje na przeszkodzie (ich materialnym 
interesom)”. Do zwady, zdaniem Criciusa, ciągnął zarówno Luter jak i Zachariasz, 
dlatego tylko naiwny mógłby sądzić, że obydwaj mają na względzie dobro religii, 
a nie interes własny (w przypadku legata chodziłoby tu o beneficja, możliwość 
przyznawania licznych dyspens i pozwoleń).

Z czego wynika postawa Zachariasza? Ze słabej wiary – odpowiada Krzycki:
Desine naufragium Petri ratis alma timere,

Tempestas in se cum tua scissa ruit.

150 Łączenie analizy historycznej z analizą funkcji estetycznej wymaga metodologicznego uza-
sadnienia. Kwestię tę w jakimś stopniu rozwiązał J. Ziomek, podejmując polemikę z Ingardenow-
skim pojęciem quasi-sądu. Nie jest sprzeczne, dowodził uczony, rozpatrywanie niektórych zdań 
wchodzących  w skład  dzieła  literackiego,  w kategoriach  klasycznego  rozumienia  prawdy.  Na 
gruncie logiki zezwala na to tzw. zdanie intensjonalne, ale prawda ma tu charakter rozpoznania.  
Dlatego nie jest błędem, gdy badacz, czytając epigramat Krzyckiego, stwierdza, że Zachariasz ist -
niał naprawdę, że był legatem. Błędem jest jednak, kiedy uczony zapomina o nadrzędnej roli funk-
cji estetycznej: „Dzieło jest jako całość jednakowo fikcjonalne, zarówno wtedy, gdy składa się  
z osób i zdarzeń niewątpliwie zmyślonych, jak i wtedy, gdy osoby te i zdarzenia posiadają korelaty 
w rzeczywistości”.  (J.  Ziomek,  Prawda jako  problem poetycki, w:  Prace  ostatnie,  Warszawa 
1994).
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                                                        (w. 5-6)

Poeta radzi legatowi, by przestał się lękać o to, że życiodajny okręt Piotr za-
tonie, że jedność Kościoła ulegnie rozbiciu, a bardziej zatroszczył się o siebie, 
ponieważ to „okręt jego wiary”, a nie Piotrowy, jest wewnętrznie rozbity i w cza-
sie burzy może zatonąć. Piotr miał odwagę rzucić się ze swą wiarą w burzę,  
a do tego nie jest zdolny Zachariasz. Ludzie słabej wiary – tacy jak legat – czę-
sto swoje egoistyczne „ja” przedkładają ponad wiarę i religię, popełniając jeden 
z najgorszych grzechów, tj.  grzech pychy.  Bo to właśnie pycha jest  źródłem 
wszelkiej niezgody: „każdy mianowicie, ceniąc bardzo wysoko siebie, drugiego 
ma za nic i wówczas nikt nie chce drugiemu ustąpić”151. Tak pyszni chrześcijanie 
jak Luter czy Zachariasz nie będą nigdy w stanie się porozumieć, nigdy jeden 
drugiemu nie ustąpi, i dlatego najlepiej by było odsunąć ich od władzy152.

Przedstawione trzy epigramaty biskupa przemyskiego zaliczyć można do tej 
części twórczości prymasa, którą do dziś uznaje się za kontrowersyjną ze względu 
na swobodę i swawolę języka czy ostrość ataku na przeciwnika politycznego.  
U źródeł takiego błędnego rozumienia leży dramatyczne niezrozumienie epoki  
i jej filozofii. Od Criciusa oczekuje się, by był postacią jednowymiarową, niemal-
że wzorcem z hagiograficznego dzieła. On jednak jest zmienny, różnorodny i to 
niepokoi wielu piszących o nim. W ostrości ataku, zaangażowaniu w walkę o do-
bro Kościoła i państwa ujawnia się Krzycki nie jako, pogardzany przez humani-
stów,  homo frigidus, czyli człowiek chłodny, opanowany, ale jako postać pełna 
pasji, uczuć i emocji, co tak bardzo podziwiali w Polaku zarówno Erazm jak i Me-
lanchton. Zmienność Krzyckiego przypominała im częste zmiany św. Pawła, który 
– jak pisał Erazm w Metodzie teologii – zmieniał się jak kameleon, grał rolę ka-
meleona, „byle tylko uczynić coś dla Chrystusa”153. Zmienność ta miała czasem 
skrajne oblicza: raz był Paweł wyniosły, stawiał się ponad innym, innym razem 
poniżał siebie, raz chlubił się, że wrócił z trzeciego nieba, innym razem zniżał się 
do nikczemnego stanu ludzi słabych154. Paweł raz był surowy, raz mądry, pokorny, 
innym razem schlebiał tym, którzy zasłużyli na naganę, nie pamiętał o własnej 
godności, byle tylko przyczynić się do zbawienia grzesznika155. Erazm chciał w ten 
sposób pokazać, że apostołowie byli po prostu ludźmi, a nie teologami, podlegali 
słabościom, nie byli  doskonali, ale mieli w sobie wielką wiarę, czystość serca  
i miłość. Ich życie to raczej ten rodzaj filozofii polegającej na uczuciach niż sylo-

151 Erazm z Rotterdamu, Metoda teologii, w: Erazm, Trzy rozprawy, tłum. J. Domański, Warsza-
wa 2000, s. 339.

152 Pycha to główna przewina wyśmiewana i piętnowana przez Krzyckiego: pyszny był prymas 
Jan Łaski, Erazm Ciołek, Marcin Luter, Jan Zambocki, Maciej Drzewiecki, Niemcy czy Zachariasz 
Ferreri.

153 Erazm z Rotterdamu, op. cit., s. 283.
154 Ibidem, s. 283.
155 Ibidem, s.284.
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gizmach, będącej bardziej działaniem niż dysputą, natchnieniem niż rzeczowością, 
przemianą wewnętrzną niż rozumem156. I może właśnie dlatego Erazm, człowiek 
nauki i książki, nigdy nie odważył się krytykować Krzyckiego, żyjącego pełnią 
życia, broniącego wartości i Kościoła. łączącego w sobie jak mało kto vita activa 
i  vita contemplativa, czego najwymowniejszym przykładem jest jego twórczość 
religijna i satyryczna.

W opisanych epigramatach Krzycki daje niezwykłe świadectwo odwagi huma-
nisty,  który odrzuca dwie skrajne,  symbolizowane przez kruka – Zachariasza  
i kruka – Lutra, siły, zmierzające do rozbicia jedności Kościoła i sprzeniewierzają-
ce się, jego zdaniem, prawdom Ewangelii. Tomicki nieprzypadkowo nazywał go 
żartobliwie „luterkiem”, gdyż jego krytyka Kościoła, zwłaszcza dygnitarzy, była 
równie śmiała jak Niemca, ale u jej źródeł leżało pragnienie naprawy Kościoła 
oraz poszukiwanie kompromisu pomiędzy zwaśnionymi  obozami,  co wystawia 
bardzo piękne świadectwo polskiemu humanizmowi. W Krzyckim nie było zgody 
na zatajanie we własnym obozie kłamstwa, demoralizacji i obłudy, jak też nie go-
dził się na bezprawne, często bezbożne działania luteran. Z tego powodu zniena-
widzili go zarówno przedstawiciele jednego jak i drugiego obozu, a opisywane 
przez niego przykłady jego przeciwnicy, paradoksalnie, odwrócili przeciwko nie-
mu, gdyż ukazywanie zepsucia moralnego dygnitarzy uznali za przykład niemo-
ralnego zachowanie autora. O takich rzeczach nie wolno był w ogóle pisać, dlate-
go piętnowano Erazma, gdy ogólnikowo w Pochwale głupoty wskazywał przewi-
ny chrześcijan, i gorszono się Krzyckim, gdy ukazywał konkretne wady znanych 
wszystkim osobistości. 

156 Erazm z Rotterdamu, Zachęta do filozofii, w: Erazm, Trzy rozprawy, tłum. J. Domański, War-
szawa 2000, s. 146.
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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 3, LITERATURA I JĘZYK

ANDRZEJ KRZYCKI: EPITAFIUM MIKOŁAJA FIRLEJA

TEKST PODAŁA DO DRUKU I PRZEŁOŻYŁA ELWIRA BUSZEWICZOWA
NOTKĘ WSTĘPNĄ NAPISAŁ JERZY STARNAWSKI

Krwawa bitwa z Tatarami, stoczona w 1519 r. pod Sokalem, pochłonęła wiele 
ofiar. Zginęli tam rycerze najprzedniejsi. Upamiętnił ją w Kronice polskiej Marcin 
Bielski. Poświęcili jej wiersze najwięksi poeci polskiego renesansu. Jan Kocha-
nowski był autorem czterowiersza Na sokalskie mogiły (Fraszki I 77) o incipicie 
Tuśmy się mężnie prze ojczyzny bili..., przypominającego napis ku czci poległych 
pod Termopilami. Napisał też czterowersowe Epitaphium Nicolai Firlei (Forice-
nia 18), dla uczczenia poległego tam syna Ziemi Lubelskiej. Mikołaj Sęp Szarzyń-
ski był autorem pieśni  O Fridriuszu, który pod Sokalem zabit od Tatarów Roku  
Pańskiego 1519 (48 w.). Wystawił Sęp Szarzyński epitafium rycerzowi będącemu 
synem Ziemi Przemyskiej.

Obu poetów upamiętniających bitwę wierszami polskimi wyprzedził Andrzej 
Krzycki, który jako biskup przemyski uczcił w dwunastowersowym epitafium po-
ległego Mikołaja Firleja, tego, którego bohaterską śmierć opiewał później Kocha-
nowski. Epitafium pióra Krzyckiego, wyryte w kaplicy Firlejowskiej kościoła OO 
Dominikanów w Lublinie, przytoczył Szymon Starowolski (Monumenta Sarmata-
rum viam universae carnis ingressorum. Cracoviae 1655 s. 728). Edytor Krzyc-
kiego,  Kazimierz  Morawski  (Andreae Cricii  Carmina.  Ed.  ...  Cracoviae 1888, 
Corpus antiquissimorum poëtarum Poloniae Latinorum usque ad Joannem Co-
chanovium) wcielił utwór do cyklu  Epitaphia jako poz. 15 (s. 173). Ostatnio na 
Epitafium zwrócił  uwagę  Jarosław  Nowaszczuk  w  rozprawie  „Mors  atra”  i  
„mors bona”. Dwa sposoby przedstawiania śmierci w łacińskich epitafiach rene-
sansowych157. Stwierdził, że Krzycki wykorzystał koncepcję przyjmowaną ówcze-
śnie: „śmierć przysłużyła się dobru ojczyzny; walka była nierówna; zginęli w bi-
twie; bronili wiary”.

Podaje się obok tekstu łacińskiego piękny przekład polski.
J.S.

157 „Pamiętnik Literacki” 2008, R. 99, z. 1, s. 5-16, zwłaszcza s. 14.



Epitaphium Nicolai Firlej, filii palatini Lublinensis,
campiductoris generalis Poloniae

Si quem pro patria, pro religione, viator,
Inque armis pulchrum fata subire putas,

En tibi magnanimum iuvenem sic fortiter actum
Et dignum Hectorea condicione legi

Clara palatini suboles, Firleia proles,
Inclita et insignis digna propago patris,

Communem in pugna cecidit tutando salutem,
Cum numero invicti praevaluere Scythae.

Funderuntque suo multo cum sanguine robur
Militiae et rarum nobilitate decus.

Felicem iuvenem caelesti sede potitum
Marte pio et cuius fama perennis est.

Epitafium Mikołaja Firleja, syna wojewody lubelskiego, 
hetmana wielkiego koronnego

Sądzisz, gościu, że pięknie to i znakomicie
Za wiarę, za ojczyznę w boju oddać życie?

Przyjrzyj się zatem męstwu młodzieńca zacnego,
Który jest godzien miana Hektora nowego.

Szlachetny wojewodzic, z Firlejów się rodził,
Od prześwietnego ojca nic się nie odrodził.

Padł w bitwie, gdy wspólnego dobra bronił. Wraży
Przemogli go liczebną przewagą Tatarzy.

Ci krew jego obficie rozlali, dzielności
Żołnierskiej pełną i niezwykłej szlachetności.

Szczęsny młodzian! Niebieskie już zdobył mieszkanie
Świętym bojem, a sława jego nie ustanie.



ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 3, LITERATURA I JĘZYK

JERZY STARNAWSKI (Łódź)

PREMISLIENSIA W SZYMONA STAROWOLSKIEGO 
MONUMENTA SARMATARUM

Na pytanie, jakie wydawnictwo źródłowe polskie ma najdłuższą trwałość, od-
powiedź jest prosta: Volumina legum, dzieło Stanisława Konarskiego i jego kon-
fratrów, zainicjowane w 1732 r. i bardzo daleko zaawansowane w ciągu 50 lat 
pracy (do 1782 r.), liczące już wówczas 8 tomów, dokończone dwoma ostatnimi 
tomami wydanymi w latach 1889 i 1952. Można się upomnieć także o herbarz Ka-
spra Niesieckiego pt.  Korona Polska (1728-1744), chociaż znaczenie tej księgi,  
w której niejednokrotnie sprawdzamy dane biograficzne, jest mniejsze niż zbioru 
ustaw konstytucyjnych naszego państwa. Podobnie Joachima Benedykta Chmie-
lowskiego Nowych Aten (1745-1746, 21753-1756), którym należy się uznanie, nie 
traktujemy dziś jako pierwszej naukowo opracowanej encyklopedii polskiej. Pry-
mat w zbiorze  Volumina legum jest niezachwiany. Ale i w wieku XVII istniała 
księga, nie opracowana w sposób nowoczesny, która do dziś nie została jako ca-
łość zastąpiona czy wyparta praca następców – Szymona Starowolskiego (1588-
1656)  Monumenta Sarmatarum viam universae carnis ingressorum (Cracoviae 
1655), zbiór około 1900 inskrypcji, przeważnie nagrobkowych, i tablic pamiątko-
wych z terenów Rzeczypospolitej Polskiej  a także z poniektórych miast  spoza 
Kraju. Był Starowolski polihistorem, autorem słownika pisarzy polskich, słownika 
mówców (praca mniejszego znaczenia), wojowników polskich..., był autorem opi-
su Polski. Monumenta Sarmatarum to dzieło w tym szeregu najobszerniejsze, któ-
re do wydania doprowadził niestrudzony autor na krótko przed śmiercią.

Premisliana zajmują  w dziele  Starowolskiego blisko  30  stronic  (565-594). 
Utrwalił  autor 62 napisy pomnikowe z Przemyśla,  w tym 10 wierszowanych  
i w jednym prozaicznym dystych poetycki. Łącznie przekazał potomności poza 
tekstami prozaicznymi 118 wersów z nagrobków przemyskich.

Napisy nagrobkowe są zwykle banalne, jednakże poza elementami stanowiący-
mi istotę pomniczka da się zauważyć w napisach przemyskich pewne ambicje sty-
listyczne. Zacząć wypadnie od tego, że są to epitaphia mężów, bardzo często wy-
stawiane przez żony. Żona uwieczniała się najczęściej jako moestissima coniunx, 
czasem uxor moestissima lub krócej moesta coniunx. Niekiedy moestimissima et  
charisma coniunx, raz jeszcze dłużej, w zdaniu: coniunx charissima flebile monu-
mentum coniugi optimo moerens posuit. Jeden nagrobek wystawili  uxor et liberi  
moestissimi, jeden – amici moerentes.



Zasługi zmarłego oczywiście muszą być wymienione. Ale zdarzało się, że nie 
było to wyłączne wyliczenie lecz omówienie ozdobione środkami stylistycznymi 
przyjętymi w prozie łacińskiej. Przedstawiano zmarłego jako:

Observantem in propinquos, candidum in amicos, benevolum in subditos, liberalem in ege-
nos et pauperes.

Sławiono jego:
in coniugem observantiam, liberalitatem in egenos, humanitatem in omnes.

Przypominano, że:
robore, humanitate, constantia, virtutum suarum candiore conspicuus, pietate in Deum, libe-
ralitate in Clerum, benevolentia denique ubique claruit.

Że był
vir avitae religionis, pietate in Deum insignis, virtute clarus, prudens consilio, de Republica 
Polona bene meritus, rei militaris peritus, in pauperes liberalissimus.

Że
fortitudine, iustitia, prudentia, humanitate inter proceres excelluit.

Charakteryzowano zmarłego słowami:
Pius in Deum, benignus in suos, fortis in hostes patriae indicatus.

Lub:
in hac omni bono temporali ingenuus, divinitus auctus, charus suis, gratus civibus.

Nieraz dłużej:
Reipublicae ornamentum, familiae decus, hostium terror, civium gloria, Musarum deliciae, 
religionum fautor, in Deum et Patriam pius, benignus et misericors in pauperes
........................
avitae virtutis sectator strenuus, Catholicae religionis cultor indefessus, omnibus charus, ne-
mini molestus, marte militari segniter versatus.
........................
in patriam pius, vita integer, authoritate gravis, consilio solidus, in rebus gerendis dexter, mo-
ribus comis, in conservatione candibus, erga omnes humanus et facilis, amicis et egenis offi-
ciosus et munificusque ac omnibus virtutibus insignis.

Zacytowane charakterystyki dotyczyły mężów sławnych „radą lub orężem”.  
A oto charakterystyka cnót kapłana:

vir pius et gravis Sacrarum litterarum peritissimus; Ecclesiastes huius loci disertissimus; vita, 
moribus integerrimus; doctrina, consilio, iudicio solidus; disciplinae Ecclesiasticae custos; in 
perferendis pro Ecclesia Dei laboribus invictus; decus sacerdotum; in Domino vita longiori 
dignus.

Efektowne są okresy budowane w zależności od: Jeżeli...:
Si amorem in patriam – acceptus filius, si merita in Rempub[licam] – optimus civis; si peri-
tiam rebus in patriis – nequaquam peregrinus.

Na tej zasadzie budowane są wezwania do przechodnia (lektora):
Si amicus es – funde lachrymas; si inimicus – haud invide; Si Polonus eques, Polono equiti 
aeternum ut gaudeam apprecare.
........................
Si stirpem vis? – antiquassima […]; si mentem – doctissimus; si aetatem – supra 30. annum; 
si formam – commodissima; si opes – nunquam deficerant.



Jeden zapis tego typu jest szczególnie efektowny:
Si religionem et pietatem nosse vis? Orthodoxae fidei bona opera adiunxisse. Si iustitiam, 
animum nulli iniuriosum, omnibus aequum, privatim et publice declarasse. Si fortitudinem, 
prosperam iuxta ad adversam fortunam eadem fronte sustinuisse. Si liberalitatem, esurientes 
cibo, sitientes potu, nudos vestimentis, satiasse, refecisse, contexisse. Si reliquas virtutes, il-
lum qui de omnibus sine strophis et fucis tulit sententiam […].

Zwroty kierowane do przechodnia są niemal regułą. Niekiedy bardzo proste:
Sta viatur; Hospes comiste; Hospes siste gradum; Hospes paulisper siste gradum.

Wezwaniem
Siste gradum

rozpoczyna się jeden z utworów wierszowanych.
Niekiedy do przechodnia skierowane jest sformułowanie, że zmarły jest czło-

wiekiem, jak i on:
Viator, sum quod es, ipse fui.

Albo wezwanie do czytelnika, by spojrzał na pomnik nagrobkowy:
lector quisquis ades, specta.

Często wyrażona jest prośba o modlitwę:
Candide lector, ora pro eo.

Niejednokrotnie dłużej:
Tu quisquis ades, Lector, dic, precor: „Animae illius parce Deus”.

Lub:
Quisquis haec legisti, Tu bone votum adde et illi quietem aeternam apprecare.

Jeden z nagrobków wierszowanych zaczyna się wersem:
Quisquis es huc oculos flecte, consiste Viator...

Do przechodnia (czytelnika) skierowane są nieraz retoryczne pytania:
Quis fuerit, quaeres? Quis hic sepultus, quaeres?

Występuje powtórzenie jako figura retoryczna. Najbardziej efektownie w dwu 
nagrobkach wierszowanych:

[…] quid consilium, quid honor, quid fama genusque
Detinuisse animum non potuere tuum.
.....................

Quod consul, quod civis eram, quod iura Salutem
Dilexi patriae, patria grata tenet.

Zdarzają się, choć rzadko, rymy w prozie, tak częste w łacinie dawnych wie-
ków:  fundavit,  locavit,  dotavit;  refecisse,  contexisse;  terna  cum paterna cura. 
Wierszowane nagrobki pisane są na ogół według metrycznych zasad łaciny kla-
sycznej; przeważnie posługiwali się autorzy dystychem elegijnym. Jeden wiersz 
(10 wersów) jest całkowicie rymowany.

W prozie łacińskiej dawnych wieków występowała często aliteracja. Zdarza się 
ona w nagrobkach przemyskich. Np.:

secum satis superque; in aetate quidem matura, immatura maximis cum luctu.



W jednym z nagrobków wierszowanych:
Ac sine Marte gravis Mavors ars Marte per artem.

O przedwczesnej śmierci mówi się często. Np. immaturam annis maturam vir-
tutibus et gloriae victimam…

Immatura mors to wyrażenie częste w nagrobkach. Naturalne, że mówi się  
o śmierci. Ładna jest mysl:

vixit ut moreretur, mortuus ut viveret.

W wierszu wyrażona słowami:
Vivens disce mori.

W innym wierszu:
[…] moritur, quam oritur post fata revixit.

W tym właśnie nagrobku wierszowanym efektownie wypadło zestawienie wy-
razów: Mars – ars:

Marte Komorowski magnus et arte simul,
Mars artem bello probat, ars at utrumque

Et pugnare vivax regere pace sago.

W tymże wierszu występują zestawienia:
Martis et artis honor…
.....................................................

monumenta virorum
Martis et artis erunt.

Zdarzają się zdania wykrzyknikowe, bądź radosne. Np. O quanta fides dome-
sticis… Bądź pełne smutku. Częste wyrażenie: Proh dolor jawi się sporadycznie. 
Parokrotnie występuje „heu”:

Horrida mors, heu, mors immitis…
Heu nihil hic orbis quod perennet possidet
Heu quid mors facis? […] – ostatni cytat z wiersza.

Teksty przemyskich nagrobków zebrane przez Starowolskiego przytacza się 
in extenso.

W miarę  możności  podaje się objaśnienia dotyczące osób upamiętnionych  
w napisach. Udało się to tylko w pewnej części. Na prośbę piszącego te słowa hi-
storyk  wykładający  w  Liceum Ogólnokształcącym  im.  Juliusza  Słowackiego  
w Przemyślu, mgr Lucjan Fac, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przeba-
dał, czy i w jakim kształcie dochowały się inskrypcje nagrobkowe. Okazało się, że 
w kształcie podanym przez Starowolskiego istnieje już jeden tylko. Z pewnością 
najwięcej ich było w kościele katedralnym, który zawalił się w 1733 r. i odbudo-
wany został za rządów biskupa Aleksandra Fredry.  Tam jednak zachował się,  
o czym będzie, nagrobkowy pomnik biskupa Jana Dziaduskiego.

Badania prof. Lucjana Faca, za które należy mu się ogromna wdzięczność, spo-
wodowały przypisy wprowadzone w zestawie, wykazujące, że istnieją w odbudo-
wanej katedrze i także w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Teresy z Avila 



przy klasztorze karmelitów, fundowanym przez Marcina Krasickiego od 1623 r., 
pewne napisy w jakimś sensie przypominające te, które utrwalił Starowolski.

*
1.

Memoriae Illustrissimi et Magnifici Domini Jacobi Maximiliani a Pleszowice 
Fredro,  Referendarii  Regni,  Succamerarii  Terrae  Premisliensis,  Cancellariae 
Maioris Regni Regentis. Qui cum vitam ab Illustribus Parentibus accepisset in 
Illustri  totius Reipub[licae] Theatro egit  et  transegit,  Connubium firmatae per 
eum pacis,  nomine  Reipub[licae]  cum Magno Moschorum Duce  Moschovia, 
Pactatum Induciarum cum Gustavo Rege Sueciae Prussia, Magnae Lagationis in 
Germaniam arcanorum et consilii ab eo habiti. Vienna Austriae. Testes sunt Rex, 
Senatus, Equestris Ordo. Magnam in rebus fidem, prudentiam magnam, demum 
eius virtutem loquuntur. Vix sic mortuum dices, qui tantorum vivet memoria. 
Mortuus tamen aut potius mortale corpus deposuit.

Jakub Maksymilian Fredro (zm. 1646), syn Andrzeja, wojskiego przemyskiego,  i Elżbiety  
z Wilżyńskich, od 1624 r. był sekretarzem królewskim, od 1633 podkomorzym przemyskim, od 
1638 regentem kancelarii królewskiej, od 1645 – referendarzem koronnym. Pochowany w kościele 
karmelitów w Przemyślu jako dobrodziej  klasztoru.  Por.  Władysław Czapliński,  w:  PSB.  T.  7. 
Kraków 1948-1958 s. 117-118158.

2.
158 W prawej nawie katedry, w tylnej części, zachował się nagrobek Jana Fredry i jego żony,  

Anny ze Stadnickich, oba w wierszu polskim. Ma kształt, charakterystycznego już dla baroku ołta-
rzyka. Na cokole kamiennym oparte są dwie kolumny żłobkowane w stylu jońskim, na głowicach  
ich spoczywa architraw, w którego środku na konsoli stoi Anioł z wagami w ręku; środek podzie-
lony jest poprzecznym belkiem kamiennym,  na dwie nyże: w górnej spoczywa postać rycerza  
w zbroi, w dolnej postać niewieścia w habicie zakonnym. Nad postacię rycerza tablica z napisem:

1589.
Zacny Fredro tu leży, mąż za wieku swego
Zawołany kasztelan, kraju Przemyskiego,
W pokoju, niepokoju, równie doświadczony,
Sąsiadowi, Królom w radzie niezganiony,

5 Zachowania wielkiego, wielkiej stateczności,
Postępków starożytnych, szczerej pobożności,
Grób kości ma, a sława tu na ziemi została,
Dusza bodaj w pokojach niebieskich mieszkała.

W dolnej niszy pochowana jest jego żona, Anna ze Stadnickich. Pod nią w niszy napis:

Ślub jeden i grób jeden z małżonkiem mnie spoił,
Proś kto mijasz, by w niebie Bóg nas nie rozdwoił.
Zasnęła w Panu dnia 17. marca roku 1622

Pod spodem aniołowie trzymają herb Fredrów. Informacja L. Faca, który wykorzystuje pracę 
ks. Teofila Łękawskiego o kościele katedralnym w Przemyślu.



D.O.M.
Adamus Stadnicki de Żmigrod, Capitaneus Sanocensis, Filius Palatini Bełzen-

zis. Qui prima pueritia in Castris Minervae consumpta, Stephanum Poloniae Re-
gem in Moschovia bellantem secutus. Ibi multa belli decora ab animi et corporis 
robur, cum in aliis multis praeliis, tum maxime in oppugnatione Pleschoviae retu-
lit. Hinc Regi primum, belli Duci charus, omnibus admirationi fuit. Post Sigismun-
do III operam in Electione et Coronatione praeclaram navavit. Tum proficiscen-
tem in Sueciam Regem secutus est. Maiestati non modo opibus suis honori, sed 
fide, animi fortitudine, contemptu periculorum usui fuit. Hinc multis et variis ab 
eo dignitatibus et praefecturis ornatus. In Palatinatu Bełzensi et Praefecturis Pre-
misliensi, Kolensi, Striensi vitam reliquit, Anna Gostomovia, Palatini Posnanien-
sis filia, Huius Stadnicii uxor, et liberi moestissimi posuerunt. Magnus vir, acer, 
memorabilis, vixit annos 52. Obiit die 14. Octob[ris] hora 13.

Adam Stadnicki  (ok.  1563-1615),  herbu Szreniawa,  syn  Stanisława,  kasztelana  sądeckiego,  
i Barbary z Korytków. Brał udział w wyprawach Stefana Batorego przeciw Moskwie (1579-1581); 
wiadomo, że był pod Pskowem. W czasie walki o koronę polską po śmierci Stefana Batorego opo-
wiedział się za Zygmuntem III i wziął udział w bitwie pod Byczyną. W r. 1593 otrzymał starostwo 
kolskie w województwie kaliskim, w r. 1599 – horodelskie, które w r. 1602 za zgodą króla zamienił 
z Andrzejem Tęczyńskim na stryjskie. Był porywczy, wojowniczy, m.in. walczył z Herburtem, dzie-
dzicem Dobromila, którego pokonał. W r. 1615, tuż przed śmiercią, został starostą przemyskim  
i wojewodą bełzkim. Żonaty był z Anną Gostomską, wojewodzianką poznańską. Wymienione w epi-
tafium dzieci to: Katarzyna; Zofia, benedyktynka; Hieronim vel Stanisław Hieronim; Adam; Jan Ka-
zimierz. Nagrobek w kościele franciszkanów w Przemyślu zawierał dzienną datę śmierci, ale brak 
rocznej. Por. Krzysztof Chłapowski, w: PSB. T. 41 z. 3(170). Warszawa 2002, s. 360-362159.

3.
D.O.M.

Aeternitati, Poteritati, Memoriae.

Perillustris ac Magnificus Dominus Joannes Casimirus ex Patre Adamo de Żmi-
grod Stadnicki, Terrarum Belzen[sium] Patre et Matre Anna de domo Gostomska, 
Palatinides annorum aetatis suae 36. Anno a Partu Deiparae MDCXXXXVI. Die 
30. Januarii. Hic monumentum aeternum p[osuit] quem Magni aeterni Latria pater-
nis educavit Srzeniavianis. Sanctorum Dulia suo nutrivit lacte Gostomiana. Cui in-
ter gentis suae decora Domus Firleiorum et Srzeniaviorum cum sanguine heroico 
propinavit pietas. Unde eundem Amor in Deum, Pietas in Patriam, sub felicissimis 
auspiciis Invictissimi ac Potentissimi Sigismundi III, Regni Poloniae et Sueciae Re-
gis, una cum Magnifico Domino D[omino] Sigismundo de Szczekarzowice Tarlo, 
in Castris Lubomirianis Comitum in Wisnicz, contra Scythas sub Bursztyn strenu-
um militem exposuit. Observantem in propinquos, candidum in Amicos, benevo-

159 Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny i klasztor Franciszkanów, konse-
krowany w 1637 r., został gruntownie przebudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Informacja 
L. Faca.



lum in subditos in egenos et pauperes. Tandem Sincerum, probum, affabilem erga 
domesticos et extraneos. En ecce Relictis flosculis duobus, Barbara et Emerentiana, 
ex Generosa et Magnifica Domina Isabella, filia olim defuncti Generosi et Magnifi-
ci Domini  D[omini] Valentini de Usiatin Kalinowski, Capitanei Camenecen[si], 
viri bellicossimi, uti moestissima Coniuge sua receptis, migravit Deo creatura, Reli-
gioni tutor,  Patriae civis,  Amicus Amicis,  die 9. Octob[ris] ab Incarnato Verbo 
MDCXXXXV et quoniam hic quietem elegit, tu Hospes ora:

Lux perpetua luceat ei, Domine.

Jan Kazimierz Stadnicki (1610-1646), syn Adama i Anny z Gostomskich, uczestnik 
elekcji Władysława IV, żonaty był z Izabelą Kalinowską, starościanką kamieniecką. Por. 
K. Chłapowski, w: PSB. T. 41 z. 3 (170). Warszawa 2002 s. 362 (wzmianka w biogramie 
Adama).

4.
D.O.M.

Quondam horto similis aetate florebam
Cultu summi nemini famaque cedebam.
Me Hermanow genuit post patre orbatus
Honore, cuius magni favore dotatus

5 Respondere ut par est eidem studui.
Flores horto, virtute nunquam erubui.
Quid mihi, ut flos, falce deiectus deperit,
Sic famam, sic virtutes, furens parca terit
Me quoque, tu qui legis, proximi amore.

10 Lux tibi sit aeterna, dic re, ore, more.

5.

D.O.M.

Generosus Constantinus Korniakt, Religione in Deum, meritis in Patriam, iuris 
et aequi observantia privatim et publice clarus. Primam aetatem linguarum studio, 
reliquum Patriae necessitatibus impendit. Ac primae pugnarum velitationes, singu-
laresque cum hoste, heroem quam strenuum tam felicem ostendere. Arx Biały Ka-
mień propriis ipsius sumptibus defensa. Ob ingentem Suecorum exercitum, tenu-
ibus praesidiis repulsum, fortissimo constantissimoque propugnatori. Parte liberta-
tis trophaeum inscripsit.  Alias saluti  publicae armis Othomanidarum Tartaroru-
mque  impetitae,  sumptuosis  expeditionibus selecta veteranorum manu prompta 
opera quantovis in discrimine nunquam defuit, ad summum gloriae cumulum ac-
cessit  invidia. Quam animo semper infracto consiliorum altitudine, rei militaris 
prudentia, partim extinxit, partim infregit. Heu mea vita! Cum annos vixisset supra 



40, immaturo concessit fato. Viator, si non lachrymas,  preces funde. Plangebat 
moesta Coniunx Elisabetha de Tenczyn Ossolinska, Anno Salutis MDCXXIV 3. 
Martii.

Konstanty Korniakt, syn Konstantego i Anny z Dzieduszyckich, przez trzy lata bronił twierdzy 
Biały Kamień przed Szwedami. W wojnie przeciw Tatarom wystawił kilka chorągwi, walczył pod 
Bużą. Żonaty był z Elżbietą z Ossolińskich. Miał córkę Annę i synów: Aleksandra Zbigniewa, Karola 
Franciszka. Por. Kasper Niesiecki,  Herbarz polski. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. T. 5. Lipsk 
1840, s. 238-239; data śmierci podana: 1626.

6.
D.O.M.

Gloriae et Virtuti quam post funera intumulatam reliquit sedulus paternae glo-
riae aemulator Heros ex Generositate et animo, non nomine magnus.

Alexander Korniakt in Sośnica qui eximiam suam indolem, ob ineunte aetate 
non patriae tantum sed etiam Germaniae, Galliae, Hispaniae, Angliae, Italiae alii-
sque exteris nationibus notam fecit, magno Poloniae gentis, cum honore, puri do-
mus suae existimatione, mira apud exteros laude, id quod Patriae praesidio domu-
ique suae ornamento, proximis emolumento, fore sciebat, naviter quaesivit, felici-
ter conquisivit, felicius exercuit, retinuit.

Hinc Nobilissimae suae prosapiae avitos splendores pietate, prudentia, eruditio-
ne, fidelitate obsequiorum in aula Regia et propensissimo de omnibus bene meren-
di studio, in districtu Praemisliensi aliisque heroicis ornamentis incrementavit.

Eius in Deum Divosque religionem, egenos liberitatem, cum alia plura coeno-
bia, tum potissimum Hussakoviensis Carmelus nunquam conticescet. Quem ille ut 
alter  Salomon posthumae  paternae munificentiae haeres  et  voluntatis  executor, 
fundavit, locavit, dotavit. Sed heu vanas spes mortalium. Dum innatae suae virtuti 
exercendae pro omnium expectatione amplum paratur theatrum, inexorabilis Cloto 
videns et invidens, non maestissimae et omni solatio inviduatae matris Helisabe-
thae de Tęnczyn, irremediabilibus lachrymis, non tenerrimae prolis orbitate, non 
longinqua fratris distantia, non insuper precibus et votis Deo dicatorum flecti passa 
non eum solum sed et fidelissimam thori consortem. Illustrem Dorotheam Karn-
kowska, omni virtutum genere ornatissimam, raro sed memorabili quin mirabili 
nescio casu an exemplo, viro in anno, uno mense, uno propre die, uno eodemque 
morbi et lethi genere vix exacto, primo flore iuventae, illum aetatis suae anno 27. 
hanc 26. ingenti omnium luctu. E vivis rapuit novum et nobile par coniugum quod 
non funerei ligonis violentia divortiare potuit, duobus et unigeminatorum funere et 
uno parentatum, duplici hostia et una litatum est, trinae unitati. Anno D[omini] 
MDCXXXIX die IV. Junii.

Aleksander Zbigniew Korniakt (1612-1639), syn Konstantego i Elżbiety z Ossolińskich, dokoń-
czył rozpoczętą przez ojca fundację kościoła karmelitów w Hussakowie; żonaty był z Dorotą Karn-
kowską, pozostawił córkę. Por. Kasper Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 5. Lipsk 
1840 s. 239.



7.
D.O.M.

Piis Manibus magni ac G[e]n[er]osi animi D[omini] Joannis Matthaei de Ostrow 
Ostrowski, Mostensis Capitanei, Aulici Cubicularii S[erenissimae] R[egiae] M[aie-
statis]. Qui primum aetatis florem, politiori sapientiae apud exteras nationes etiam 
comparandae, vitam omnem obsequiis D[omini] Sigismundi III Poloniarum Regis 
non sine illustri et virtutis et familiae commendatione addixit. Cui in sago ad Smo-
lenscum in Moschovia contra Osmanum ad Chocimum, in Suecia contra Carolum 
periculorum  comes.  In  toga  ad  Paulum V  Roma[num]  Pap[am]  saepe  
ad Conventus Municipales, saepe sui Municipii, ad Comitia Regni Legatus, pluries 
Visnae  in  Comitiatu  Provinciali  Marschalcus.  Demum  Legato  ab  eodem 
Sig[ismundo] III  maximis  de rebus in Turciam consiliarius.  Cum religionem in 
Deum, pietatem in Patriam, erga principes fidem. In Coniugem observantiam, libe-
ralitatem in egenos, humanitatem in omnes, multis argumentis probavisset. Vixit 
Ostrovi Anno Aetatis 59. Aere Christianae MDCXXXXIV. XX Novemb[ris]. He-
dvigis de Chodorostaw, Coniunx charissima flebile monumentum Coniugi optimo 
moerens posuit.

8.
D.O.M.

Trophaeum. Siste gradum Viator. Magnos magni et veneratus Manes, unico ad 
Deum suspirio adora. Quis fuerit quaeres?

Sedulum Maiorum suorum, aemulatione, heroica virtute et nomine magnum 
Stanislaum de Gumowo Gumowski, hic esse depositum scias. Hic avitos Nobilis-
simae suae Prosapiae splendores, maiori  virtutum suarum specimine illustratus, 
adolescentiam suam Bellonae nupsit. Praeterea robore, humanitate, constantia, vir-
tutum suarum candore conspicuus, pietate in Deum, liberalitate in Clerum, bene-
volentia denique ubique claruit.  Hic itaque factus omnibus unus.  Florido veris 
tempore inexorabilis libidine mortis falce messus atque ferali redimitus cupresso 
dives at ditior virtutibus, quas ei post funera in tumulatas reliquit inimica fatis con-
cessit. Obiit mundo, victurus Deo, Aetatis suae anno 55. die 18. April[is]. Aere 
Christianae 1649.

Hoc posuit turtureo gemebunda dolore, Maiorum suorum genere et sanguine il-
lustris,  coniugalitatis  copula  et  pietate  in  Deum illustrior,  Magnifica  D[omi]na 
D[omina] de Sienno Gumowska, piis defuncti cineribus symbolum.

9.
D.O.M.

Cuius Amice beata vides insignia Lector,
Me super hoc humilem sustulit ille gradum:

Paulus Josasna Princeps erat inclytus, ora,
Et Praesul templi Vilna Lithuana tui.



Prawdopodobnie Paweł Algimunt Książę Holszański, herbu Centaurus, biskup łucki w latach 
1512-1535, wileński w latach 1535-1555. „Musiał coś znacznego i katedrze przemyskiej uczynić, ile, 
żem tam jego herb widział […]”. Por. Kasper Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. Jan Nepomucen Bo-
browicz. T. 4. Lipsk 1839 s. 362.

10.
D.O.M.

Generosus D[ominus] Jacobus Herborth de Fulstyn, haeres in Miczyniec, vir 
avitae religionis, pietate in Deum insignis, virtute clarus, prudens consilio, de Re-
pub[lica] Polona bene meritus,  rei  militaris  peritus,  in  pauperes  liberalissimus. 
Anno D[omini] MDLXXIII. Aetatis suae LXI die 25. Junii, bona cum venia et 
contritione mortuus.

Prawdopodobnie Jakub Herburt z Fulsztyna, brat Jana, kasztelana bełzkiego, sławny legista. Por. 
K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 4. Lipsk 1839 s. 351.

11.
D.O.M.

Generosae indolis, optimaeque spei Adolescenti, Alberto Dembienski de Szcze-
kociny, annum 16. agenti, morte immatura sublato, hic sepulto, fratres moesti posu-
erunt. Obiit Anno Domini MDLIX die 17. Septemb[ris].

12.
D.O.M.

Stanislaus Mieszkowski, Sacrae Theologiae Doctor, Canon[icus], Vicarius in 
Spiritualibus  et  Officialis  Generalis  Premisl[iensis],  Praepositus  Samboriensis, 
Nobili Prosapia natus. In Academia Jagellon[ica] eloquentiae professor, in Cathe-
dra Premysliensi Ordinarius Ecclesiastes. Cum fructus Ecclesiasticos germinavis-
set  amplissimos,  aetate  lassus,  meritis  indefessus.  Raris  in  memoria  vivorum 
exemplis diu victurus, Calendis Feb[ruarii] Anno Domini MDCXXV. Quievit im-
mortalitatis meta.

Stanisław Mieszkowski, doktor teologii, kanonik i oficjał generalny przemyski, proboszcz sam-
borski, kaznodzieja katedralny przemyski, zm. 1625, pochowany w Przemyślu z herbem Mora na na-
grobku. Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 6. Lipsk 1841 s. 404.

13.
D.O.M.

Hac Martinus humo, patria requiesco Sacerdos,
Dum Christus Iudex iusta daturus erit.

O utinam vera in Patria tum vivere possim,
Quae nullam mortem, nulla pericla timet.

5 Ne liceat quaeso votis precibusque iuuare,
Dic Lector, ut sit lux sine fine mihi.



14.
D.T.O.M.

Stanislaus a Niedzielsko Magdaliński, hic iaceo Viator. Titulos ne  ultra qu-
aere, quos vita mea possedi, iam non mea sunt, nec ideo tibi ut aliena enarrabo. 
Nunc inter mortuos sedes mihi et utinam bona, Tu vero prece iuva Viator, ut bona 
sit,  nec  alia  occasione  vivus  mihi  mortuo  proderis.  Obvit  Anno  Domini 
MDCXLVII die 26. Februarii. Aetatis suae anno XXX.

K. Niesiecki (Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 6. Lipsk 1841 s. 317) podaje nazwisko 
Madaliński. Niesiecki czytał nagrobek w Monumenta Sarmatarum, ale o Stanisławie nie wiedział nic 
poza tym.

15.
D.T.O.M.

Tu quisquis transis Viator, Iudicem me hic cubantem nosce. Reverere si iniu-
stus, audi decreta mea si iusta sunt. Da iusta Deo da Patriae, da mihi mortuo, sed 
pressus nomen si scire cupis, et omnia.

Sum Joannes a Pleszowice Fredro, Iudex Terrae Premislien[sis]. Quinquaginta 
et duo annos habui, cum morerer, sat multi anni, si non per inertiam excidi. E Mu-
saeo Martis scholam ingressus sum, sunt Moschovia, Livonia, Prussia, Podolia, 
Valachia, testes meorum in armis laborum, posterior aetas, togae dicata et cum his 
aut in hac mortis, portas ingressus te venientem expecto.

Jan Fredro (zm. ok. 1649), sędzia przemyski, syn Andrzeja, wojskiego przemyskiego, brat Jaku-
ba Maksymiliana, brał udział w kampaniach: cecorskiej, chocimskiej i pruskiej. Por. Władysław Cza-
pliński, w: PSB. T. 7. Kraków 1948-1958 s. 119.

16.
D.O.M.

Piis Manibus nec non posterae aeternitati aeternaeque posteritati, hoc iubet vir-
tus in Labaro Mnemosynon. Hospes si adlubet praestolare et perlege, paucis te 
morabor mortis spolium. Si amicus es, funde lachrymas, si inimicus haud invide. 
Si Polonus eques, Polono equiti aeternum ut gaudeam apprecare. At cui Magnifico 
Domino D[omi]no Georgio Stephano de Pleszowice Fredro, dapifero Terrae Pre-
misliensis. Is iuvenili aetate gravis consilio, fortis manu et animo quoque princeps, 
fide clarus Orthodoxa, sago togaque inclytus, relicta posteris fama immortali, qu-
idquid mortale habuit, hic funeravit. Heu nihil hic orbis quod perennet possidet. 
Obiit pie Anno a Partu Parthenio MDCXXXIV. Aetatis suae XLIII.

17.
S.D.T.O.M.

Illustrissimus D[ominus] D[ominus] Martinus Comes Sacri Romani Imperii in 
Krasiczyn  Krasicki,  Palatinus  Terrarum Podoliae,  Premisliensis,  Bolemoviensis, 



Lubomliensis Capitaneus. Vixit. Amicis, Familiae, honoribus, fortunae et Patriae 
gloria et ornamentum. Patris contraxit virtutem, patre Castellano, filius Palatinus 
maior. Ex avito splendore ad magna natus, maiora semper feliciter aggressus. Iu-
ventutem in  exteris  excultam,  Caroli  Archiducis  Austriae  obsequio  honorando 
expolivit. Virtutem Serenissimi Sigismundi III Poloniarum Regis longo ornavit fa-
mulatu.

Reginalis Maiestatis incisor, fidem, integritatem honoremque auxit. Inter Regni 
Senatores Castel[lanus]  Leopol[iensis] Marte et Minerva luxit. Fortitudine, iusti-
tia, prudentia, humanitate inter proceres excelluit. Legum rebelles, pacis turbatores 
et  praedones  viriliter  repressit.  Contra  Reipub[licae]  hostes,  Moschos,  Turcas, 
Scythas, numerosas cohortes duxit. Defensurus Patriam, Septingentis Equitum pe-
ditumque turmis. Ni tendentem ad resistendum barbaris vexatio direxisset. Palati-
nus Podoliae Regem consilio, Regnum, opera et pace semper iuvit. Domum ac fa-
miliam, fama, pietate, opibus, fabricis illustravit. Arce, pallatio, capella, fere rega-
libus, Krasiczynum mundo admirandum fecit. In Deum fusus pietate, templum 
Krasiczyni  presbyteris,  fundationibus apparatu,  dotavit.  Carmelitas  discalceatos 
Premisliae fundavit, temploque magnifice structo. Castrum Premisl[iensem] vetu-
state lapsum, pristino decori et munitione restituit. Senectutem gravi lagatione Re-
gno Regique ad Ferdin[nadum] II Imperato[rem] generosa clausit.

Obiit Sacramentis devotus piis operibus ac legatis multis relictis. Familiae, suc-
cessoribus patriae lugendus. Aetatisque Anno 59. A.D. 1633. Vir sago togaque 
Imperii et Regni nobilis.

Marcin Krasicki (1574-1633), herbu Rogala, syn Stanisława (ok. 1540-1602), kasztelana przemy-
skiego,  i  Anny z Żórawskich.  Iv. Bernardowej  Potockiej.  Studiował  za granicą  (Graz,  Ingolstad, 
Rzym), służył w wojsku austriackim pod arcyksięciem Karolem. W r. 1596 został starostą bolimow-
skim, 1601 – lubomelskim. Od ojca otrzymał Krasiczyn. Przebudował w latach 1598-1633 pałac. Na-
leżał do grona zwolenników Zygmunta III. W wojnie moskiewskiej dowodził dużym oddziałem. W 
r. 1616 został starostą przemyskim; energicznie zwalczał bezprawia i gwałty. W r. 1617 został kasz-
telanem lwowskim. Brał udział w wyprawie Stanisława Żółkiewskiego przeciw Tatarom. Dowodził 
pocztem liczącym 700 konnych i pieszych. W r. 1629 został wojewodą podolskim. Ufundował ko-
ściół karmelitów bosych w Przemyślu i kościół św. Marcina w Krasiczynie. Przebudowywał zamek 
przemyski, ale nie zdołał dzieła dokończyć. Kościołom i szpitalom przemyskim zapisał 25.000 złp. 
W r. 1631 posłował do cesarza Ferdynanda II i został hrabią cesarstwa. Żonaty był z Barbarą Tar-
nowską; małżeństwo było bezdzietne. Por. Jarema Maciszewski, w:  PSB. T. 15, z. 1(64). Wrocław 
1970 s. 157-158160.

160 W ufundowanym przez Marcina Krasickiego (1623) kościele parafialnym pod wezwaniem 
Św.  Teresy z Avila  przy klasztorze karmelitów,  przebudowanym w XVIII  wieku,  jest  obecnie  
piękny nagrobek z napisem w języku polskim:

D.O.M.

Marcin z Siecina na Krasiczynie Krasicki herbu Rogala, wojewoda podolski, starosta przemy-
ski, bolimowski, lubomelski, wystawił kościół ten z klasztorem dla celów karmelitów bosych na  
cześć Najświętszej Maryi Dziewicy R.P. 1630 konsekrowany. Spoczywa w podziemiach kościoła.

Informacja L. Faca.



18.
D.O.M.

Magnifico Domino a Grochowce Grochowski, Castellano Derpatensi, peranti-
qua ac inclyta Ducum maiorum suorum stirpe oriundo, viro insigni, paterni nomi-
nis claritate famaeque apud posteros aeviternae memoria celeberrimo, fideli patra-
ie nato, ac de eadem cum florenti sua prosapia bene merito. Qui primaevam virtu-
tis originem et armorum gentillitiorum gloriam a tot retro anteactis saeculis, san-
guine avorum atavorumque partam, fortitus, non solum integram ac incontamina-
tam servavit, verum condigno auxit honore et propagavit incolumem, domi fori-
sque ab ipsis incunabulis lucidos Generosae suae indolis eduxit igniculos. Praeser-
tim Orthodoxae Rom[anae] fidei constantissimus assertor et propugnator, ardenti 
pietate in Divos tutelares, relo, singularique in Deiparam cultu flagrantissimus, cu-
ius providentia tot malis ereptus ac subselii senatorii munere perfunctus intactam 
Reipub[licae] fidem tutatus, illi splendori nec non patriae extitit ornamento. Tanta 
vero naturae praestantia ut dum ingenii sui dexteritate ad res sublimiores aetatis 
progressu gerendas natus esse videretur, mortis oblivione immatura circumventus, 
dum nec in tam laudabili conatu Alexandri Magni annos assequi, nec ante funus 
Beatus dici possit, nunc post decessum e vita obtentis, piis amicorum suffragiis 
cum bona inimicorum venia felicior nuncupandus. Cui maesta consanquinitas una 
cum orbata nec adulta sobole, immortalem apprecando quietem, perenne hoc sin-
ceri affectus ergo monumentum consecravit. Obiit Anno salutis 1638 die 1. Junii.

19.
D.O.M.

Amice qui isthac transis, etsi properas, lapis hic te rogat, ut paulisper inhaereas 
et haec srcipta legas. Hac in Basilica B. Joannis Baptistae sunt Jacobi Cybulski in-
sita ossa, qui dum vixit liberalium artium disciplinas miro ingenio percurrisse vi-
sus, Gymnasium solerti industria rexit, praedicator verbi Dei non postremus, fidei 
probitatisque studiosus cultor, recti et iusti assertor, in quo multiplicis doctrinae 
copia cum vitae ac morum integritate vigebat.

Quem invida mors voluit esse mortuum, at schola, conciones Bibliotheca per 
omnes domos religiosorum large distributa Ecclesiae Usiaticensis a Tartaris com-
busta, per hunc cuius bustum cernis humilem, a fundamentis ad complementum 
extructa, Societasque Sacratissimi Corporis Christi in hac aede zelosa promptitudi-
ne erecta, mori non sinit. Mortuus aetatis suae anno 37. a partu vero Virginis 1637. 
Mense Martio die 20. Tu Viator bene precare defuncto.



20.
D.O.M.

Re[vere]ndus D[ominus] Nicolaus Niemczynowic de Ducatu Lit[h]uaniae, Ca-
nonicus Vilnensis et Plebanus in Słonim, apud thermas Javorovienses in Diaecesi 
Leop[oliensi] vita functus, opera amicorum et studio R[everendi] Patris Praepositi 
Premisliensis D[omini]  Mathaei Visiemierski  tumultatus Anno a partu Virginis 
1592 die 6. Julii. Aetatis suae 129. Oretur pro ipsius anima.

Mikołaj Niemczynowski herbu Prus, kanonik wileński, pleban słonimski. Por. K. Niesiecki, Her-
barz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 6. Lipsk 1841 s. 546 [tak podaje nazwisko Niesiecki].

21.
D.O.M.

Generoso D[omino] Martino Sokolnicki, viro omni genere vortutum, Catholi-
cae religionis integritate, vitae probitate, morum facilitate integerrimo, pietate tam 
in Deum quam in homines et benevolentia in suos incomparabili, insigni patriae 
defensori. Generosa Elisabetha Zapolska, coniunx sua clarissima ob perpetuum 
amoris vinculum hoc signum fieri curavit. Qui procuratus omnibus Sacramentis de 
hac luce decessit die 13. Martii. In hac Sacra aede sepultus iacet, oretur pro eo, 
Anno ab Incarnato Verbo 1615. Aetatis suae 79.

Por. K. Niesiecki,  Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz.  T. 8. Lipsk 1841 s. 445 [wzmianka 
oparta tylko na Starowolskim].

22.
D.O.M.

Immaturam annis maturam virtutibus et gloriae victimam Generosi ac Magnifi-
ci Domini Adami Giebułtowski a Koziegłowy, quem lit[t]eris erudita Pallas, maio-
rum nobilitate genus; avorum stemmatibus, antiquitas familiae facilitate, natura, 
pietatis studio, virtus auxit ad invidiam. Et cui brevem fata concessura fuerunt se-
riem his omnibus ornari debuerat vel in hoc felix. Quod liberum spiritum non diu 
naturae debitor tenuit, qui et post aevum reddendus fuerat Conditori. O quanta fi-
des domesticis. Qui et Spiritum intactum non sinunt, quamvis arcana. Sacrilegum 
furtum. Quod in domini a servis saevit vitam. Domi suae a famulis crudeliter occi-
sus aeternam hic expectat pacem A[nno] 1646.

23.
D.O.M.

Nobili ac Generoso Petro Sokolnicki, cum primis homini Catholico, virtutum 
cultori, in pauperes munifico, militi strenuo, post multas quas mundus habet curas, 
52. expletis annis dum diem ultimam 26. Februa[rii] vitae suae clausisset, maesta 
coniunx,  Generosa  Hedvigis  amoris  et  observantiae  ergo  affigi  iussit.  A[nno] 
D[omini] 1613.



Por. K. Niesiecki,  Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 8. Lipsk 1841 s. 445. [Wzmianka 
oparta wyłącznie na Starowolskim].

24.
D.O.M.

Heu lugubre gemit iusto concussa dolore.
Religio Dive o Francisce tua orba patrono.
Stadnicio cuius peragit dum funus acerbum,
Ut benefacta sui gemebunda mente revolvet.

5 Patroni precibus crebris hic ille solebat
Flectere supremum numen veneratus ad auras.
Hic superos toties aedes inviserat istas,
Quin etiam mensae hic heros accumbere genae.
Dignatus vultu heroo recreabat egenos,

10 Divi Francisci fratres benefacta ferebat.
Huc sua nunc etiam lethali vulnere victus,
Hic recubat pietate ingens, Mavorte togaque
Notus ad astra heros, Dive o Francisce, precamur,
Huc precibus succurre tuis dum thura litamus

15 Patrono nostro velit alti rector Olimpi,
Stadnicii manes suprema in sede locari.

25.
D.O.M.

Illustrissimus D[ominus] Nicolaus Hieronymus a Żmigrod Stadnicki, Palatini-
des Belzensis, Nobili et perantiqua Stadniciorum Prosapia ortus, ab ipsis incuna-
bulis amore honestissimarum disciplinarum illectus, earum rivulos intra Regni li-
mites conclusos exhauriens, ut uberrimos fontes apud exteras nationes indagasset, 
Italiam, Galliam alterasque longinquas regiones, gentes, populos peragravit, singu-
lari ubique locorum praelucens humanitate, Patriae plurimis stimulatus, stipendiis, 
Musarum restitutus, primus in Aulam Serenissimi Sigismundi III Pol[oniae] Regis 
se contulit, summa fide ornamentoque ei deserviens, deinde exoriente periculorum 
hostilium tempestate ad defensionem Patriae vocatus, eam maximo metu et incen-
dio a Tartaris et aliis finitimis hostibus oppressam multoties liberavit, qua in re 
summum  studium  et  amorem  praeseferens,  Praefectus  exercitus  militum  a 
Repub[lica] Pol[ona] vocatur, at eam Provinciam summa dexteritate gubernans, 
gravi morbo correptus immatura morte, cum omnium lachrymis, vitam hanc mor-
talem, in illam immortalem commutavit, tandem multa brevi concludens tempora, 
extitit  Reipublicae  ornamentum,  familiae  decus,  hostium terror,  civium gloria, 
Musarum deliciae, religionum fautor, in Deum et Patriam pius, benignus et miseri-
cors in pauperes. Vixit annos 24. mortuus Anno Domini 1620.



Mikołaj Hieronim Stadnicki (1596-1620), syn Adama, wojewody bełzkiego, i Anny z Gostom-
skich. Młodość spędził za granicą, następnie na dworze Zygmunta III. Odznaczył się w wojnach. Por. 
K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 8. Lipsk 1841 s. 477 [Niesiecki oparł się na 
Starowolskim].

26.
D.O.M.

Generosus D[ominus] de Żmigrod Joannes Stadnicki, vir fide ac religione ca-
tholica insignis, vitae probitate ac morum integritate conspicuus, de omnibus bene 
meritus, generis ac ortus sui matre Zborowska, filia Petri Zborowski, adolescen-
tiam suam transegit, obediens in Aula Magnifici Domini Palatini Siedmigrodensis 
cognomento Bathorii, inde exiens contra Germanos, bello non semel vires feliciter 
expertus, cum Serenissimo Rege Poloniae Stephano adversus Christianitatis et Pa-
triae suae hostes fortiter pugnavit, antea quidem haeretica fallacia deceptus, inde 
divina manu eductus in unitatem fidei Sanctae nec non Orthodoxae Ecclesiae Ro-
manae Catholicae adscriptus est, pius erga Deum et proximum suum, plenus devo-
tione aliisque virtutibus quam plurimis, annum agens 67. ecce conditur hoc tumu-
lo, ex hac vitali ad coelestem migravit patriam Anno Salutis 1620 mense maio die 
10. Candide lector ora pro eo. Luceat ei lux sempiterna.

Jan Stadnicki (1553–1620), syn Marka i Barbary ze Zborowskich, początkowo protestant, pojed-
nał się z Kościołem Katolickim, odznaczył się w wojnach w Ziemi Siedmiogrodzkiej, w wojnach  
z Moskwą za czasów Stefana Batorego. Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 
8. Lipsk 1841 s. 480 [Niesiecki opierał się na Starowolskim].

27.
D.O.M.

Illustri et Magnifico D[omi]no D[omino] Christophoro de Żmigrod Stadnicki
Quisquis es huc oculos flecte consiste Viator,

Et serico scriptum Blemma resolve pium.
Conditur hoc tumulo clara de stirpe Stadnicki,

Nomine Christophorus Marte Polonus atrox.
5 Senserat illius dextram, Germanica Laerna,

Russica cum Scythica, Valachicoque grege.
Unde togatus iens patriam venerabundus obibat

Atque legatus ovans, iura ferebat acer.
Sic humeris charam patriam portando Torossis,

10 Conditur hoc tumulo falce secante Clothus.
Heu quid mors facis, cur vitae stamina rumpis,

Cum virtute pio, nobilitate viro.
Non tibi laus surget, iaceat, licet ille sopitus,

Ast clara Christi religione pio.
15 Non decuit clarum tam turpi cedere pace,

Non cessit felix sic moriendo Deo.



Hic vivens semper properabat ab alto,
Non potuit vivens scandere morte potest.

Quod fuit e terris corpus modo terra recepit,
20 Quod fuit e coelis spiritus astra tenet.

Sed tamen heus quisquis clauso bona verba precare,
Vivens disce mori, hoc et paradigma tuum.

Krzysztof Stadnicki, syn Mikołaja, podczaszego sanockiego, i Barbary z Charlęskich, wsławił się 
poselstwami i męstwem w wojnach z Niemcami, z Rusią, z Tatarami i z Wołochami. Por. K. Niesiec-
ki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 8. Lipsk 1841 s. 481 [Niesiecki oparł się na Starowol-
skim].

28.
D.O.M. et B.M.V.

Honor, laus, imperium. Heus Viator adsta et perlege. Pauca te volo. Quis hic 
sepultus, quaeres? Ipse edisseram. Nuper locutus et stylo, et lingua fui, nunc altero 
licuit. Sum Stephanus Jamiński,  parentum sexus utriusque: patre Basilio, matre 
Anna, in Russia de inclyto stemmate Sas propago, ritu orientalis Ecclesiae postpo-
sito Orthodoxam fidem et pietatem a pluribus annis amplexus. Districtus Sanocen-
sis olim Camerarius, tum gladio honore a Vladislao IV, Invictissimo et potentissi-
mo R[ege] P[oloniae] et Sueciae ac Magno D[uce] Lit[h]uaniae cohonestatus, ge-
nus mihi nobile, bona animi cum lit[t]eris dant, nomen et suus favor. En ecce ut 
moriens abivi die XVII. Septemb[ris] A[nno] Christi MDCXXX abibit hoc qu-
oque. Nam nihil hic orbis quod perennet possidet. Qui vix per unum supra septem 
lustra annum me hospitem habuit, vis altiore voce mecum loqui, cuncta humana 
cinis, glacies, flos, fabula, foenum. Et ut verbo absolvam nihil. Ad extremum hoc 
te alloquor aeternum ut gaudeam tu apprecare. Theophila ex Illustrissima Familia 
Grochowskich coniunx cum quatuor liberis ex eo susceptis superstes maestissima, 
die 9. Octobr[is] A[nno] 1630. hoc sui doloris monumentum posuit.

29.
D.O.M. B.M.V.H.

Et piis manibus Magnifici D[omini] D[omini] Adalberti Joannis Dziersnicki, 
districtus Kalissiensis filii, aeque virtutis studio, meritis in Rempub[licam] et glo-
ria praestantissimi. Qui primum infantis aetatis igniculos, virtutis, modestiae, cul-
tus Divini non leviter conceperat. Tandem maturiorem provectus auram, mortem 
non in poplitibus fugacibus sed in manibus et pectore, non in ore reservando, pu-
blicis immorari et immori negotiis labores gravissimos, amore patriae, Orthodoxae 
fidei cultu, sub felicissimi Batorei Stephani et Sigismundi III, Pol[oniae] Regis, 
Ducum prudentissimorum et fortissimorum, auspiciis sustinere, negotia amplissi-
ma forti ac infracto pectore aggredi non dubitavit, agnovit Suecia, vidit Moldavia, 
conspexit Livonia, experta Thracia, barbarusque Scytha et iudicarunt exercitum 
militibus aequivalentem studiorum et laborum extitisque comitem.



En ecce Maestissima D[omina] Hedvigis, nepos, consors, Generosi D[omini] 
Martiani de Mysłow Morawice Terrae Leop[oliensis] Judicis, filio legitimo, hoc 
monumentum affigi curavit. Anno D[omi]ni 1645. Mense Julio 17. Tu quisquis 
ades Lector, dic, precor, „anime illius paree Deus”.

30.
D.O.M.

Testare perennitatis monumenta. Nunquam periturae gratiae ac naturae dona. 
M[agnificus]  D[ominus]  Joannes  Sobiegorski  de  Sobiegorsko,  Tribuni 
Samborien[sis] omnibus immaturo, maturo soli virtuti suo Letho extincti. Quem 
relligio in Deum, merita in patriam, pietas in proximos, aeviterna beatitate dignum 
fecere. Caetera aeque immortalia. Eruditionem doctrinamque singularem, consilio-
rum rebus in arduis gravitatem, in re militari semper invictum animi robur, in ami-
citiae coniunctione, firmam stabilitatem. Fama vivax loquitur. Hic depositae mor-
talitatis exuviae iterum animaturae ossa tubae clangorem praestolabuntur. Vixit 
aniis 5. supra 50, decessit vita 16. Aug[usti] A[nno] Salustis 1647. Luctus perpetui 
Mnemosynon, sena filiorum soboles una cum filia defixere.

31.
D.O.M.

Frater Albertus Hisza Ord[inis] S[ancti] Francisci ex Coll[egio] S[ancti] Bona-
venturae,  Rom[ae]  art[ium]  et  Sacr[ae]  Theo[logiae]  Doctor.  Studiorum 
Leopol[iensis],  Ferrarien[sis],  Bononien[sis].  Pataviensis  regens  ubique  summa 
cum laude docuit, disputavit. Linguae Gallicae, Ital[icae] praedicator celebris. Illu-
strimis procerib[us] Regni Poloniae clarus. Provincialis Russiae Lit[h]uaniae pri-
mus pro aliisque, post tot in religione labores susceptos cum secundo provinciam 
gubernarer et Leopol[i] II Februa[rii] 1636 provincialis moritur, cui Frater Stani-
slaus Noeforanus, Sacr[ae] Theo[logiae] Bacca[laureus], eiusdem provinciae, olim 
secret[arius], nunc Custos et Guardianus Premisl[iensis], hoc monumentum amoris 
ergo posuit A[nno] D[omini] 1639.

32.
D.O.M.

Piis manibus et posteritati. Hospes, siste paulisper, specta. Immortalitatis et fe-
licitatis calles premis. Eccur exuto mortalitate Magnifico D[omino] de Hermanow 
Hermanowski aeternum ut gaudeat nunc apprecare. Is ver nativum secutus, virtutis 
gratia multa praeclare gessit. Domi et foris strenuus, decennio a probis, miles rec-
tus. Pius in Deum, benignus in suos, fortis in hostes patriae iudicatus. Et dum 60. 
aetatis attigisset annum, Domum luteam pie vitam functus commutavit in auream, 
XIX Jul[ii] A[nno] 1637.

Hermanowski herbu Junosza (zm. 1637) był przez wiele lat rycerzem. Por. K. Niesiecki:  Her-
barz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 4. Lipsk 1839 s. 355 [Niesiecki oparł się na Starowolskim].



33.
D.O.M.

Sacrum Deo. Quisquis es Lector, vide et audi, vitae probitate, morum integrita-
te,  comparem Matthiae  Generoso  D[omino]  Alberto  Głogowski,  olim consorti 
suo, devotissimam ortam Elisabetham ex Patre Andrea Troiecki de domo Troy-
czyce,  Matre Anna Kuropatnicka de domo Wiziany,  parentum nobilissimorum 
clarissimam sobolem. Quae ab infantia Deum timere caepit et,  crescens aetate, 
crevit etiam devotione ut diebus singulis pietatis officio dedita, viduis, pupillis, 
aegrotis et egentibus singulis, singularia subventionis remedia ministraret, vere pa-
triam suam vix non imitata. En ecce horrida mors, heu, mors immitis, quae omnia 
naturae nascentis soluit vincula, diutina invaletudine corruptam soluit et rapuit Eli-
sabetham, bonum omen Catholicae fidei professam, bonis operibus impletam et. 
S[ancto] S[acramento] viatico munitam. Visis et auditis generosus D[ominus] Sta-
nislaus Głogowski et boni Regni civis, et filius moestissimus, hoc exiguum monu-
mentum parenti suae cum lachrymis et votis imponi voluit. Quisquis haec legisti, 
Tu bone votum adde et illi quietem aeternam apprecare.

Wojciech Głogowski herbu Grzymała, żonaty był z Elżbietą Trojecką herbu Gryf, córką Jędrzeja, 
„męża zasłużonego Rzeczypospolitej”, i Anny z Kuropatnickich. Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. 
Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 4. Lipsk 1839 s. 146-147, t. 9. Lipsk 1842 s. 120-121. [Informacje Niesiec-
kiego są niedokładne]. 

34.
D.O.M.

Piis manibus nec non posterae aeternitati virtus iubet esse  mnemosynon, cuius 
post fata praemium, gloria. Hospes, si amicus es, funde lachrymas, si inimicus – 
mirare. Vir mortalis, virtute immortalis, Gen[er]osus D[ominus] Christophorus  
a Bircza Bierecki, antiquissimae gentis Gozdavorum nobile germen, ad res ma-
gnas gerendas natus, heroicis a natura virtutibus ornatus, domus suae decus et or-
namentum, quidquid mortale habuit, deposuit: Deo, Regi, Patriae fidelis, subditos 
amans, vir in periculis fortis, in adversis miles in acie, amicorum amor, inimico-
rum strages, nomine et re Christianus, annum aetatis suae 38. agens, multis rebus 
praeclare gestis, multis expeditionibus per 10. aliquot annos pro Patria confectis, 
solida virtus prosapiae suae vera gloria comparata inevitabili lethi falce succisus, 
eheu longiori vita dignus summo cum omnium amicorum luctu ac moerore mori-
tur, perenni fama aeternum victurus. Anno Domini 1633, mense maio. Elisabeth 
de Sienno, moestissima coniunx, desideratissimo viro quo privata simul ac vita, il-
lachrymans appendi curavit, amoris moerorisque ergo.

Krzysztof Bierecki herbu Gozdawa (1595-1633), syn Bartłomieja; matka była z domu Humnicka. 
„Lata swoje w boju przepędziwszy, w pokoju potem odpoczął”. Żonaty był z Elżbietą Sienieńską.  
Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 2. Lipsk 1839 s. 153-154.



35.
D.O.M.

Joanni Dziaduski I[uris] U[triusque] D[octori], Episcopo Premi[slensi], generis 
nobiltate, doctrina, religione et pietate praestantissimo, Catholicae fidei propugna-
tori acerrimo, de Republica et Ecclesia sua bene meriti. Anno aetatis suae 63. Sa-
lutis vero MDLIX amici moerentes posuere.

Jan Dziaduski (1496-1559) herbu Jelita, biskup przemyski od 1545 r. (poprzednio biskup kamie-
niecki, 1542, i chełmski, 1543). Zmarł 28 lipca 1559 r. w Brzozowie. Pochowany w katedrze prze-
myskiej. Por. Jan Kwolek, w: PSB. T. 6. Kraków 1948 s. 71-73161.

36.
D.O.M.

Carolus Gucy Florentinus, Zupparius Generalis Terrarum Russiae
Carolus ille loco positus Calvandus in isto.

Regibus acceptus Principibusque iacet.
Praefuit, hoc virtute merente sub orbe.

Dante Sigismundo plene fauete pio,
5 Dignum laude cara Florentia misit egenum

Deliciis fovit Russia lata suis.
Karol Guczy, Florentczyk, przybył do Polski z królową Boną. Został żupnikiem generalnym ru-

skim. Osiadł w Bieckiem. Żonaty był z Anną, miał synów: Oktawiana i Reinera. Nagrobek wysta-
wiono mu w katedrze przemyskiej. Por. K. Niesiecki,  Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 4. 
Lipsk 1839 s. 326.

37.
D.O.M.

Reverendus  D[ominus]  Matthias  Wisiemierski,  artium  et  philosophiae 
Doct[or], Praepositus et Officialis generalis Premis[liensis], vir pius et gravis, Sa-
crarum litterarum peritissimus, Ecclesiastes, huius loci disertissimus; vita, moribus 
integerrimus; doctrina, concilio, iudicio solidus; disciplinae Ecclesiasticae custos; 
in perferendis pro Ecclesia Dei laboribus invictus; decus sacerdotum; in Domino 
vita longiori dignus. Requiescat in pace.

Wisimirski herbu Rawicz. Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 9. Lipsk 
1842 s. 345. [Wzmianka niedokładna, informuje tylko o istnienu nagrobka w kościele przemyskim].

161 W katedrze przemyskiej zachował się ten nagrobek. Starowolski opuścił słowa „die 28. Julii 
functo” po dacie rocznej, przed wyrazem „amici”. Pomnik jest z czerwonego marmuru, przedsta-
wia  biskupa  w pozycji  leżącej.  Autorstwo  przypisuje  się  Janowi  Marii  Padovano.  Informacja 
L. Faca.



38.
D.O.M.

Generosus D[ominus] Joannes Komorowski
Siste gradum parvo Generoso Komorovio Viator,

Carmine quae vivax gloria saepe manet.
Hic iacet exigua tectus tellure Joannes

Marte Komorowski magnus et arte simul,
  5 Mars artem bello probat, ars at utrumque

Et pugnare vivax regere pace sago.
Ipsi nam aderat cum duro certamine robur,

Qui, praeliatur bello, tollitur arte magis.
Et quos delectant enses stant semper in arma,

10 Ut maluisse mori quod potuisse fatis.
Ac sine Marte gravis Mavors ars Marte per artem,

Hic clangor tubae vox sapientis erat.
Sed moritur, quam oritur post fata revixit

Martis et artis honor, studere fama solo.
15 Cantat piramidum mentes, monumenta virorum

Martis et artis erunt, sydera fama canit,
Si vitare cupit mortem, qui tendit in eam

Vivere talis iter sortis ad astra sciat.
Inter mortales vixi, moriorque et inter

20 Coelicolas vita nunc meliori fruor.
Hic vivens patriam semper properabat ad altam

Non potui vivens, scandere morte possum.
Ergo vos continuis laudibus cole et reverere,

Et pro me semper praemia magna feres.

39.
D.O.M.

Nobili prosapia ortus. Generosus D[ominus] Hieronymus Hermanowski a Gro-
chowce districtus Premisl[iensis], Stemmate Junossa gaudens. In fide Orthodoxa 
bene enutritus, e iuvenilibus annos Reipub[licae] addictissimus, nullum etiam ar-
duum belli negotium a diebus Sereniss[imi] Regis Augusti, cui non interesset, in-
tactum reliquit, omnibus affabilis, nemini unquam ullam offensionem praestitit ac 
denique plenus operibus bonis 85. e vivis excedens Anno 1620. Hic clangorem tu-
bae omnes e sepulchris evocaturae expectat.

Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 4. Lipsk 1839 s. 355. [Wzmianka 
bardzo niedokładna].



40.
D.O.M.

Viator sum quod es, ipse fui. Generosus D[ominus] D[ominus] Albertus a Gro-
chowce Grochowski, gemina stirpe ornatissimus, paterna in Roxolania Bochdano-
wiciorum a proavis atavisque cognat, materna Biberstaegina Krassiciorum multis 
in Patria nominibus carissima, vir fortis et ingenuus Orthodoxae religionis perpe-
tuus assertor, amicorum ergo perquam officiosus, in utraque pagina fortunae qu-
adratus, popularium gratia florentissimus, acer parasitorum corrector, verbi ac veri 
adeo tenax fuit, ut constare queat amicum sibi fuisse Socratem, at magis veritatem 
amicam iusti. Caeterum placere viris certavit veris, si eiusdem moderationis es-
sent, sicque in omnibus maluit dignus esse quam videri. Si amorem in patriam, ac-
ceptus filius, si merita in Rempub[licam] – optimus civis, si peritiam rebus in pa-
triis – nequaquam peregrinus. Fortunae si commoda explores, sua sorte contentus, 
si coniugem, si sobolem caram, pignora relicta, genitor felix. Iam consessum pete, 
lepore ipsis gratiis gratior, quod si in obeunda dexteritate erat homo simplex et 
recto corde. Perge ad cursum vitae florentem, aetatem in castris locavit primu-
mque militiae sacramenta auspiciis D[omini] Sigismundi Augusti Regis, Illistr[is-
simi] Chodkievicii signa secutus, auspicato ad Revaliam duxit, nec a Moschovita 
abstinuit, quin et Interregni tempestate optimatum partes amplexus, pleniorem in 
opera et causis amicorum consumendam putavit, profuit quibus potuit, memini ob-
fuit, tum cultui Divino et Patriae impendit. Haec porro senectutis excepere mala 
studium, cuius morbus plicae inextricabilis in expeditione contra Tartaros Unga-
riam infestantes contractus intra 70. annos coercuit vitam senex, si ad labores diu-
turnam, si vero ad eius indolem et posteritatis desiderium spectes, brevem, impro-
ba nobis mors erifuit. Anno Domini 1612 die 18. Augusti.

41.
D.O.M.

Generoso D[omino] Thomae Vladislao a Grochowce Grochowski, Terrae Sa-
nocen[sis] Venatori, clarissimis ex utroque parente maioribus prognati, at maxima 
quaeque nato, sed immatura nobis morte erepto, civi optimo et patriae amatori, ul-
timum monumentum meritorum eius moestiss[ima] et charissima coniunx posuit, 
vicini amicique omnes valedicenti aeternum optant diem. Hodie illius, cras vestri 
mementote. Obiit A[nno] D[omini] 1643, die 9. Martii aetat[is] 43.

42.
D.O.M.

Hospes siste gradum et delineatam conditionis humanae conditionem in Gene-
roso D[omino] Joanne a Grochoce Hermanowski, de stirpe antiquissima a Petro 
Bohdano Rochatinio  oriundo contemplare.  Hic  nobilissima  progenie,  maiorum 
splendore conspicua, natus et educatus adultiore postmodum propre virilem acce-



dente ad servitium Sereniss[imi] Sigism[undi] III, Pol[oniae] et Suec[iae] Regis 
potentissimi admissus, eidem in aula fideliter non exiguo temporis intervallo pra-
efuit. Quem postea fortuna vires humanas in promiscuum alternate, in militaria ne-
gotia provexit, in quibus auspicatissimam oppositionem circa latus regium in Mo-
schoviticum bellum euntem, secum satis superque illustravit, tum et contra rebel-
les gnaviter navata fide ac opera probavit. Hunc tandem mors summa probitate in-
signem virum, pietate in Deum incomparabilem, cultuque in B[eatam] M[ariam] 
V[irginem] incomprehensibilem, humanitate in omnes insuperbilem, a nece cruen-
ta quam tot in bellis quaesierat liberum, sed in pace compositum in aetate quidem 
matura, immatura maximo cum luctu, clarissimae uxoris ac liberorum, proch do-
lor, sustulit eique cui iam ad humanae felicitatis summitatem nil amplius accedere 
poterat, ad coelestem patriam iter monstravit. Mortuus A[nno] D[omini] 1639.

43.
D.O.M.

Generosus Stanislaus Grochowski de Grochowce, antiquum semen avorum in-
sertum, hoc iacet Agello, exiturum in frugem et messem D[omi]no tempore suo. 
Hic ille catholice enutritus, virtute et factis par suis maioribus, clarus bellis Livoni-
co, Moldavico et Valachico, his foris et domi felix rebellium, praemissa tandem 
coniuge charissima, terna sub paterna cura sobole relicta, morti nec dum maturus 
venit ad vitae vesperam. Sic retulit acceptum corpus humo, terris famam, animam 
Deo. Vixit annis 46. Obiit 11. Mai.

44.
D.T.O.M.

Depositum humanitatis Generosi D[omini] Joannis Grochowski a Grochowce, 
haeredis in Kupiatycze, ad magnorum summam avorum adiectum, non abiectum. 
Namque eius egregiae virtutes et facinora, suo genere ac Christiano homine digna, 
locum hunc meruerunt. Hic ubi per aetatem viresque licuit, statim ab officina inge-
nuarum artium, manum suam misit  ad fortia, qua non semel nec solum patriae 
suae fidem animumque testatus sed etiam finitimarum gentium bellis non defuit 
totiesque ibi suum ac gentis suae nomen celebravit, tandem vitam pacatam et co-
niugalem auspicatus, in hac omni bono temporali ingenuus, divinitus auctus, cha-
rus suis, gratus civibus, magno omnium et coniugis suae chariss[imae] luctu ad oc-
casum vitae pervenit. A[nno] D[omini] 1618. aetat[is] 45.

45.
D.O.M.

Nobili ac Generoso viro nec non Equiti Polono, militique strenuo, D[omino] 
Simoni Golecki de Terra et districtu Lanciciensi, viro Catholicissimo, de omnibus 
incolis huius districtus optime merito, pietate in Deum et humanitate in proximos 



commendatissimo uxor moestissima monumentum hoc posuit, qui annum agens 
70. ex hac vita decessit die 5. Aprilis A[nno] D[omini] 1601. Oretur pro eo.

46.
Deo Trino et Uni

Generosus Stanislaus Piotrowski de Przesławice, Palatinus Ravensis, districtus 
vero Sochaczovien[sis], vixit ut moreretur, mortuus ut viveret, et grata posterorum 
memoria vitam cum morte commutavit. Anno a partu V[irginis] 1613, aetatis suae 
60, mense Septemb[ri]. Generosa Anna de Mlidawcze hoc insignum amoris coniu-
galis fieri curavit.

Nie wymieniony w Niesieckiego Herbarzu polskim ani pod właściwą literą, ani na liście wojewo-
dów rawskich. (Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 1. Lipsk 1839, s. 208-209).

47.
D.O.M.

Generosus D[ominus] Sabastianus de Drochoiow Krukiewnicki, vir antiqua fa-
milia clarus et avitae virtutis sectator strenuus, Catholicaeque religionis cultor in-
defessus, omnibus charus, nemini molestus, in arte militari haud segniter versatus, 
agens 63. annum die 3. Januar[ii] obiit Anno 1601. Cui Anna de Napoiow, mo-
estissima coniunx, in signum amoris coniugalis hoc pignus fieri curavit.

Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 5. Lipsk 1840, s. 392. Niesiecki po-
daje, że był herbu Korczak, opiera się na Starowolskim, ale datę śmierci podaje 1600.

48.
D.O.M.

Epigramma in Obitum Magnifici D[omini] Nicolai Poradowski
Cur Nicolae mori properas an causa quid urget,

Te nihil in mundo, quod remoretur erat.
Sed quid consilium, quid honor, quid fama genusque

Detinuisse animum non potuere tuum.
5 Consiliis praestans, mitis, praeclarus, haberis

Inde Poradowski sat benedictus eras,
Nec mea fata urgent, morior natura Deusque

Nunc mihi decernunt lucis in orbe modum.
Ad cineres ut eram revocor, curro graminis instar,

10 Unde est matrem iterum nuda requirit humum.
Ergo valete omnes quibus hic sua fata supersunt;

Quae me condiit vos quoque certa manet.
Mikołaj Białuń Poradowski herbu Korab, pisarz grodzki przemyski, „zostawił syna, rycerskiego 

człowieka”. Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 7. Lipsk 1841, s. 386.



49.
D.O.M.

Deo Immortali et Uni

Piisque manibus Generosi ac Nobilis D[omi]ni Martini Tokarzewski a Tokary, 
districtus Podlassensis, erectum. Qui inter lubrici huius saeculi constitutus discri-
mina vitam sine discrimine duxit. Primum inter Palladis alumnos iuventam suam 
optime excoluit. Hinc floridiorem aetatem ad castra Martis transtulit, seseque acer-
rimum propugnatorem patriae ab armis tam externis quam internis infestanti exhi-
buit. Tandem in vinculo matrimonii tribus lustris peractis e vinculo corporis in fide 
Catholica egressum tibi, pie lector, commendamus. Obiit 6. Septemb[ris] Anno 
1625. Monumentum hoc moestiss[ima] coniunx, Caecilia de Chociemow, amoris 
ergo posuit.

Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 9. Lipsk 1842, s. 78. [Niesiecki oparł 
się na Starowolskim].

50.
D.O.M.

Generosus D[ominus] Albertus Buckowski [recte Buchowski] de Rybotycze, 
vir antiqua familia schemmate dicto Sas clarus, sic et avitae virtutis sectator strenu-
us, Catholicae religionis cultor indefessus, omnibus charus, nemini molestus, in arte 
militari optime versatus, agens circiter 69. annum die 4. Aprilis A[nno] 1604, vitam 
cum morte commutavit. Cui Generosa D[omina] Elisabeth[a] de Plesowicze, mo-
estissima uxor relicta, monumetum hoc in pignus amoris posuit.

Wojciech Buchowski z Rybotycz herbu Sas był żonaty z Elżbietą Fredrówną. Por. K. Niesiecki, 
Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 2. Lipsk 1839, s. 344.

51.
D.O.M.

Generosus  D[ominus]  Christophorus  Buckowski  [recte  Buchowski],  Terrae 
Premisl[iensis] venationum praefectus, nobilis Catholicus, cessit  e vita 11. De-
cemb[ris] Anno 1594, aetatis 60. cui moestissima coniunx hoc monumentum amo-
ris ergo fieri curavit.

Krzysztof Buchowski z Rybotycz, herbu Sas, był łowczym przemyskim. Żonaty z Dorotą Laso-
cianką, miał synów Stanisława i Jędrzeja, i córkę „za Stanisławem Trzcińskim”. Por. K. Niesiecki, 
Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 2. Lipsk 1839, s. 343-344.

52.
Deo immortali

Et piis manibus G[enerosi] D[omini] Joannis Humnicki de Humniska et Barba-
ra do Hodorostaw oriundo, viro integerrimo totaque vita spectatissimo, ut qui pri-



mos aetatis suae annos studiis lit[t]erarum consecravit, adolescens Regiae aulae 
addixit,  cuius  fidem,  animi  candorem,  Illustrissimus  olim Georgius  de  Magna 
Konczyce Mniszek, Palatinus Sendomirien[sis] expertus, familiarem habuit singu-
larem. Postmodum cum 32. annos in Sancto connubio cum G[enerosa] Catherina 
Marianna G[enerosi] D[omini] Joannis Dobrzyniecki et Helenae de Dobrostanie 
filia pacatus transegisset, Alexandrum, Adamum, Remigianum et Mariannam libe-
ros in coelestem patriam praemisset, nulla alia prole superstite, amplissima dote in 
Psalteristas ad Cathedralem Ecclesiam Premisliensem in bonis haereditariis funda-
ta. Quinquagenario maior fato concessit 22. die Decembr[is] Anno Domini 1636.

Jan Humnicki z Humnisk, herbu Gozdawa, syn Jana i Barbary z Chodorowskich. W młodości był 
dworzninem Jerzego Mniszcha, herbu Kończyc (zm. 1613), wojewody sandomierskiego. Żonaty był 
z Katarzyną Marianną, córką Jana Dobrzynieckiego herbu Odrowąż i Heleny, przeżył wszystkie swe 
dzieci, wraz z żoną wyposażył bardzo hojnie psalterystów przy kościele katedralnym w Przemyślu. 
Zm. 1636, żona – 1645. Por. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J.N. Bobrowicz. T. 4. Lipsk 1839, 
s. 396.

53.
D.O.M.

Generosus Joannes Herbort ex antiquissima prosapia generis Illustrium Her-
borthorum a Fulsztyn oriundus, in patriam pius, vita integer, authoritate gravis, 
consilio solidus, in rebus gerendis dexter, moribus comis, in conservatione candi-
dus, erga omnes humanus et facilis, amicis et egenis officiosus munificusque ac 
omnibus virtutibus insignis, non sine moerore tam consortis suae Sophiae a Kosz-
tyn, matronae pientissimae filiolaeque suae unicae, virginis lectissimae et pudici-
ssimae, quam omnium civium Regni et vicinorum debitum naturae persolvit die 2. 
Maii Anno Domini MDLXXX, aetatis suae 95.

54.
D.O.M.

Hospes, paululum siste gradum sortemque humanam mirare ac dole. G[enero-
sus] D[ominus] Stanislaus Klophas ab Iraszowice, genere nobilissimus vir, ex illa 
inclyta et antiqua familia Kloffassorum, condescendes armis Janina patre Hieroni-
mo antecessoribus suis oriundus, matre vero Generosa Catherina Orzechowska de 
armis Warsowcow procedente genitus, hac in aede sepultus una cum consorte sua 
Elisabetha Ostrowska, nobilitate clarus, virtute clarior, fidei Catholicae propugnator 
acerrimus,, quam a parentibus accepit, ita usque ad obitum suum integerrime con-
servavit, rebus praeclaris illustravit, adversus gentem Scythicam operam tempore 
bellicosissimo multoties et strenue navavit, contra ferocem Moschorum Ducem ad 
Polociam, Wielikolukam, Pleschoviam, summa cum dexteritate militavit, de Re-
pub[lica], de patria, bonisque operibus bene meritus, pietatem Deo, reverentiam 
eius ministris, concordiam amico, amorem liberis, mansuetudinem subditis, facili-
tatem adeuntibus, humanitatem omnibus reddidit, annum agens 65. ex hac lachri-



marum valle in coelestem patriam evocatus est. Anno Domini 1619 die 16. Jannu-
arii.

55.
D.O.M. Filioque omnipotenti

Viator, postquam legeris cogita, postquam cogitaveris iudica, postquam iudica-
veris mirare. Conditus est in coelesti hoc thesauro Stanislaus de Sobieiow ab anti-
quitate generis dictus Sobek, si stirpem vis? – antiquissima, aeque ac liberalissimus, 
nunc Soleiovam, patrimonium insigne, Ecclesiae maiori, filii dedere. Si mentem – 
doctissimus, suavissimus; si aetatem – supra 30. annum; si formam – commodissi-
ma; si opus – nunquam defecerant. Nunc vero occasionem augendarum fata obtule-
rant, et si amicitias cum optimis, cum praestantissimis ab omnibus expetitae. Eheu, 
fata hiccine fructus amicitiae talis et tantus, imo multo maior ad latus herois Droio-
vii, pro ipsius charo capite, cum ipsius capite meum dedi illo exemplo. Non dolet 
unico punctulo temporis tot bona in cinere viator legisti, cogitasti, iudicasti, admira-
tus es, sat scio omnia recte. Nunc precare  P[iis] M[anibus] S[tanislai]162 coniunx 
eius optima, vere optima, nam et post fata sui similis Sophia de Suleiowce familiae 
claritate moribusque insignis hoc Monum[entum] fieri curavit.

Stanisław Sobek był synem Stanisława Sobka z Sulejowa, herbu Brochwicz (zm. 1569), podskar-
biego koronnego, i Anny z Chełmskich. Zginął zraniony w nieznanych okolicznościach. Żona Zofia 
wystawiła mu epitafium w jednym z przemyskich kościołów, mimo iż ojciec był aktywnym działa-
czem protestanckim, fundatorem zborów ewagelickich. Epitafium mówi o trzydziestu latach życia, 
ale poza tym nie podaje żadnych konkretów, nawet dat urodzenia i śmierci. Por. Irena Kaniewska, w: 
PSB. T. 39 z. 3(162). Warszawa 1999 s. 456-457 (wzmianka w biogramie ojca z powołaniem się na 
Starowolskiego).

56.

Sta Viator, quem spectas tumulum, Domini Erasmi Rupinski Consulis Jarosla-
vien[sis], domus est. Effigia mundi ratus, ruinas corporum. Hoc tectum cum parvo 
pretio migrat cinere procedere viator. Hospes invitaris. Quo te nepotesque suos 
Sophia, coniunx eius praecessit. Amplissimum quippe diversorum est. Cuius lapis 
ad multas mansiones Patris aeterni immobile limen est.

57.
D.O.M.

Hospes consiste. Mors est linea vitae. Non hic apellis lineam quaere. Quam vix 
ducere caepit delevit. Sed qui infinita aeternitatis spatia, in brevi linea vitae com-
prehendit.  D[ominus]  Sebastianus  Wlochowic,  pictor  civis  et  scabinus 
Premisl[iensis]  virtutum lineamenta  et  imaginis Dei  veram similitudinem in se 
expressit. Depositaque manu de tabula. Ut artem imaginis proderet, umbris subie-

162 Rozwiązanie skrótów niepewne.



cit. Has vera uxoris et filiorum pietas. Dum cognato illuminat affectu. Docet te. 
Huic imagini simile debere esse. Anno ab Incarnato Verbo 1650, aetatis LIX.

58.
D.O.M.

Stanislao Stryewicz, Viro Consulari, et Annae Consorti, quorum si religionem 
et pietatem nosse vis? Orthodoxae fidei bona opera adiunxisse. Si iustitiam, ani-
mum nulli iniuriosum, omnibus aequam, privatim et publice declarasse. Si fortitu-
dinem, prosperam iuxta ac adversam fortunam eadem fronte sustinuisse. Si libera-
litatem, esurientes cibo, sitientes potu, nudos vestimentis, satiasse, refecisse, con-
texisse. Si reliquas virtutes, illum qui de omnibus sine strophis et fucis tulit senten-
tiam, diem non tanquam publicum humani generis scopulum, sed tanquam por-
tum, aliquando potendum, nunquam recusandum acceptasse scito parentibus suis 
desideratissimus, in Cathedr[ali] Eccles[ia] Premisl[iensi] una cum Agnete et Do-
rothea filiabus illorum sepultis.

M[agnificus] Sebastianus Stryewicz, Philospohiae Doctor, astrol[ogiae] et Gra-
ecae linguae ordin[arius] in Acad[emia] Crac[oviensi] Prof[essor] Col[legii] Maio-
ri  ultimam hoc maeroris  et  amoris  exolvit  auctoramentum.  Obiere  ille  A[nno] 
D[omini] 1653, mense 28. Febr[uarii],  aetatis 72, haec – 1652 13. Decembris, 
aetatis 69. Lector, non quamdiu vivas sed quam bene cura. Nam omnibus potest 
contingere ut bene vivant, ut diu nulli.

59.
D.O.M.

Quod consul quod ciuis eram, quod iura, Salutem
Dilexi patriae, patria grata tenet.

Verum Salvator quod me peccasse notasti,
Quis feret ac reluat, sanguine tincta manus,

5 Iam cinis est corpus, saxo protecta quiescunt
Ossa et multiplici crimina, verme luunt.

Opprobrium nostro generi sunt ista Redemptor,
Ex me lustrali mens ubi sudat aqua.

En pictura mei viventis profuit umbra,
10 Dic author vere, vivere daque bene.

60.
D.O.M.

Condita vicino tabula, Catharina sepulchro,
Illa ego sum cuius fama perisse nequit.

Pharmacopola fuit mihi vir Sulicouius olim
Heu mortem nullam pharmaca nulla fugant.



5 Lustra peregi sex vivens sed quo brevis aetas,
Ut vivam in coelis quaeso precare Deum.

61.
D.O.M.

Nobiliss[imus] vir D[ominus] Melchior Lubek, Consul Civitatis Steżycensis, 
40. annorum omni iustitiae genere ornatus sibi, Joachimo filio suo, Consuli Pre-
misl[iensi], homini in iure civili versatissimo, Clarissimo Medicinae Doctori, nec 
non Sophiae Magierowna, filiis eorundem coniiugum, sumptu proprio, aeternae rei 
memoria hoc Epitaphium fieri curavit.

62.
D.O.M.

Lector, quisquis ades, specta. Spectabilis ac Famatus D[ominus] D[ominus] Al-
bertus  Lekawski,  art[ium]  et  phil[osophiae]  bacca[laureus],  civis  et  Consul 
Premisl[iensis], authoritate Primatis, publicus, nec non actorum consularium nota-
rius iuratus, vir tum aliis virtutibus, tum maxime doctrina, ingenio, humanitate in 
clerum, in suos quoque et pauperes, morum suavitate, animique candore insignis, 
qui anno aetatis suae XXX mens[is] Decemb[ris] die 8. anni 1645, naturae debitum 
solvit. Cui moestissima coniunx Zophia uti Marito suo praesens monumentum po-
suit.

Hic iaceo explens cui iusta tempora sui.
Expectans muneris certa praemia mei.

Tandem Tu qui legis, dic animae meae: „parce Deus” et abi.
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PIOTR BOREK (Kraków)

STOLNIK PRZEMYSKI JERZY WOŁODYJOWSKI 
W RELACYI KAMIEŃCA WZIĘTEGO... 

STANISŁAWA MAKOWIECKIEGO I OSTATNIEJ 
CZĘŚCI TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA

Postać „małego rycerza” – spopularyzowana dzięki Trylogii Henryka Sienkie-
wicza – od dawna fascynowała nie tylko miłośników dawnej powieści historycz-
nej, ale i jej badaczy. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż o stolniku przemyskim 
powstały setki stron naukowych opracowań, jakie spisali głównie literaturoznaw-
cy, ale i historycy163. Jeden z pierwszych krytycznych głosów o sienkiewiczow-
skiej  kreacji  Wołodyjowskiego  wyraził  Bolesław  Prus  w  znanej  polemice 
„Ogniem  
i mieczem”. Powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza. Już w tym tekście zo-
stał podjęty kluczowy wątek dla późniejszych rozważań badawczych, mianowicie 
pytanie o granice fikcji literackiej w powieści historycznej. Rozsiane w artykule 
Prusa krytyczne sądy obejmują brak realizmu w kreowaniu głównych bohaterów 
pierwszej części Trylogii. Oto kilka spostrzeżeń autora Lalki:

Ale przeważnym »typem rycerza polskiego«, czupurnego letkiewicza, wesołego dowcip-
nisia, niekarnego zawadiaki, który ze lwiej furii spada do zupełnej apatii i z lada powodu zry-
wa się do nowej furii, sentymentalny Skrzetuski nigdy nie był. Raczej Wołodyjowski zbliża 
się do tego typu”164. „Wołodyjowski jest wciąż odważny w jednym tonie: nie zna obawy”165. 

163 Z powojennych prac na uwagę zasługują m.in.: T. Bujnicki, Sienkiewicz i historia, Warszawa 
1981; tenże,  Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych”. Studia, Kraków 1996; tenże,  Światopogląd  
i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Rzeszów 1999; W. Czapliński, 
Glosa do „Trylogii”, Wrocław 1974; J. Kijas,  Źródła historyczne „Pana Wołodyjowskiego”, „Pa-
miętnik Literacki” 1952, z. 3-4, s. 1137 i n.; M. Kosman,  Na tropach bohaterów Trylogii, wyd. 4, 
Warszawa 1986; J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970; L. Ludorow-
ski,  O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970; tenże,  Artyzm Trylogii  
Henryka Sienkiewicza, Lublin 1993; tenże, Wizjoner przeszłości. Powieści historyczne Henryka Sien-
kiewicza, Lublin 1999; A. Stoff,  Jeszcze o Trylogii, Radom 2004; K. Wyka,  Sienkiewicz. Odczyty, 
Warszawa 1960.

164 B. Prus, „Ogniem i mieczem”. Powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza, w: Programy i  
dyskusje  literackie  okresu  pozytywizmu,  oprac.  J.  Kulczycka-Saloni,  Wrocław-Warszawa-Kraków 
1985,  
s. 519 (prwdr. „Kraj” 1884, nr 28-30).

165 Tamże, s. 520.



„Jak dalece zapomniał autor o zachowaniu miary, dowodzi tego rzut oka na komplet czterech 
przyjaciół. Tworzą oni spółkę, do której wchodzi: śmiertelnie kąsająca osa (jak mówi sam o 
Wołodyjowskim), sfinks ze łbem wieprza, nazwany Zagłobą, gilotyna w ludzkiej postaci – 
Podbipięta, i – Jezus Chrystus w roli oficera jazdy Skrzetuskiego!166 

Pierwszy z sądów sugeruje zbliżenie kreacji Wołodyjowskiego do postaci ty-
powej  i  charakterystycznej  dla  rzeczywistości  XVII  stulecia.  Pozostałe  jednak 
oceny Prusa wskazują na niedomogi w modelowaniu bohatera literackiego, który 
pod piórem Sienkiewicza okazał się „śmiertelnie kąsającą osą”. Zarzut jednowy-
miarowości postaci – w perspektywie całej  Trylogii – wypadnie jednak oddalić. 
Sienkiewicz zresztą jasno wyraził swe poglądy na temat powieści historycznej,  
a tym samym i wykreowanych w niej „charakterów”. Odpowiadając na zarzuty 
krytyków, stwierdził: 

Dodajmy, że powieściopisarz jeśli nie zawsze jest, to przynajmniej zawsze powinien być 
obdarzony niepospolitą intuicją, a może nie za śmiałym wyda się wniosek, że powieść histo-
ryczna nie tylko nie potrzebuje być poniewieraniem prawdy dziejowej, ale może być jej obja-
śnieniem i dopełnieniem. Ona powlecze odpowiednią barwą szare mury wzniesione przez hi-
storię, ona wypełni odpowiednio ich szczeliny, odtworzy na mocy analogii odarte przez czas 
ornamenta, odgadnie to, co być mogło, wygrzebie, co zostało zapomniane, i nie przekracza-
jąc zdarzeń dziejowych, może ułatwić ich zrozumienie167. 

Wypowiedź autora Trylogii jasno określa cele stawiane powieści historycznej 
– ma ona ułatwiać zrozumienie minionych dziejów dzięki wypełnianiu miejsc nie-
dookreślonych przez źródła. Luki w zachowanych materiałach stają się punktem 
wyjścia dla „dopisywania” prawdopodobnej, choć przecież nie jedynie prawdzi-
wej, wersji przeszłych zdarzeń.

Streszczenie przekonań Prusa i  Sienkiewicza stanowić może wstęp dla dal-
szych rozważań na temat kreacji Wołodyjowskiego w XVII-wiecznej Relacyi Ka-
mieńca wziętego przez Turków w roku 1672 autorstwa Stanisława Makowieckiego 
oraz głównego bohatera Pana Wołodyjowskiego Sienkiewicza. Wypadnie stwier-
dzić, iż omówiony zostanie dokładniej jedynie epizod kamieniecki biografii „ma-
łego rycerza”, który występuje w obu utworach. Porównanie części finalnej Pana 
Wołodyjowskiego z  wcześniejszym  źródłem  okazuje  się  interesujące  z  kilku 
względów. Po pierwsze dowodzi,  iż  autor  Trylogii był  uważnym czytelnikiem 
współczesnego mu stanu badań z zakresu historii, po drugie zaś uświadamia kie-
runki twórczej transformacji materiałów historycznych, motywowanej głównie ce-
lami wychowawczymi w okresie zaborów.  

166 Tamże, s. 521.
167 H. Sienkiewicz,  O powieści historycznej, w:  Programy…, dz. cyt., s. 572 (prwdr. „Słowo” 

1889, nr 98-101).



Już  dawno  zauważono,  że  epizod  kamieniecki  ostatniej  części  literackiego 
tryptyku opiera się przede wszystkim na dziele Makowieckiego. W roku 1889 Ta-
deusz Sternal pisał:

Głównym, prawie jedynym źródłem, była dlań  Relacyja o upadku Kamieńca r. 1672  
i ostatnich czynach p. Jerzego Wołodyjowskiego, przez J.Mci pana Stanisława Makowieckie-
go stolnika latyczewskiego, ogłoszona z rękopisu po raz pierwszy w r. 1886. Stąd korzystał 
Sienkiewicz do przedstawienia szczegółowo dziejów oblężenia, jak to można skonstatować 
jednym choćby cytatem168. 

W pionierskim studium Sternala pojawiają się interesujące wnioski na temat 
analogii i odmienności treściowych powieści z wierszowaną Relacyją. Generalnie 
rzecz ujmując, badacz wyraża jak najbardziej aprobatywny sąd dla „przeinaczeń” 
prawdy historycznej w Panu Wołodyjowskim. Powieść prowadzić ma bowiem do 
zrozumienia przez odbiorcę nie tylko faktów, ale i mechanizmów prowadzących 
do ich zaistnienia. Wśród nich mieści się zarówno koloryt historyczny, stylizacja 
językowa, jak i psychologizacja postaci naśladująca dawną mentalność.

Argumentem przemawiającym za ponownym spojrzeniem na kreację postaci 
Jerzego (u Sienkiewicza ‘Michała’) Wołodyjowskiego okazuje się pierwsze, i jak 
dotąd jedyne,  krytyczne  wydanie  Relacyi  Kamieńca wziętego przez Turków w  
roku 1672169, opracowane przez piszącego te słowa. Do dziś dziełko Makowieckie-
go znane było szerszemu gronu czytelników jedynie z drobnych wyimków po-
mieszczonych w kilku zaledwie pracach170. W kontekście opisu czynów Wołody-
jowskiego nieco szerzej wykorzystał dwa rękopisy zaledwie Alojzy Sajkowski w 
książce  W stronę Wiednia.  Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętni-
ków171.  Jak  zaznaczono,  zawartość treściowa  Relacyi znana  była  jednak dzięki 
omawianemu przez Sternala prozatorskiemu streszczeniu. Zostało ono przygoto-
wane przez Teodora Wierzbowskiego na podstawie rękopisu suskiego172. Co cie-

168 T. Sternal, Oblężenie Kamieńca w powieści i historyi (studium historyczno-literackie), „Prze-
gląd Polski” 1889, t. 94, s. 312-313. Dodatkowo badacze przywołują studium A.J. Rollego Zdrada 
kamieniecka („Kłosy” 1887, t. 1).

169 S. Makowiecki,  Relacyja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672, oprac. P. Borek, 
Kraków 2008. Edycję oparto na trzech zachowanych kopiach rękopiśmiennych: 1) AGAD, zbiory 
Branickich z Suchej, sygn. 169/199; 2) Biblioteka PAU i PAN w Krakowie, sygn. 730; 3) Biblioteka 
PAN w Kórniku, sygn. BK 1304.  

170 Zob. np.: A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 12-13, 80-82; Po-
eci polskiego baroku, oprac. J. Sokołowska i K. Żukowska, Warszawa 1965, s. 177-192; J. Nowa-
k-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy, z rękopisu wydał, 
oprac. i posłowiem opatrzył S. Nieznanowski, Warszawa 1980, s. 49-54.

171 A. Sajkowski, W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Po-
znań 1984, s. 235-248.

172 T. Wierzbowski, Relacyja o upadku Kamieńca r. 1672 i ostatnich czynach p. Jerzego Wołody-
jowskiego, przez J.Mci pana Stanisława Makowieckiego stolnika latyczewskiego (z oryginalnego rę-
kopisu), „Przegląd Powszechny” 1886, t. 9, s. 388-410, t. 10, s. 44-67. Wierzbowski następująco mo-
tywował  fakt przełożenia dzieła na prozę: „Ale wiersz pana Makowieckiego jest bardzo nużący  



kawe, już w samym tytule przeróbki zostało wyeksponowane nazwisko Wołody-
jowskiego, czego brak w formule tytułowej oryginału173. Nie ma wątpliwości, iż 
wydawca streszczenia przystąpił do pracy po lekturze Ogniem i mieczem Sienkie-
wicza. Ten właśnie tekst, jak dostrzegł to Sajkowski, wpłynął na dowartościowa-
nie postaci stolnika przemyskiego. Spostrzeżenie to uświadamia, iż pierwsza część 
Trylogii kształtowała opinie nie tylko czytelników-dyletantów, ale i ludzi profe-
sjonalnie badających dzieje i kulturę XVII wieku. 

Relacyja Kamieńca wziętego powstała w stosunkowo niedługim czasie po od-
daniu fortecy Turkom 26 sierpnia 1672 roku174. Stanisław Makowiecki, autor wier-
szowanego utworu, brał czynny udział w kilkudniowych zmaganiach, czemu dał 
wyraz we wstępnym zwrocie do czytelnika:

Cny Czytelniku, coś prędki z chciwości 
Wiedzieć wsze rzeczy, masz tu wiadomości
Wierszem podane Kamieńca wziętego.
Nie żałuj, proszę, w tym czasu krótkiego
K temu czytaniu, a uznasz, że zdrady
Żadnej nie było, lecz że o niem rady
Słusznej nie było przez sejmy zerwane;
Dla tych fortecę tę uznasz wydanę.
Więc masz każdy czas, co się w którym działo,
Jak w oblężeniu długo się siedziało,
Co się robiło, jako odpierali,
Jakim go kształtem poganie dostali,
Wszystko obaczysz porządnie podane,
Ty, przeczytawszy, nie dasz mi naganę175.

Autor eksponuje tu powody spisania utworu, wśród których – poza funkcją 
poznawczą  –  wyróżnia  potrzebę  obrony  załogi  fortecy  przed  oskarżeniem  
o zdradę176. Chęć oczyszczenia się z zarzutów dotyczących zbyt szybkiej kapitu-

i wielu miejscach niejasny. Dlatego pozwoliliśmy sobie przełożyć go na prozę, i w niektórych miej-
scach skrócić, zachowując jednak wiernie cały charakter i o ile możności własne słowa oryginału” 
(t. 9, s. 388).

173 Zwrócił na to uwagę A. Sajkowski: „Wierzbowski pod sugestią Ogniem i mieczem uzupełnił 
portret małego rycerza o takie rysy, jak wesołość i skromne obejście. W edycji z „Przeglądu” wystę-
pują tendencje do udramatyzowania, a także upiększania nudnej opowieści Makowieckiego. Te frag-
menty z kolei zostały odpowiednio wykorzystane przez Sienkiewicza. Na odwrót Wierzbowski nie-
które partie relacji dostosował do atmosfery, w której przyszło działać bohaterom Sienkiewiczowskim, 
a nawet wyraźnie kształtował w stylu ogniomieczowym” (W stronę Wiednia…, dz. cyt., s. 239). 

174 Zob. P. Borek, Wstęp, w: S. Makowiecki, Relacyja…, dz. cyt., s. 7 i n.
175 S. Makowiecki, Relacyja…, s. 27 (dalej numery stron i wersów w tekście głównym).
176 Dyskusja na temat powodów szybkiego poddania Kamieńca Podolskiego sułtanowi Mahometo-

wi IV pojawiła się wnet po feralnym zdarzeniu. Obecnie większość badaczy zdecydowanie odrzuca 
popularne w XVII wieku oskarżenia obrońców o zdradę. Zob. np.: J. Woliński, Oblężenie Kamieńca 
w 1672 roku, w: tegoż, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983, s. 21-50; J. Stolicki, Spra-
wa kamieniecka – upadek twierdzy w opinii szlacheckiej, „Studia Historyczne” 1993, z. 1, s. 23-36. 



lacji (bo po zaledwie tygodniowym odpieraniu tureckich ataków) twierdzy mu-
siała  wpłynąć  na  subiektywizm źródła.  Zatem w  Relacyi odnajdujemy wiele 
szczegółów wskazujących na ogromne męstwo załogi zamkowej oraz szlachec-
ko-mieszczańskich obrońców miasta.  Makowiecki,  zgodnie z rzeczywistością, 
wskazuje na dysproporcje sił oraz brak odpowiedniej ilości puszkarzy po stronie 
polskiej. Hiperbolizowanie odwagi i determinacji oblężonych nie może jednak 
przesłonić weryzmu w opisywaniu militarnej rzeczywistości, na którą składał się 
między innymi ciągły ostrzał zamkowych fortalicji oraz pozostałych odcinków 
miejskich umocnień, którymi zawiadywali szlacheccy dowódcy. Relacja zawiera 
bogactwo szczegółów kolejnych faz batalii o Kamieniec, począwszy od podej-
ścia wojsk sułtańskich pod mury fortecy, aż do wymarszu w stronę Stanisławo-
wa części mieszkańców i załogi kamienieckiej. 

Postać Jerzego Wołodyjowskiego wprowadzona została do Relacyi dopiero 
w „Punkcie drugim”177. Brak natomiast wzmianek o stolniku przemyskim w czę-
ści pierwszej utworu, referującej starania posłów podolskich (w czasie sejmu  
zerwanego w czerwcu 1672 roku) o wyznaczenie przez Michała Korybuta Wi-
śniowieckiego komendanta  do obrony Kamieńca  oraz wysłania  dodatkowego 
kontyngentu żołnierzy. Makowiecki, referujący wydarzenia poprzedzające oblę-
żenie, przypisał  istotną rolę Wołodyjowskiemu w potyczkach z Lipkami oraz 
Mołdawianami  w przeciągu lipca 1672 roku.  Opis  pierwszego przekroczenia 
Dniestru  (nieopodal  Chocimia)  przez  sprzymierzeńców sułtana  związany jest 
właśnie z postacią stolnika przemyskiego, stacjonującego ze swoją piechotą oraz 
dragonią w Kamieńcu. Jemu przekazuje informację o przekroczeniu granicy  
Jan Michał Myśliszowski (chorąży czernihowski), wywołując następującą reak-
cję:

Wołodyjowski pułkownik nazwany
Z tej okazyji wielce był stroskany,

Chyżo przykazał skoczyć swej Wołoszy:
„Dowiedzieć mi się, kto to ludzi płoszy,

Czy to Wołosza, czy to Tatarowie,
Schwytać jednego, niechaj mi opowie.

I ja sam zaraz za wami kieruję
Z drugiemi ludźmi na Hryńczuk prostuję”.

Na które słowa zaraz się ozowie
Cny Wasylkowski i te słowa powie:

„Bracie stolniku kraju przemyskiego,
Który mnie widzisz człowieka młodego,

Proszę, niech bieżę ja z twoją Wołoszą,
Niech tych obaczę, co to ludzi płoszą,

Gdyż serce moje od chciwości skacze,
Proszę, niech bieżę, niechaj ich obaczę”.

177 Całość Relacyi  Makowiecki podzielił na cztery „punkty”: I – 440 wersów, II – 680 wersów, 
III – 1828, IV – 1830 wersów.



Te były słowa kawalera tego.
Co zrozumiawszy pułkownik, brat jego,

Rzekł mu: „Masz, bracie, oto ludzi moich,
Ku tej potrzebie zażyj ich jak swoich”. (s. 53-54, w. 37-56)

Poetycki konterfekt pułkownika Wołodyjowskiego, budowany konsekwentnie 
przez Makowieckiego, inicjuje obraz ukazujący czytelnikowi mężnego oficera, 
szybko reagującego na wieść o „wtargnieniu” wroga. Prezentacja kolejnych dni 
podporządkowana jest  wyeksponowaniu czujności  szlachty podolskiej  oraz jej 
odwagi w potyczkach z Wołoszą i Lipkami. Na tle herbowych wyróżnia się kre-
acja Wołodyjowskiego, jak czytamy,  zawsze „w trudach nieleniwego” (s. 56,  
w. 108). Trzeba jednakowoż zauważyć, iż Makowiecki nie zapomina o „przewa-
gach” rycerskich innych żołnierzy, dzięki czemu dokonania stolnika przemyskie-
go  zyskują  odpowiedni  kontekst.  Dowartościowanie  w  Relacyi pana  Jerzego 
można tłumaczyć nie tylko przyjaźnią z Makowieckim, ale i pokrewieństwem ze 
strony żony stolnika latyczowskiego. Jak wiadomo, żoną autora Relacyi była sio-
stra Wołodyjowskiego,  o której  wspomina  się po śmierci  dowódcy zamkowej 
piechoty. Ona to rozpacza wraz z matką po tragicznym zgonie brata. Makowiecki 
nie podejmuje natomiast tematu nieobecności w fortecy kamienieckiej żony stol-
nika przemyskiego Krystyny z Jeziorkowskich178. Przebywała ona podówczas na 
Litwie, wywożąc z zagrożonego Podola pieniądze i kosztowności. Domyślamy 
się, że o tej decyzji  zdecydował zwykły pragmatyzm,  wiążący się z obawami 
małżeństwa Wołodyjowskich co do możliwości utraty części majątku w wyniku 
zbliżającej  się wojny.  Stolnik latyczowski  nie napisał  też o zamożności  męża 
Krystyny, posiadacza miasteczka Szatawy, kilku wsi i dwóch zameczków (w su-
mie kilkanaście tysięcy hektarów)179. O stanie majątkowym pułkownika, faktycz-
nego dowódcy załogi kamienieckiej, wnioskujemy pośrednio. Stać go było mia-
nowicie na utrzymywanie swym sumptem 24 dragonów180, nazywanych w Rela-
cyi niekiedy Wołoszą (nie jest jednak wykluczone, że owa Wołosza stanowiła do-
datkowy oddział obok dragonów). Morale podopiecznych Wołodyjowskiego mu-
siało być wysokie, skoro nie przeszli oni na stronę wroga, co zdarzało się podów-
czas dość powszechnie. 

Wbrew obrazowi wykreowanemu przez Sienkiewicza pan Jerzy brał udział 
zaledwie w kilku potyczkach poprzedzających oblężenie Kamieńca. Często wy-
syłał swoich żołnierzy bez osobistego udziału w podjazdach. Trzeba też obiek-
tywnie stwierdzić, iż poza schwytaniem przez jego żołnierzy (zatem nie przez 
niego samego) kilku janczarów niczego szczególnego nie dokonał. W sytuacji 

178 Wołodyjowski był jej czwartym mężem. Po jego śmierci Krystyna zdążyła raz jeszcze wstąpić 
w stan małżeński, tym razem z pisarzem ziem podolskich Franciszkiem Dziewanowskim. Por. M. Ko-
sman, Na tropach…, dz. cyt., s. 345-346. 

179 Tamże, s. 341.
180 W Relacyi czytamy: „Miał zaś swych ludzi i Wołodyjowski, / Który tam zginął z dyspozycji 

boski, / Dwudziestu czterech dragonów na zamku, / Za kuchnią mieli kwatery na ganku” (s. 68,  
w. 417-421).



bezpośredniego zagrożenia nie zdecydował się też na przekroczenie Dniestru – 
Makowiecki motywuje to brakiem zgody ze strony starosty podolskiego Mikoła-
ja Potockiego – by wywrzeć zemstę na Lipkach plądrujących wcześniej tereny 
pograniczne Korony. W tekście pojawia się interesujący opis dotyczący wyna-
gradzania Wołoszy w służbie Wołodyjowskiego. Polacy, nie dysponując rzetel-
nymi informacjami o ruchach wojsk sułtańskich, próbowali przekonać stolnika 
przemyskiego, by wysłał na podjazd podkomendnych z fortecy kamienieckiej:

W Kamieńcu każdy pomyślał o sobie,
Gdyż małość ludzi bardzo ich trwożyła,

Dzielność przy męstwie ta zaś ich krzepiła.
Prosili za sobą: „Nasz kochany bracie, 

Wołodyjowski, wy pieniądze dacie,
Tej dajże pilno, tej swojej Wołoszy,

Niech się wywiedzą, co to nas tak płoszy”.
On wnet rozkazał, by się gotowali,

Żeby pewnego języka dostali.
Ci wnet spieszyli, jako im przykazał,

Bo tacy byli, każdy z nich dokazał,
Co im rozkazał, to wnet uczynili

I tam natenczas języków stawili.
Zaraz raniuchno dwóch pieszych janczarów

Stawili jemu, bo jeszcze Tatarów
Nie było wtenczas krom Lipków, co byli,

Ci z Wołochami hałasy robili
W podolskim kraju wczasy biegający,

Bydła i ludzi po wsiach chwytający. (s. 85-86, w. 154-172)

Wołosza służy zatem Wołodyjowskiemu nie z miłości, ale za konkretne wyna-
grodzenie.  Oczywiście jej  skuteczność bojowa, jak można założyć,  jest  wprost 
proporcjonalna do hojności pekuniarnej pracodawcy. Makowiecki starający się  
w jak najlepszym świetle zaprezentować szwagra napomyka  jednak kilkakroć  
o niepowodzeniu wycieczek. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza wypadów w czasie tu-
reckiego szturmowania do fortecy. Jest oczywiste, iż w sytuacji ścisłego opasania 
metropolii i Nowego Zamku oraz dysproporcji sił wszelkie próby ofensywy były 
co najmniej ryzykowne. Dla zilustrowania tej sytuacji wystarczy przypomnieć za-
ledwie jedno zdarzenie. Otóż dnia dwudziestego sierpnia Turcy rozpoczęli silny 
atak ogniowy zamkowych umocnień. Wtedy właśnie komendanci zdecydowali się 
zaskoczyć kopiących aprosze mahomatan:

Wtenczas starosta i Wołodyjowski,
Zebrawszy ludzi na wycieczkę troszki,

Wyprawili ich zamkową wycieczką.
Ci się wrócili do zamku z ucieczką,

Bo granat jeden padł właśnie przed niemi
A drugi w tyle tuż właśnie za niemi.



Nie dochodzili do Turków za wały
Ci wyprawieni, bo się postrachały

Tych to granatów, co ich przestraszyli
I tej wycieczki wtenczas uchybili. (s. 112, w. 883-892)

Nieudany wypad  komentuje  w  Relacyi Makowieckiego  tekst  marginalium: 
„Starosta i Wołodyjowski zabawili byli wycieczką, ale się wrócili darmo”. Ważne 
jest i to – zwłaszcza w kontekście kreacji Sienkiewicza – że dowodzący obroną 
pozostali w zamkowych murach... Poza tymi opisami Makowiecki jeszcze kilka 
razy wspomina Wołodyjowskiego. Wszystkie wzmianki manifestują bezpośrednio 
lub pośrednio męstwo i wytrwałość pana Jerzego. W dniu 21 sierpnia piechota 
zamkowa  podlegająca  bezpośrednio  Wołodyjowskiemu  odniosła  duże  straty 
wskutek wybuchu granatu: „Powie piechota Wołodyjowskiego, / Jako natenczas 
do dzieła tamtego, / gdy ich sześć razem od sztuk granatowych / Poszło pod zie-
mię umarłych gotowych” (s. 118-119, w. 1057-1060). W nocy z 24 na 25 sierpnia 
polska załoga wycofała się do Starego Zamku. Dla niektórych obrońców był to 
znak nadchodzącej klęski. Minorowym nastrojom zdaje się zapobiegać obok Ma-
kowieckiego (autor zadbał o jak najlepszą prezencję własnej osoby) chorąży po-
dolski Wojciech Humiecki oraz stolnik przemyski. Pośrednia laudacja trzech bo-
haterów-przyjaciół wpisana została w prowadzony przez nich dialog:

W tym na te słowa przyjeżdża Humiecki,
Pyta go: „Co jest, bracie Makowiecki,

Za czym to do nas do zamku przysłali?
Gdyż my tak będziem, by do roku, trwali”.

Tęż mowę twierdził i Wołodyjowski,
Nie lękając się tych furyj ni troszki,

Które natenczas Turcy wywierali,
W tym naszym zamku nic o nie nie dbali.

On na ich mowy: „Wy to coś działacie
Tamo w tym zamku, iż ludzie lękacie.

Czekajmy jeno, aza Bóg wspomoże,
Tymczasem hetman na odsiecz przyść może”.

Znowu mu twierdzą, że nic o poddaniu
Zamek nie myśli, jeno o strzelaniu:

„Będziem się bronić, póki nam sił staje,
Aza nam też Bóg fortuną sprzyjaje”.

Więc gdy te mowy z sobą uciszyli,
Do kwater swoich chyżo pospieszyli,

Obawiając się, by zaś w one czasy
Nie urobili Turkowie hałasy.

Makowiecki też rozmawiał tak z niemi
Idący drogą słowami takiemi:

„Czy macie w zamku jakowe obrony,
Byście w tył bili tam do Ruskiej Bramy?



Bo, chowaj Boże, jako przerwą tamę,
Snadno dokażą, że wezmą i bramę,

A nocą mogą wszystkiego dokazać,
Kiedy ich z zamku nie będziecie zrażać.

Lubo jej wszystką ja siłą pilnuję,
Ale że Turczyn ku niej wprost prostuje,

Sami widzicie, iż ten nieprzyjaciel
Blisko ma szańce, juże ją wziął na cel,

A wy mnie z zamku nie odstrzelujecie,
Ani mi żadnych posiłków dajecie.

Żołnierzów nie mam, trzymam się z mieszczany,
Proszę, dla Boga, pilnujcie tej bramy”.

Ozwał się na to wnet Wołodyjowski:
„Nie frasuj, bracie, o bramę ni troszki,

Piętnaściem ja dział do niej narychtował,
Bym Turków k twojej tam bramie wstrzymował.

O zamek też się najmniej nie frasujcie,
Jeno się w mieście tu sami pilnujcie.

A my też z zamku wnet posiłek damy,
Gdy będzie trzeba wam do której bramy”.

Tą mową serca dodał mi w tej dobie,
Tuszyłem dobrze aże nazbyt sobie,

Bo gdy się zamek tak mocno stalował,
Każdy tam z naszych tego upatrował,

Iż w mieście bronić możem się koniecznie,
Gdy zamek ufa tak sobie bezpiecznie.

Wszystka też siła w zamku należała,
Obrona w mieście znać ta była mała. (s. 125-126, w. 1213-1264)

W cytowanym fragmencie Wołodyjowski zapewnia autora Relacyi o możliwo-
ści dalszej obrony zarówno Starego Zamku, jak i samego miasta. Końcowe jednak 
partie cytatu sugerują pewną wątpliwość Makowieckiego („Tuszyłem dobrze aże 
nazbyt sobie”). Punkt kulminacyjny laudacji stolnika przemyskiego stanowi jed-
nak moment wysadzenia jednej z baszt przy Nowym Zamku. Wybuch miny spo-
wodował wyłom w umocnieniach polskich i otwierał janczarom drogę do szturmu. 
Jedynie zdecydowanie i zimna krew dowódcy zapobiegła przegranej: 

Wołodyjowski jako to zrozumiał,
Ani w tej mierze najmniej się zadumał.

Co dwaj na warcie z muszkietami stali,
Ujmie ich mocno, aby się nie bali.

Gdy tych obudwu za barki połapi,
K tej dziurze z niemi prędko się pokwapi,

Każe wskok strzelać z muszkietów w tej dobie,
Turcy już drogę k niej robili sobie,

Bowiem piechota, co strudzona spała,
Jako ta strzelba od Turków zawrzała,



Postrzegłszy, że już basztę wyrzucili,
W ucieczkę z zamku z postrachu godzili,

Ale że z dwiema tam Wołodyjowski
Turkom w tej dziurze dał odporu troszki,

Zarazem wszyscy ku dziurze zbiegali,
I w gęstwę Turków za jedno strzelali. (s. 131, w. 1381-1396)

Powstrzymywanie tureckiej ofensywy przez kilka minut umożliwiło przybycie 
wsparcia, a następnie zlikwidowanie wyłomu w umocnieniach. Czyn ten, wyeks-
ponowany przez Makowieckiego, najdobitniej potwierdza męstwo Jerzego Woło-
dyjowskiego,  przybliża  go do „pana Michała” z  Trylogii.  Poza cnotą męstwa, 
obok najważniejszej dla etosu rycerza religijności, Makowiecki napomknął o przy-
jaźni łączącej  go ze stolnikiem przemyskim i  wspomnianym Wojciechem Hu-
mieckim. „Ludzkość” pułkownika potwierdza zachowanie jego porucznika Jana 
Kałuszowskiego, który w obliczu śmierci dziękuje za troskliwą opiekę: „I żegnał 
cię wtym, dziękując z opieki, / Po dziękowaniu usnął wtym na wieki”. Czytając 
dalsze partie utworu, dostrzegamy ujawniany coraz częściej autorski pesymizm. 
Wynika on ze świadomości zarówno braku odsieczy, jak i malejących szans na 
odparcie ponawianych ataków. Ostrzałowi artyleryjskiemu towarzyszyły bez prze-
rwy prace oblężnicze. To dzięki nim Turcy zdobywali kolejne przyczółki, zagra-
żając bezpośrednio Staremu Zamkowi, w którym załoga topniała z każdą chwilą. 
Wystarczyły niespełna dwie doby, by Wołodyjowski zmienił zdanie w zakresie 
obrony zamku. Obrazuje to dialog z Makowieckim, w którym pułkownik konsta-
tuje: 

On mi rzekł na to: „Trudna tam obrona,
Bo do wieczora wyrzucona strona

Pewnie zostanie od Nowego Zamku,
Ani ujdziemy już wielkiego szwanku.

Bo są we troje prochy podłożone,
Jak się zapalą, mury wyrzucone
Albo nas wszystkich kamieńmi wyrzucą,

Albo do miasta po nas się obrócą.
Zaczym nie widzim sposobu obrony,
Trzeba nam myśleć juże z innej strony,
Gdyż niepodobna wytrzymać już temu,

To szczerze mówię, jako bratu swemu”. (s. 143, w. 1737-1748)

Ostatecznie Polacy wysłali delegację na traktaty z wezyrem, a „Wołodyjowski 
sam na zamek jechał, / By każdy w zamku porządek zachował, / gdy go już będzie 
Turkom ofiarował” (s. 152, w. 150-153). Dopełnieniem biografii stolnika przemy-
skiego okazała się przypadkowa śmierć, która pod piórem Sienkiewicza urosła do 
aktu patriotycznego poświęcenia. Wedle Makowieckiego niespodziewany wybuch 
prochów wyrządził ogromne szkody zarówno w arsenale zamkowym, jak i zwłasz-
cza wśród żołnierzy. Miało polec kilkuset piechurów, a wśród nich i sam pułkow-
nik. W Relacyi czytamy wstrząsający opis tej sytuacji:



I jeno wchodzą w dziedziniec do zamku,
Wołodyjowski leży pełen szwanku,

Bo gdy te prochy ogniami rzucili,
Po wszystkim zamku działa zapalili,

Co to w pośrodku stali z kartaczami,
Tamo ich byli postawiali sami.

Gdy zajrzał ogień ten Wołodyjowski,
Chciał się na koniec za wał umknąć troszki,

A wtym kartacze, będąc zapalone,
Precz mu wyrwali głowy tylną stronę.

Kość wszystka z mózgiem, nie wiem, gdzie się działa,
Tylko twarz z okiem jednym się została.

Tam poległ wtenczas snem twardo uśpiony,
Chyba w dzień sądny będzie obudzony. (s. 157, w. 275-288)

Naturalistyczny opis śmierci Wołodyjowskiego podporządkowany został au-
torskiej strategii, polegającej na skrupulatnym odzwierciedlaniu minionej rzeczy-
wistości wojennej. Deskrypcja zgonu stolnika przemyskiego, jednego z głównych 
bohaterów Relacyi, odbiega od heroicznych obrazów znanych nam z literatury ba-
rokowej. Zazwyczaj monumentalizowała ona szlacheckich rycerzy, wskazując na 
ich waleczność (często doprowadzoną do chwalebnego finału). Cytowany frag-
ment poświadcza zatem weryzm poetyckiej narracji, wyzyskującej przede wszyst-
kim autopsję jako źródło informacji. Makowiecki budował jednak konsekwentnie 
pozytywny obraz szwagra. Kolejne fragmenty dzieła dotyczą emocjonalnej reakcji 
otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny, na wieść o śmierci rycerza. 
Rozpacz i żal ujawnia najpierw sam Makowiecki, który po uzyskaniu fatalnej wie-
ści pobiegł szukać ciała przyjaciela „łkający wiele takiej śmierci jego”. Manifesta-
cja bólu określa tu relacje pomiędzy bohaterami i służy monumentalizacji Woło-
dyjowskiego. Analogicznie zachowuje się matka i siostra stolnika przemyskiego:

Rzucą nam się łzy na mowy onego,
Nie wiedział, gdzie stał dla żalu wielkiego.

Wtym, wziąwszy ciało, nieśli go do miasta,
Już jego śmierci płakała niewiasta

I matka także rzewliwie płakała,
A z krzykiem wielkim tamże przybieżała,

Mdlejąc pociechy oczom postradanej
Przez nieużytą śmierć matce stroskanej.

Siostra rodzona toż właśnie czyniła,
Niepodobno jest wypisać tak siła,

Jakowe żale na sercu swym miały
Matka z swą córką, gdy go wspominały.

I byłby nie człek, by go nie żałował,
Tego człowieka kto jeno widował.

Umiał ten we wszem każdemu dogodzić,



W każdym terminie z każdym się mógł zgodzić,
Wojenny trudy nic mu nie szkadzały,

Ale go sławy dobrej nabawiały.
Gromił opryszków, gromił i Kozaków,

I z krymskiej ordy wybornych junaków
Oddawał z swych rąk wielkiemu wodzowi.

Lub kto nie wiedział, sława o nim powié,
Jako ten człowiek stawał w każdym razie,

Nie żałując się, choć był w zdrowia skazie181.
Szczerze w terminach wszech się nadstawował,

I na sejmikach, kiedy więc wotował,
Prawdę mówiący brnął tak środkiem drogi,

Przeciwnym ludziom bywał zawsze srogi.
W konwersacyji wchodził z każdym szczerze,

Zgodę z miłością zachowując w mierze.
Makowieckiego dusza z nim spojona,

Ani mogła być w żalu utulona.
Co sobie wspomniał, często opłakiwał,

Na onę miłość, którą z onym miéwał.
Chorąży wtenczas kraju podolskiego,

Gdy się dowiedział już o śmierci jego,
Będąc z postrzału kulą w pół zraniony,

Żal go ciężki zdjął, tu zaś z drugiej strony
Ból i w tym żalu postradał żywota,

Teraz nie widzi smętku ni kłopota.
A wierna miłość wszystko to sprawiła,

Że i śmierć w kupę tych obuch złączyła.
Jam trzeci tylko został po nich,

Pamiątkę ku ich sławie piszę po nich.
Ich dzielność, męstwo ku wiecznej pamięci,

Tym im wyświadczył przez życzliwe chęci.
Bo ci trzej mieli swe poprzysiężenie,

Cierpieć: źle, dobrze, cierpieć i więzienie.
Konwersacyji wspólnie zażywali,

Nierozerwaną miłość też chowali
I kto jeno był napatrzył się tego,

Że się kochali z serca uprzejmego.
Lecz nienawis<t>na Parka to sprawiła,

Iż w jednym czasie tych tam dwóch zbawiła. (s. 160-161, w. 341-392)

Obszerny cytat posiada wyrazistą kompozycję. Część pierwsza, zgodnie z tra-
dycją funeralną, ukazuje żal po stracie stolnika. Manifestacja bólu obejmuje nie 
tylko łzy, ale i mowę gestu: przybiegnięcie krzyczącej matki i siostry, omdlenie182. 
W dalszej kolejności narrator sugeruje współczucie otoczenia („I byłby nie człek, 

181 Nie ustalono, o jakim uszczerbku na zdrowiu stolnika mówi tu Makowiecki.
182 Zob. np. H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996.



by go nie żałował”). Deskrypcja smutku poprzedza część laudacyjną pana Jerzego. 
W tym przypadku Makowiecki powołuje się na rycerskie czyny Wołodyjowskie-
go, który strzegł podolskiego pogranicza, wojując z opryszkami, Kozakami i Tata-
rami. Autor Relacyi przedkłada męstwo ponad inne cnoty rycerza. Trzeba jedna-
kowoż zauważyć, że wymienia ponadto: szczerość, sprawiedliwość, szlachetność, 
służenie ojczyźnie radą na sejmikach. Katalog cech charakterologicznych dookre-
śla sylwetkę Wołodyjowskiego w zakresie jego portretu psychologicznego. Po-
etycka kreacja jest zgodna z ówczesnym modelem „prawego rycerza”, służącego 
Bogu i ojczyźnie. Makowiecki stwierdził wprost, iż stolnik zawsze przekazywał 
mahometańskich jeńców „wielkiemu wodzowi”.  Mowa oczywiście  o hetmanie 
wielkim koronnym Janie Sobieskim, pod którego bezpośrednimi rozkazami, jak 
wnioskujemy z Relacyi, pozostawał komendant fortecy. W cytowanym fragmen-
cie uchwytne są jeszcze dwa dodatkowe problemy. Pierwszy to więzy przyjaźni 
łączące Wołodyjowskiego z Makowieckim oraz chorążym Wojciechem Humiec-
kim. Ten ostatni,  postrzelony w czasie tureckiego ostrzału w piersi,  na wieść  
o śmierci stolnika przemyskiego „w tym żalu postradał żywota”. Akt ten staje się 
potwierdzeniem zadzierzgniętej wcześniej przyjaźni. Druga sprawa, to rola Mako-
wieckiego, jedynego spośród trójki towarzyszy, któremu dane było przeżyć. Autor 
Relacyi poczuwa się do obowiązku opisania rycerskich przewag Wołodyjowskie-
go i Humieckiego („Pamiątkę ku ich sławie piszę po nich. / Ich dzielność, męstwo 
ku wiecznej pamięci”). Ale na mówieniu o czynach mężnych przyjaciół nie koń-
czy się powinność Makowieckiego. Zajmuje się on ponadto przygotowaniem ciał 
do pochówku.  W przypadku Wołodyjowskiego odpowiedni  passus  brzmi:  „To 
sporządziwszy [tj. ciało Humieckiego – P.B.], szedł do drugiego, / Com go wspo-
minał, do Wołodyjowskiego. / Kazałem trumnę jak najprędzej zrobić, / Ciało wło-
żywszy, suknem pięknym obić” (s. 165, w. 519-522). Na tym kończy się „obec-
ność” Wołodyjowskiego w Relacyi. Brak w niej informacji o samym pochówku183 
stolnika przemyskiego. 

Lekturze dzieła Makowieckiego towarzyszy nieustannie kontekst Trylogii. Na-
wet badaczowi minionych dziejów trudno jest uwolnić się od wymodelowanego 
przez Sienkiewicza wizerunku „pana Michała”. Wspomniano już o oddziaływaniu 
ogniomieczowej kreacji na Wierzbowskiego, który udostępnił czytelnikom proza-
torskie streszczenie Relacyi. Niewątpliwie sama postać stolnika przemyskiego zo-
stała w tej przeróbce dowartościowana. Trzeba bowiem pamiętać, iż Makowiecki 
dość sprawiedliwie ocenił obrońców fortecy kamienieckiej. W Relacyi dominuje 
pozytywna waloryzacja załogi, a zwłaszcza głównodowodzących oficerów. Wspo-

183 W cytowanej pracy M. Kosmana czytamy, iż po odprawieniu skromnych modłów, „trumnę 
przeniesiono do podziemia kościoła franciszkanów, gdzie spoczęła na wieki, a kilkadziesiąt lat cze-
kała na powrót Kamieńca do Rzeczypospolitej” (Na tropach…, dz. cyt., s. 345).



mniano już o tym, wskazując na cel przyświecający piszącemu – tekst miał służyć 
odparciu powszechnych zarzutów o dopuszczenie się zdrady. Makowiecki wysu-
wa na czoło swoją postać jako uczestnika i narratora w jednej osobie. Kreacja Wo-
łodyjowskiego,  choć  też  pierwszoplanowa,  zajmuje  w  opowieści  
o  Kamieńcu  znacznie  mniej  miejsca.  Statystycznie  rzecz  ujmując,  wypadnie 
stwierdzić,  iż  Wołodyjowskiemu,  w liczącym  w około  pięciu  tysięcy  wersów 
utworze, poświęcono z górą sto. Niezbyt to wiele, jak na rzeczywistego dowódcę 
załogi kamienieckiej. Oczywiście „przewagi” pana Jerzego rozpisane zostały po 
kilka, kilkanaście wersów w punktach od drugiego do czwartego Relacyi. To one 
zebrane w jeden ciąg dają bardzo pozytywny obraz dowódcy piechoty. Laudacja 
stolnika przemyskiego nie została jednak, mimo wszystko, przerysowana i mieści 
się w granicach historycznej prawdy (lub prawdopodobieństwa).

O kreacji Wołodyjowskiego w ostatniej części Trylogii, jak zaznaczono, napi-
sano sporo. W tym miejscu dokonana zostanie zaledwie rekapitulacja wcześniej-
szych ustaleń z odniesieniem ich do tekstu Makowieckiego. Otóż epizod kamie-
niecki Pana Wołodyjowskiego, stanowiący zarazem finalny akord powieściowego 
tryptyku, musiał nawiązywać do wykreowanej wcześniej przez Sienkiewicza po-
staci pana Michała. Nawet znając już streszczenie Relacyi Makowieckiego autor 
powieści nie mógł (i pewnie nie chciał) „naginać” charakteru stolnika do źródła 
historycznego. Może jedynym rysem upodabniającym pana Michała do pana Je-
rzego jest tuszowanie przez Sienkiewicza jego wesołego usposobienia. Wołody-
jowski na murach Kamieńca staje się niezmiernie poważny, a powadze tej towa-
rzyszy pewna doza melancholii i poczucie patriotycznego obowiązku. Nie da się 
jednak stwierdzić jednoznacznie, czy wypływało to z lektury przeróbki  Relacyi 
autorstwa Wierzbowskiego, czy z rangi  samego wydarzenia, jakim był  upadek 
Kamieńca. W każdym razie sienkiewiczowski mąż Baśki posiada rysy eposowego 
herosa, czego brak jego historycznemu protoplaście184. Dla przykładu warto przy-
pomnieć wydarzenia poprzedzające samo podejście wojsk sułtańskich pod mury 
fortecy. Makowiecki napisał o kilku zaledwie drobnych potyczkach z udziałem 
Wołoszy Wołodyjowskiego. Jedna z nich zakończyła się wzięciem do niewoli za-
ledwie kilku jeńców. Sienkiewicz modelował tę sytuację następująco: 

Pan Wołodyjowski przywiózł z pola wiele ważnych nowin, które zanim na radzie wojen-
nej oznajmił, wpierw żonie w zacisznej celi opowiadał. Sam on zniósł doszczętnie kilka po-
mniejszych czambulików i z wielką sławą tuż pod koszem krymskim i Doroszeńkowym się 
uwijał. Jeńców też przyprowadził kilkudziesięciu, od których można było zasięgnąć języka 
co do sił chańskich i Doroszowych185.

184 Zob. L. Ludorowski, O postawie epickiej…, dz. cyt.; tenże, Wizjoner przeszłości…, dz. cyt.
185 H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Warszawa 1977, s. 425 (dalej skrót ‘PW’, prwdr. „Słowo” 

1887-1888, wyd. osobne Warszawa 1888).



Najczęściej stosowanym środkiem przez Sienkiewicza w modelowaniu pana 
stolnika okazuje się hiperbola. Obejmuje ona głównie dokonania bohatera, dowar-
tościowując je  (w stosunku do źródłowego przekazu)  w zakresie  ilościowym  
i jakościowym. W trakcie oblężenia fortecy pułkownik urządza kilka udanych wy-
cieczek, potwierdzając tym samym swój heroizm. Po lekturze Relacyi odnosimy 
wrażenie, iż Sienkiewicz w deskrypcji wielu z nich, wbrew historii, wyekspono-
wał rolę  Wołodyjowskiego.  To jemu przysyła  perkałab chocimski  informację  
o zbliżaniu się sułtana (u Makowieckiego czytamy po prostu, iż „przyszli wieści 
ku nim”), to on wraz z Ketlingiem składa ślub, że nie odda fortecy Turkom (u Ma-
kowieckiego takowy ślub składają wszyscy „oblężeńcy”, co potwierdza tekst mar-
ginalium: „Przysięga oblężeńców przy wierze, królu i fortecy”, s. 87). Interesują-
cym rysem fikcjonalizacji źródła okazuje się prezentacja przesłuchania więźnia tu-
reckiego w Żwańcu. W Relacyi czytamy, iż zeznania spisywał Makowiecki zachę-
cony do przeprowadzenia „konfessaty” przez Wołodyjowskiego i Humieckiego: 

Rzekł wtym pułkownik: „Bracie nasz, stolniku,
Nie tamuj pracy, każ wziąć do sklepiku

Na wypytanie onego porządnie
A na papierze każ wypisać rządnie,

Z tą wiadomością poślemy do pana
A wprzód nie miniem wielkiego hetmana”.

On się ociągał, bo był zmordowany,
Lecz zaś od wszystkich wielce upraszany,

To wnet chorąży podolski Humiecki
Rzekł mu: „Nie leń się, bracie Makowiecki,

Możesz w tym rządnie potrafić i umiesz,
A przez tłumacza odpowiedź zrozumiesz.

Ty nam to wszystko opowiesz i spiszesz,
Czego w tej mierze jeszcze co usłyszysz.

Wszyscy nie możem tu go pytać o to,
Prosim, tak uczyń, a pódź już z ochotą”. (s. 58-59, w. 173-188)

Ostatecznie jeniec zeznaje wyłącznie przed Makowieckim, który zanotowane 
słowa przekazuje towarzyszom, a ci decydują się na zawiadomienie hetmana So-
bieskiego. W powieści Sienkiewicza przesłuchanie odbywa się zbiorowo, a Woło-
dyjowski czynnie uczestniczy w „zachęcaniu” więźnia do mówienia. Oto odpo-
wiedni fragment:

Pan Makowiecki pilnie wszystko spisywał, lecz pan Wołodyjowski, chcąc zuchwalstwo 
jeńca poskromić, w pysk go po ostatnich słowach uderzył. Stropił się Turczyn i zaraz nabrał 
dla małego rycerza szacunku, a i w ogóle przystojniej wyrażać się począł. Po skończonym 
badaniu, gdy wyprowadzono go z sali, pan Wołodyjowski rzekł:

– Trzeba tych jeńców i ich zeznania w skok do Warszawy wysłać, bo tam na dworze kró-
lewskim jeszcze nie wierzą w wojnę.

[…]



– A jak waszmościowie myślicie, prawdęli ten jeniec powiadał czy też zgoła łgał?
– Jeśli się waszmościom podoba – odrzekł Wołodyjowski – można mu będzie pięty przy-

palić. Mam ja wachmistrza, który Azję Tuhajbejowicza oprawiał i który w tych rzeczach jest 
equisitissimus, ale, moim zdaniem, janczar prawdę we wszystkim mówi186.

We  fragmencie  dominuje  charakterystyka  pośrednia  postaci,  dookreślanej 
przez słowa i czyn. Sugerują one z jednej strony okrucieństwo Wołodyjowskiego, 
z drugiej natomiast obowiązek takiego a nie innego postępowania z wrogiem, któ-
ry dysponuje ważnymi informacjami.  Oczywiście  Relacyja Makowieckiego za-
wiera pewne miejsca niedookreślenia sytuacji, co zręcznie wykorzystuje Sienkie-
wicz dla zbudowania prawdopodobnej sceny, gdzie możliwy był dialog. Rozmo-
wa ożywia sytuację, dramatyzując ją. U Makowieckiego dialog dotyczy zachęce-
nia autora, by wyraził zgodę na przeprowadzenie „konfessaty”. Dalsze partie Re-
lacyi utrzymane  zostały  w  konwencji  narracji  referującej  zeznania  więźnia. 
Wziąwszy pod uwagę kierunek zmian sceny w powieści Sienkiewicza, wypada 
zgodzić się ze zdaniem badaczki, iż 

w konstrukcji  dialogu  wysiłek  pisarza zmierza  w kierunku  możliwie  najpełniejszego 
uprawdopodobnienia wypowiedzi. W tym celu autor wprowadza odpowiedni dobór wyrażeń 
oraz stosuje takie zabiegi stylizacyjne, które są zgodne z jego założeniem dotyczącym cha-
rakteru partnerów rozmowy187. 

Uprawdopodobnianie sytuacji historycznych nie musi się wszakże dokonywać 
wyłącznie przez dialog. Służą temu w nie mniejszym stopniu opisy: zarówno ca-
łych wojsk, jak i pojedynczych żołnierzy, a ponadto fragmenty pejzażu (np. przed-
stawienie  zamku,  miasta,  konkretnych  zabudowań).  Sienkiewicz zatem potrafił 
oddać koloryt historyczny XVII wieku ze szczególnym uwzględnieniem mental-
ności szlacheckiej tamtego okresu188. Jak zauważono, historycy dopiero w obec-
nych czasach rozpoznają naukowo to, co intuicyjnie już ponad wiek temu wiedział 
autor Trylogii. 

Niniejsze studium nie aspiruje do pełnej prezentacji  zabiegów amplifikacyj-
nych, którymi posłużył się powieściopisarz dla kreowania pana Michała, wyko-
rzystując streszczenie  Relacyi Makowieckiego. Najogólniej można stwierdzić, iż 
Wołodyjowski Sienkiewicza to konglomerat, zlepek cech i czynów prawdziwego 
pana  Jerzego oraz elementów fikcjonalnych,  obcych  historycznemu  wzorcowi. 
Można tropić wszelkie odmienności w powieści oraz zestawiać sytuacje „prawdzi-

186 PW, s. 441.
187 H. Bursztyńska,  Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa  

Ignacego Kraszewskiego, Katowice 1977, s. 90.
188 Zwróciła na to uwagę Alina Nowicka-Jeżowa we wnikliwych studiach: „Trylogia” w świecie  

sarmackim, w: Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, pod red. I. Ihnatowicz, Warszawa 1999, s. 162-
175; Sarmatyzm i barok w „Trylogii”, w: Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: 
z kim i przeciw komu?, pod red. J. Axera i T. Bujnickiego, Warszawa 2007, s. 19-36.



we” historycznie. Statystyka jednak tych zestawień do niczego nie prowadzi. Cóż 
bowiem płynie ze stwierdzenia, iż Sienkiewicz zafałszował obraz prawdziwego 
rycerza? Wszak stawiał swojej powieści inne cele niż Makowiecki, broniący sie-
bie i Podolan przed oskarżeniami o zdradę. Częsty niestety w naszych badaniach 
literaturoznawczych zabieg porównywania postaci historycznych z ich literackimi 
kreacjami prowadzi zazwyczaj do „przyłapywania” twórcy na zmyślaniu. Zwykle 
towarzyszy temu postawa kontestacji i zażenowania. Autor niniejszego studium 
wstrzymuje się od ferowania wyroków w tej sprawie, szanując wolność pisarską 
nie tylko zresztą Sienkiewicza. Jedno trzeba mu wszakże przyznać: niebywałą in-
tuicję historyczną oraz umiejętność budowania „realizmu pozornego”,  któremu 
ulega się i dziś. Czy były on wynikiem jedynie talentu? Sądzić należy, że również 
umiejętności  wyzyskiwania  swej  szerokiej  wiedzy historycznej.  Wyzyskiwanej 
właśnie dla „pokrzepienia serc”. Temu podporządkował również kreację pana Mi-
chała.

 



ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 3, LITERATURA I JĘZYK

JERZY STARNAWSKI (Łódź)

O POMYŁKACH 
DOTYCZĄCYCH ZIEMI PRZEMYSKIEJ 

W NIE UKOŃCZONYM DRAMACIE LESSINGA

O Friedrichu Schillerze wiadomo powszechnie, że napisał prawie każdy dra-
mat dla innego narodu: dla Włochów Fiesco i  Braut von Messina, dla Hiszpa-
nów –  Don Carlos; dla Anglików i Szkotów –  Maria Stuart, dla Francuzów – 
Die Jungfrau von Orleans, dla Szwajcarów – Wilhelm Tell; niedokończony dra-
mat Demetrius rozgrywa się w Polsce. Jako historyk zajął się Niderlandami. Na-
tomiast  mniej  znany jest  fakt,  że  poprzednik  Schillera,  znakomity  dramaturg 
Gotthold Efraim Lessing, pozostawił fragment dramatu  Der Horoskop, w któ-
rym występują Polacy.  Fragment ten przełożył na język polski Jakub Caro189.  
W Uniwersytecie Berlińskim pracował nad tym tekstem germanista polski, Ka-
zimierz Kapałka.

Lessing pisał o Ziemi Podolskiej, mylnie dobrał osoby. Występują tam bo-
wiem:  Piotr  Opaliński,  wojewoda podolski;  Łukasz,  jego syn,  kasztelan „von 
Crassici” (Krasiczyn pod Przemyślem nie był nigdy kasztelanią). Opalińscy nie 
mieli związków z Podolem. Występuje Anna Massalska. Przedmiotem są tu wal-
ki z Tatarami. Kapałka o dane biograficzne dotyczące Opalińskich i Massalskich 
zwrócił się do… Henryka Sienkiewicza190. Odpowiedź Sienkiewicza nie jest zna-
na.

189 „Horoskop” Gottholda Efraima Lessinga. „Biblioteka Warszawska” 1884, R. 44, t.  3, s. 
251-267.

190 List  Kapałki do Sienkiewicza z 2 maja 1910 r. zob. w: H. Sienkiewicz,  Listy, t.  3, cz. 1. 
Oprac. Maria Bokszczanin, Warszawa 2007, s. 74.
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O ALEKSANDRZE FREDRZE 
W NIEMIECKIM PIŚMIE Z 1833 R.

Na łamach  „Magazin  für  die  Literatur  des  Auslandes”  pisano w 1832 r.  
o Mickiewiczu, którego najprzedniejsze stanowisko w literaturze polskiej było 
już ustabilizowane. W nrze 33 powitano bardzo przychylnie dwa pierwsze tomy 
Poezyj Słowackiego, przekręciwszy nazwisko na „Sławacki”191. W roku następ-
nym ukazał się tu artykuł Über die komische Dichtkunst in Polen192, a więc o ko-
medii polskiej, której istnienia nie zauważył autor przed XVIII wiekiem. Zabłoc-
kiego uznał za pierwszego komediopisarza polskiego, aczkolwiek utwory jego – 
dostrzegł – są przeróbkami i adaptacjami. Wskazał następnie zasługi Bogusław-
skiego jako dyrektora teatru i jako autora komedii.

Palmę  pierwszeństwa  przyznał  autor  bezdyskusyjnie  „Hrabiemu  Fredrze”. 
Wymienił na początku jego komedie: Damy i huzary, Zrzędność i przekora. Po-
dał informację, że pierwszą z nich „krakowski uczony” przełożył na język nie-
miecki i przesłał do Berlina; jednak nie została wystawiona, bo przekład nie od-
powiadał oryginałowi. Kto był owym krakowskim uczonym, nie wiadomo. Zna-
ny jest natomiast fakt przełożenia Dam i huzarów przez I.F.S. Zimmermanna pt. 
Damen und Husaren. Komedia była wystawiona w Poczdamie 16 grudnia 1834, 
w Wiedniu w 1834, w Poznaniu 7 Czerwca 1835, w Budzie 3 listopada 1835 r. 
Wydał tłumaczenie L.W. Both („Bühnenrepertoir des Auslandes”, Berlin, 1834 
t. 6 nr 45 s. 797-818)193. Autor szkicu wysoko ocenił język Fredry, jego chwyty 
komediowe, również interesująco opowiedzianą fabułę.

W dalszych numerach dwukrotnie w zapiskach bibliograficznych wymienio-
ne zostały dalsze komedie Fredry:  Przyjaciele,  Gwałtu co się dzieje,  Nikt mnie  
nie zna194, tom 3 Komedyj195. Tom 3. był wtedy stosunkowo nowy (Lwów 1830), 
tomy 1-2 wyszły w Wiedniu w 1826 r.,

191 Ustęp o Słowackim został przytoczony w przekładzie polskim w tomie: Bogdan Zakrzew-
ski, Kazimierz Pezold, Artur Ciemnoczołowski  [oprac.],  Sądy współczesnych o twórczości Sło-
wackiego (1826-1862), Wrocław 1963, s. 29-30.

192 1833 nr 17, s. 68. Podpis -ski. Być może, że autorem był Polak.
193 Por. Nowy Korbut, t. 7, Warszawa 1968, s. 333.
194 Nr 28, s. 112.
195 Nr 57, s. 228.
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„LAMUS” W TECE REDAKCYJNEJ 
MICHAŁA PAWLIKOWSKIEGO196

Przyjmuje się – za Stanisławem Sierotwińskim i jego odczytaniem Okien Mi-
chała Pawlikowskiego197 – że „zaprzestanie wydawania »Lamusa« nastąpiło nie-
spodziewanie,  na skutek wybuchu pierwszej wojny światowej”198.  Powtórzył  to 
stwierdzenie ćwierć wieku później inny badacz „Lamusa” Julian Olszak: „Prze-
rwane z chwilą wybuchu wojny wydawnictwo nie doczekało się już nigdy wzno-
wienia”199. I taki pogląd pokutuje do dziś.

Ostatnio opracowana i udostępniona przez Oddział Rękopisów Biblioteki Ja-
giellońskiej część archiwum Pawlikowskich każe to mniemanie zrewidować istot-
nie.  To znaczy,  nie osłabiając skutków wybuchu tamtej  wojny,  każe przyczyn 
końca owego czasopisma upatrywać wcześniej – w psujących się relacjach między 
redaktorem „Lamusa” a jego nakładcą, którym była spółka wydawnicza Alfreda 
Altenberga i Jakuba Mortkowicza200 – jeszcze na dwa z górą lata przed wybuchem 
wojny.  Archiwum odsłania kilka na to dowodów. Pierwszym jest  list  Michała 
Pawlikowskiego do Aleksandra Jabłonowskiego201:

Lwów, dnia 28 stycznia 1912 roku

196 M. Pawlikowski (1887-1970) syn Jana Gwalberta, historyk sztuki, tłumacz (Xerxes Herodo-
ta),  eseista (Okna,  seria I  i  II),  wydawca  (m.in.  „Lamusa”,  kwartalnika literacko-artystycznego 
1908-1913 i Biblioteki Medyckiej 1925-1939), bibliofil, założyciel londyńskiego Instytutu Kultury 
Polskiej na Obczyźnie (1948). 

197 M. Pawlikowski, Okna, seria II, Medyka 1936.
198 S. Sierotwiński, „Lamus” (Środowisko literackie, dzieje i zawartość czasopisma), „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1963, nr 59, Prace Historycznoliterackie, z. 5, Filologia,  
z. 9, s. 220.

199 J. Olszak,  „Lamusa” wczoraj i dziś, w: J. Olszak,  Spotkania przemyskie, Przemyśl 1988,  
s. 67.

200 Alfred Altenberg (1878-1924) – księgarz i wydawca lwowski – głównie z zakresu sztuki,  
historii, literatury polskiej i obcej oraz serii wydawniczych (Wiedza i Życie, Biblioteka Utworów 
Dramatycznych i in.). Jakub Mortkowicz (1876-1931) – księgarz i wydawca warszawski, założy-
ciel „Przeglądu Księgarskiego”, współorganizator Związku Księgarzy Polskich oraz Polskiego To-
warzystwa Wydawców Książek. Gdy jego Towarzystwu Wydawniczemu zagroziło bankructwo,  
popełnił samobójstwo.

201 Aleksander Jabłonowski (1829-1913) – historyk, współwydawca Źródeł Dziejowych (1876-
1910), współredaktor „Przeglądu Historycznego”, członek Akademii Umiejętności (od 1894), pre-
zes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1908).



Czcigodny Panie!  Zapewne  Czcigodnemu Panu znany jest  „Lamus”,  którego  ostatni 
rocznik poleciłem Mu przesłać. Rocznik ten, w porównaniu z poprzednimi dwoma, daleko 
szczuplej się przedstawia objętościowo nie z braku materiału, lecz braku funduszów. Nakład-
ca skąpi, a skąpi nie dlatego, że [...] nie może wydusić z „Lamusa” odpowiedniego zysku. 
[...] „Lamus” przedstawiałby też korzystny bardzo interes, gdyby go inaczej administrować, 
nie mówiąc o tym, że jest to placówka przeciwko postępowo-żydowskim prądom. Z tego 
przede wszystkim powodu z czystym sumieniem udaję się do Czcigodnego Pana. Powód 
drugi to chęć wyzwolenia się z interesów żydowskich, a nawiązanie stosunków z przemy-
słem dla mnie bliższym. [...] Co do dotychczasowego nakładcy to ten [...] wolałby, choć zda-
je się nie jest zaciętym przeciwnikiem ideowym, wydawać pismo np. z pp. Loewensteinem, 
Tennerem i Aszkenazym202. [...]

Muszę nadmienić, że materiału zapasowego mam na szereg lat. Niedrukowane rękopisy 
Ujejskiego (tegoż utwory muzyczne piękne) 203, Grottgera204, pamiętniki Gierymskiego205, pa-
miętnik  bardzo ciekawy Leonarda  Straszyńskiego206,  listy Gerome`a207,  Cabanela  [?]  czy 
Scheffera208 do Chłędowskiego209, różne rękopisy i listy Lenartowicza210, Kraszewskiego, Ko-
nopnickiej,  Romanowskiego211, nowele ewentualnie powieści  Mieczysława Pawlikowskie-
go212, Wyspiańskiego213, Leopolda Starzeńskiego214, listy Kaczkowskiego215, różne pierwszo-
rzędnej wartości dokumenty historyczne etc. etc. nie mówiąc o rzeczach, o które dopiero się 

202 Stefan Tobiasz Aszkenazy (1863-1920) – wiceprezydent Lwowa  w 1909 roku, od 1910 
prezes lwowskiej Izby Adwokackiej, a w 1911 współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Postępowe-
go. Wymienieni wraz z nim mogli być działaczami tego stronnictwa.

203 Kornel Ujejski (1823-1897) – w latach 1857-1858 gość Mieczysława Pawlikowskiego w Me-
dyce. W „Lamusie” (1908/1909, R. 1 z. 1) ukazały się Moja autobiografia (s. 89-101) oraz Erotyki 
(s. 102-105) poety, a także jego Barkarola na śpiew i fortepian (1909, R. 1, z. 4, s. 292-293).

204 Artur Grottger (1837-1867) – bliski Michałowi Pawlikowskiemu poprzez żonę Anielę, któ-
ra była wnuczką Wandy Młodnickiej-Monée, narzeczonej malarza. „Lamus” zamieścił wybór Z li-
stów Artysty (1909, R. 1, z. 3, s. 413-435, z. 4, s. 581-619; 1909/1910, R. 2, z. 5, s. 99-131) oraz 
Dwa listy (1909/1910, R. 2, z. 6, s. 258-260), a także jego grafiki Świt, Zmrok i Noc (1909, R. 1, 
z. 1, wkładki nlb.) oraz obraz Rusinka (1911/1912 R. 3, wkładka nlb.).

205 Maksymilian Gierymski (1846-1874) – malarz. W „Lamusie” ukazały się Ze spuścizny po 
Maksie Gierymskim (I. Notatki, II. Listy do R. Padlewskiego) – 1912, R. 4, s. 294-320. 

206 Leonard Straszyński (1827-1879) – malarz historyczny.
207 Jean Leon Gerome (1824-1904) – malarz i rzeźbiarz, reprezentant akademizmu francuskiego.
208 Ary Scheffer (1795-1858) – malarz, przedstawiciel francuskiej szkoły romantycznej. Kore-

spondował z Zygmuntem Krasińskim.
209 Kazimierz Chłędowski (1843-1920) – historyk, publicysta, minister do spraw Galicji 1899-

1900. W młodości bywał częstym gościem „medyckich sejmików kultury polskiej” u Mieczysława  
Pawlikowskiego.

210 Teofil  Lenartowicz  (1822-1893) – poeta.  „Lamus”  zamieścił  jego  Listy  do nieznajomej 
(1909, R. 1, z. 4, s. 321-350).

211 Mieczysław Romanowski (1833-1863) – poeta, przyjaciel Mieczysława Pawlikowskiego – 
z Medyki poszedł z pułkiem Marcina Lelewela Borelowskiego na ostatnią swą potyczkę powstań-
czą pod Józefowem (24 IV 1863).

212 Mieczysław Pawlikowski (1834-1903) – publicysta, prozaik, bibliofil; dziad Michała Pawlikowskiego.
213 Stanisław Wyspiański (1869-1907) – związany z Tadeuszem Pawlikowskim (1861-1915), 

który jako dyrektor  krakowskiego Teatru Miejskiego wystawiał  jego dramaty i realizował jego 
scenografie. W „Lamusie” ukazały się jego  Listy (1908/1909, R. 1, z. 1, s. 237-257 oraz 1910,  
R. 2, z. 7, s. 351-391), Wernyhora (1909, R. 1, z. 2, s. 59-60) a także 12 szkiców podług plafonów 
Luwru (1910, R. 2, z. 7, nlb.).

214 Leopold Starzeński (1835-1901) – dramaturg lwowski.
215 Zygmunt Kaczkowski (1825-1896) – powieściopisarz, publicysta.



staramy, jak część archiwum Ankwiczów216 i listy Słowackiego217, jak korespondencja Lu-
dwika XIV z Marysieńką218, jak nieznane utwory muzyczne Chopina. Co do części bieżącej 
również zapewniony miałbym dział, na długi czas naprzód zgromadzony w wielkiej  mie-
rze219. 

Z udostępnionej już Stanisławowi Sierotwińskiemu przez Michała Pawlikow-
skiego części jego pamiętników wynika, że kondycja finansowa czasopisma była 
bardzo dobra. Cytował z nich Sierotwiński m. in. takie zdanie: „W każdym razie 
doszedł »Lamus« do niemal 2000 prenumeratorów, na ówczesne polskie stosunki 
dla tego rodzaju pisma cyfry rekordowej”220. Zatem pierwszy powód rozdźwięku 
między redaktorem a nakładcą nie musiał być pierwszorzędny. Czasopismo od po-
czątku oceniano w prasie ówczesnej wysoko. Pomijam recenzje przyjaciół Pawli-
kowskiego, kręgu tzw. Płanetników z salonu w domu Wolskich na lwowskim Za-
świeciu – samej Maryli Wolskiej221 czy Mieczysława Tretera222, ale Juliusza Kle-
inera opinię z pewnością można przyjąć za bezstronną. Pisał:

W porównaniu z innymi pismami artystyczno-literackimi, zwłaszcza z „Chimerą”, której 
miejsce zajął niejako, wyróżnia się brakiem jednostronności i partyjności w jakimkolwiek 
znaczeniu. Występując w imieniu skarbów trwałych, nie odwraca się jednak od aktualnych 
spraw kultury. [...] Nie jest „Lamus” organem szkoły nowej, ale jest organem wysokiej inte-
lektualnej i estetycznej kultury223.  

Pisał to po ukazaniu się drugiego zeszytu czasopisma. Lecz również po jego 
czwartym roczniku znajdujemy, tym razem w krakowskim „Świecie” (konkuren-
cyjnym, rzec by można, periodyku literacko-artystycznym), opinię nie mniej po-
chlebną i ad personam:

Michał Pawlikowski, inicjator i redaktor wydawnictwa stworzył istny skarbczyk, w któ-
rym skrzętnie gromadzi dzieła literatury pięknej i sztuki. [...] Pracę tę prowadzi sumiennie, ze 

216 Prawdopodobnie chodziło o archiwum pozostawione przez arcybiskupa lwowskiego An-
drzeja Alojzego Ankwicza (1774-1838), syna Józefa (1750-1794, targowiczanina).

217 Juliusz Słowacki (1809-1849). Matka poety,  Salomea (1792-1855) zdeponowała w 1851 
jego rękopisy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie. Korzystali prawdopodobnie 
z nich Bronisław Gubrynowicz i Michał Pawlikowski, publikując urywki  Króla Ducha pod tytu-
łem Z nieznanej spuścizny (podali Bronisław Gubrynowicz i M.P.) w „Lamusie” 1909, R. 1, z. 4, 
s. 564-577 oraz 1911/1912, R. 3, s. 209-260. Listy poety złożone jednak zostały gdzie indziej – 
w Bibliotece Krasińskich w Warszawie, gdzie spłonęły w 1944 r.

218 Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska (1641-1716) – królowa polska, zwolenniczka sojuszu 
polsko-francuskiego, korespondowała w tym celu z Ludwikiem XIV (1645-1715).

219 Mps. z odręcznymi poprawkami M. Pawlikowskiego, nlb., w: Teka redakcyjna „Lamusa” 
1903-1913, Biblioteka Jagiellońska Oddz. Rękopisów, Przyb. 467/04.

220 S. Sierotwiński, dz. cyt., s. 213.
221 Maryla Wolska (1873-1930) – poetka, publicystka. Utartej opinii badaczy, m.in. S. Siero-

twińskiego (w dz. cyt., s. 205), że współredagowała „Lamus”, zdaje się przeczyć list M. Pawlikow-
skiego  do  autora  odrzuconego  wiersza,  niejakiego  M.M.  Bożawola-Poznańskiego:  „Lwów,  
w lipcu 1912. [...] Pozwolę sobie nadmienić, że P. Wolska nie trudni się sprawami redakcyjnymi,  
więc ani przygotowaniem rękopisów do druku, ani wysyłaniem korekty,  ani też korespondencją 
redakcyjną”. (Teka, mps nlb.).

222 Mieczysław Treter (1886-1943) – historyk sztuki, m.in. kustosz muzeum Lubomirskich we 
Lwowie.

223 J. Kleiner, Lamus, „Słowo Polskie” 1909, R. 14, nr 218, s. 1-2.



smakiem wielkim, z erudycją niepoślednią a zamiłowaniem gorącym. Dziś, kiedy mu dzię-
kować musimy za czwarty już tom jego publikacji, możemy zarazem powiedzieć, iż zaprzągł 
się do pracy pięknej, w naszych warunkach bardzo potrzebnej, że darząc nas „Lamusem” 
stwarza wydawnictwo o wartości nieprzemijającej, przeciwnie, takie, które bezsprzecznie po-
liczone zostanie wraz z innymi trwałym śladem w dziejach piśmiennictwa znaczącemi się224.

List odkrywający rozdźwięk między redaktorem a nakładcą tak dobrze się za-
powiadającego wydawnictwa nie przeszkodził zatem w wydrukowaniu roczników 
trzeciego i czwartego „Lamusa”. Z materiałów, które Michał Pawlikowski anon-
sował Aleksandrowi Jabłonowskiemu, poszły jeszcze w roczniku czwartym listy 
Teofila Lenartowicza do Zofii Romanowiczówny. Jednakże po liście redaktora do 
Jakuba Mortkowicza – bez daty lecz najpóźniej z początku roku 1913, bowiem na 
nim (na kwietniu) zamyka się teka redakcyjna czasopisma – do zerwania przynaj-
mniej z tym ostatnim współnakładcą dojść musiało.

Całe postępowanie pańskie [tu i dalej konsekwentnie małą literą – J.M.] w sprawie ostat-
nich transakcyji z nami utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie można z panem postępować 
jako z człowiekiem honoru. [...] Wobec tego wszystkiego pisanie listów w rodzaju ostatniego 
listu pańskiego jest cynizmem i bezczelnością. Bądź pan przekonany, że wyrazy których uży-
wam są zbyt łagodną odpowiedzią na pańskie postępowanie, bądź pan też przekonany, że 
przy osobistym widzeniu nie ograniczyłbym się do słów. Mam też nadzieję, że jest to ostatni 
interes jakiśmy ze sobą załatwili225.

Już  wcześniej  właśnie  te  ostatnie  roczniki  –  trzeci  (1911/1912)  i  czwarty 
(1912/1913)  –  firmował  tylko  Alfred  Altenberg,  właściciel  składu  głównego 
lwowskiego (takiż skład warszawski miał Jakub Mortkowicz). Ale i z nim zdawał 
się Michał Pawlikowski nie wiązać nadziei na rocznik kolejny – piąty, choć miał 
już gotowy projekt tegoż:

Ostateczny porządek rękopisów jest taki: Część pierwsza – 1. Septymy, 2. Symfonia po-
ranka, 3. Ogrodnik, 4. Obrazy, 5. Legendy bret., 6. Bajda o Niemrawcu, 7. Christina Rossetti, 
8. Kleiner, 9. Nowe książki;  Część druga – 1. Mickiewicz (cały w druku), 2. O żubrze,  
3. Faleński, 4. Nullo226.

Skrytą pod enigmatycznym zapiskiem O żubrze w części drugiej planowanego 
rocznika Pieśń o wyglądzie, dzikości i polowaniu na żubra Mikołaja Hussowskie-
go, przełożoną z łaciny przez Jana Kasprowicza, wydrukowano we fragmencie (ca-
łość liczy – bagatela – ponad tysiąc wersów) w lwowskim „Słowie Polskim” jesz-
cze w 1913 roku227, co wzmacnia tezę, że choć rocznik piąty „Lamusa” był przygo-
towany do druku, to Michał Pawlikowski nie chciał wydać go u dotychczasowego 
nakładcy. Także dalsze losy Bajdy o Niemrawcu (pozycja 6 „porządku rękopisów”) 

224 Wśród książek, Poradnik Bibliograficzny [Dodatek do] „Świata” 1913, R. 8, nr 8.
225 Rkps M. Pawlikowskiego w zbiorze cyt., nlb.
226 Rkps M. Pawlikowskiego w zbiorze cyt., nlb.
227 W tekście jego wykładu Mikołaja Hussowskiego „Pieśń o żubrze” i „Pan Tadeusz”, „Sło-

wo Polskie” 1913, R. 18, nr 530, s. 1-2, nr 532, s. 1-2, nr 534, s. 1-2, nr 536, s. 1-3 [Przedruk w:] 
J. Kasprowicz, Dzieła, wyd. Stefan Kołaczkowski, t. 20, Kraków 1930, s. 83-108. Za życia poety 
nie było pełnego wydania przekładu.



oraz tekstu Juliusza Kleinera (poz. 8) zdają się tego dowodzić228. Bajdę, stylizowaną 
na  góralską  fantazję  alegoryczno-poetycką  autorstwa  Jana  Gwalberta  Henryka 
Pawlikowskiego, brata Michała, wydał tenże nakładem własnej Biblioteki Medyc-
kiej kilkanaście lat później (1928). Tekst drugi to „szkic o komizmie i tragizmie”, 
który Kleiner listownie najpierw, w 1913 r. zapowiedział Pawlikowskiemu, a po-
tem, w 1919 prosił o jego odesłanie. Oba te listy warte są tu przytoczenia:

Lwów, ul. Kurkowa 2, 18 XI 1913
Szanowny Panie Kolego i Redaktorze,
Przed dziesięciu dniami mówił ze mną Czcigodny Ojciec Wasz o ewentualnym zamiesz-

czeniu mojej rozprawki w „Lamusie”. Ponieważ dotąd nie mam od Was odpowiedzi, o którą 
prosiłem, zapytuję, czy życzycie sobie, bym dla tegorocznego „Lamusa” przysłał szkic o ko-
mizmie i tragizmie, który zajmie – jak sądzę – około 12 stron druku. W razie braku miejsca 
proszę się zupełnie nie krępować, bo, chociaż miło by mi było ogłosić coś w „Lamusie”, 
mogę szkic ten łatwo gdzie indziej wydrukować. W każdym razie proszę o odpowiedź, o ile 
możności pocztą, bo nie chciałbym rozporządzać artykułem bez jej otrzymania. [...]

Zakopane, 3 VIII 1919
Szanowny Panie Redaktorze i Kolego,
Miałem nadzieję, że zobaczymy się w Zakopanem i pomówimy o wielu rzeczach, odna-

wiając miłe dla mnie wspomnienia dawnego koleżeństwa. Skoro nadzieja ta dotąd okazuje 
się zawodna, listownie zwracam się do Was z zapytaniem. W ostatnim numerze „Lamusa”, 
który już nie wyszedł, złożona była rozprawa moja – raczej szkic – o tragizmie i komizmie.  
Otóż – jeżeli „Lamus” nie ukaże się teraz, wdzięczny byłbym za odesłanie czy to rękopisu 
czy odbitki. [...] Zasyłam Wam serdeczny uścisk dłoni i wyrazy głębokiego szacunku. Juliusz 
Kleiner229.
Przesądza tezę o rozstaniu się z dotychczasowym nakładcą dopisek autorski na 

planie rocznika in spe piątego: „Wysłany do korekty – do Zarządu Drukarni Osso-

228 Tekstów pozostałych nie udało się uściślić na podstawie korespondencji M. Pawlikowskie -
go (o historycznych już postaciach Christinie Rossetti czy Francesco Nullo, a chyba także o Feli -
cjanie Faleńskim, który w roku 1913 nie żył już od trzech lat, trudno dojść, z kim mógłby redaktor  
„Lamusa” korespondować, a tym bardziej, jakie utwory tych dwojga poetów czy listy żołnierza 
mogły być szykowane do druku). „Mickiewicz (cały w druku)” mógł być owocem wcześniej na-
wiązanej współpracy redaktora „Lamusa” z Józefem Kallenbachem, na co wskazywałby następu-
jący list tego ostatniego:

„20 lipca [1]909, Muz[eum] Czartor[yskich]
Szanowny Panie! Widzę z listu dziś odebranego, że Pan ma do mnie żal, wcale nieuza-

sadniony. Artykuł w Tygod[niku] Illustr[owanym] od roku był w redakcji Tygodn[ika] za-
nim jeszcze miałem stosunki z Lamusem. [...] Ale w przyszłości najchętniej zarezerwuję  
wszystkie inedita Mickiewicza, Krasińskiego itd. dla Lamusa. [...] Jestem, jak byłem, naj-
życzliwiej dla Lamusa usposobionym i w jesieni, gdy się zjedziemy we Lwowie, pokażę  
Panu, czym bym mógł służyć. [...] Oddany Panu J. Kallenbach.” (Rkps, nlb., w: Korespon-
dencja M. Pawlikowskiego do roku 1939, t. 6, Biblioteka Jagielońska Oddz. Rękopisów,  
Przyb. 487/04).
229

 Rkpsy J. Kleinera, nlb., w: Korespondencja M. Pawlikowskiego do r. 1939, t. 6, Biblioteka Ja-
giellońska Oddz. Rękopisów, Przyb. 487/04. Ów „szkic” zaginiony J. Kleiner rozbudował następ-
nie i opublikował jako dwie oddzielne rozprawy:  Tragizm w formie broszurowej (Lublin 1946) 
oraz wraz z rozprawą Z zagadnień komizmu – w Studiach z zakresu teorii literatury, Lublin 1956, 
s. 68-89.



lineum”, gdy nakładca ten drukował owo czasopismo w Drukarni Narodowej Na-
poleona Telza w Krakowie. Z innego listu Michała Pawlikowskiego – do biskupa 
Władysława Bandurskiego230 – z 1 czerwca 1912 roku widać nadto, że myślał on 
od początku owego roku nie tylko o nowym nakładcy, ale w ogóle o całkowitym 
usamodzielnieniu się.

Czcigodny Ksiadz Biskup zna obecną moją pracę: akcję stworzenia i rozwinięcia narodo-
wej placówki kulturalnej, zbieranie w tym celu polskiego kapitału. Pozwolę tu sobie dodać, 
że po ukończeniu sanacji księgarni i postawieniu jej jako nowej instytucji na nogi, na tym nie 
poprzestanę, lecz chciałbym objąć inne i szersze pola. Mam bowiem to przekonanie, że tego 
rodzaju  działalność,  gromadzenie  kapitałów  polskich  w  uczciwych  rękach  jest  
z dwojakich przyczyn obowiązkiem. Po pierwsze wydziera grunt pod nogami żywiołom ob-
cym, na Zachodzie Niemcom, na Wschodzie Niemcom i Rusinom, a wszędzie Żydom, a po 
wtóre zdaje mi się, że przeważnie u nas środki materialne i zdolności przemysłowe nie cha-
dzają w parze ze sumieniem narodowem231.

Niektóre przedstawione listy mogłyby prowadzić do wniosku o przenoszeniu 
przez Michała Pawlikowskiego ideologii  egoizmu narodowego (stał  się wszak  
w tym okresie działaczem Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego) na skutkują-
ce ekstrapolującymi  fobiami  zamiary  w domenie  kultury,  gdyby  nie  przeczące 
temu niewczesnemu wnioskowi fakty, zaszłe już po wymianie owej koresponden-
cji. Otóż wiadomo skądinąd232, że domysły Pawlikowskiego o „skąpieniu przez na-
kładcę” na ostatni rocznik „Lamusa” miały swoje źródło w rzeczywistych trudno-
ściach finansowych, jakie dotknęły firmę Alfreda Altenberga na przełomie lat 1911 

i 1912, i pogłębiały się nadal w 1913, prawdopodobnie po jego rozejściu się w czę-
ści interesów z Jakubem Mortkowiczem. Wiadomo też, że od bankructwa uratowa-
ło Altenberga grono dotychczasowych współpracowników na czele z... Michałem 
Pawlikowskim i jego ojcem Janem Gwalbertem233 oraz księgarzami: lwowskim – 
Józefem Georgeonem234 i warszawskim – Ludwikiem (juniorem) Fiszerem235. Oni 
to (bez Jana Gwalberta Pawlikowskiego) zawiązali spółkę pod nazwą H. Alten-
berg, G. Seyffarth, E. Wende236 i Ska, która pod kierownictwem Alfreda Altenber-

230 Władysław Bandurski (1865-1932) – podówczas biskup sufragan lwowski, później naczel-
ny kapelan Legionów.

231 Mps M. Pawlikowskiego w zbiorze cyt., nlb.
232 M.in. ze Wspomnień starego księgarza Ludwika Fiszera, Warszawa 1959.
233 Jan Gwalbert  Pawlikowski (1860-1939) – kontynuator dzieła dziadka, Józefa Gwalberta  

i ojca, Mieczysława – unikatowej Biblioteki Medyckiej, którą przekazał (w 1921) Ossolineum.
234 Józef Georgeon (1876-1937) – księgarz i wydawca lwowski, specjalizujący się w wydaw-

nictwach muzycznych. 
235 Ludwik (jun.) Fiszer (1890-1962) – z rodu księgarzy łódzkich, po nabyciu w Warszawie  

w 1911 księgarni Edwarda Wendego inicjator serii wydawniczej Wendego Biblioteka Klasyków 
Polskich oraz miesięcznika „Życie Polskie”. 

236 Herman Altenberg (1848-1885) – księgarz warszawski, po nabyciu w 1880 lwowskiej księgarni 
M. Richtera czołowy wydawca galicyjski, m.in. serii Biblioteka Klasyków Polskich, ojciec Alfreda.  
Nazwiskiem Gabriela Seyffartha, onegdajszego księgarza lwowskiego firmował swój udział J. George-
on. Edward Wende (1830-1916) – księgarz i wydawca (z Ferdynandem Hoesickiem) głównie dzieł 
naukowych, współzałożyciel (1873) Spółki Wydawniczej Księgarzy w Warszawie, swą księgarnię  



ga, Józefa Georgeona i Michała Pawlikowskiego uratowała firmę wydawniczą tego 
pierwszego. We wspomnieniach Ludwika Fiszera wyglądało to tak:

Michał Pawlikowski [...] zajął się energicznie postawieniem Altenberga „na nogi”. Będąc 
synem profesora Akademii w Dublanach, bibliofila galicyjskiego Jana Gwalberta Pawlikow-
skiego,  właściciela olbrzymiego majątku ziemskiego,  Medyki  pod Przemyślem,  miał uła-
twione dojście do możnych ówczesnego świata i zdołał zorganizować spółkę z o.o. dla urato-
wania firmy Altenberga. Do spółki przystąpili między innymi Ignacy Paderewski, Andrzej 



Lubomirski (kurator Ossolineum)237, prof. Puzyna238, prezydent miasta Lwowa Neuman239 
i szereg innych notabli polskich. [...] Poza tym łącznie z prof. Pawlikowskim poręczyliśmy za 
Altenberga prawie pół miliona koron w bankach lwowskich. [Altenberg] w ostatnich latach 
swego życia pracował wspólnie z Michałem Pawlikowskim nad rozmaitymi wydawnictwa-
mi, między innymi nad cyklem Piękno Polski z barwnymi ilustracjami. Pawlikowski widząc 
jego rozmach oświadczył mu kiedyś pół żartem, pół serio: – Panie Alfredzie, obawiam się, że 



za kilka lat zbankrutuje pan znów – trudno, będę musiał powtórnie pana ratować. W razie ka-



tastrofy może pan na mnie liczyć240.

Z tego odnowionego wydawnictwa zdążyły jeszcze wyjść przed wybuchem 
wojny dwa, wcześniej przygotowywane, znakomite dzieła: Portrety polskie z XVI-
XIX wieku wydane przez Maryę z hrabiów Branickich xiężną Jerzową Radziwiłło-
wą pod redakcyą dr. Jerzego hrabi Mycielskiego (Lwów 1911) oraz Piotra Chmie-
lowskiego Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych do końca wieku  
XIX  w nowym opracowaniu Stanisława Kossowskiego (Lwów 1914). Jednakże 
piątego rocznika „Lamusa” nie wydano... 

Jak zatem określić doszukiwanie się przez redaktora przyczyn trudności „La-
musowych” w przeciwnych „prądach postępowo-żydowskich”? Ani chybi była to 
pochodna jego temperamentu polemicznego, znajdującego upust bardziej jednak 
w prywatnej epistolografii niż w publicystyce i działalności. Charakterystyczny 



jest tutaj – wśród kopy innych – list do hrabiny Łubieńskiej z Hausnerów241, wy-
słany przez Michała Pawlikowskiego 24 lutego 1910 roku, z jego odręcznym póź-
niejszym dopiskiem „list ten wrócono z poczty”:

Jaśnie Wielmożna Pani Hrabino! W wielkie zakłopotanie wprawił mnie list JWPani, a to 
dlatego że [...] nie obiecywałem a nawet nie mógłbym obiecać, że będę drukował rzeczy 
JWPani Hrabiny w każdym zeszycie. Jest to zupełnie niemożliwe.  [...] Przypuszczam, że 



JWPani Hrabina chyba żartem radziła „dla interesu” wydrukować Jej artykuły. „Lamus” dla 



interesu nie istnieje i nie pragnąłby służyć tym którzy go tylko po znajomości kupują242.
To odwaga mówienia prawd przykrych, tym bardziej zdecydowanego, im wyż-

szych społecznie czy mocniejszych dotykała respondentów albo czytelników, prze-
sądziła o pozycji „Lamusa” proporcjonalnie do jego porównywalnego z „Chimerą” 
kształtu edytorskiego. Cóż bowiem wzbudziło najżywszy a przychylny odzew pra-
sy nie tylko lwowskiej, ale także krakowskiej i warszawskiej (rzadka jednomyśl-
ność)? Otóż było to odważne ujawnienie oszustwa i tym samym blamażu władz sa-
morządowych „stolicy galicyjskiej” przy okazji nabycia przez nie kolekcji obrazów 
niejakiego Jakowicza dla otwieranej  lwowskiej  Galerii  Miejskiej.  „Kurier  War-
szawski” poświęcił temu tematowi (i chwalebnej roli „Lamusa” jako demaskatora 
fałszu) całą kolumnę. Jego korespondent pisał:

Jak zbogacony parweniusz kupił sobie Lwów, który jednocześnie niszczy u siebie piękne 
zabytki starego budownictwa, od razu całe muzeum sztuki i całą galerię starych mistrzów. 
Właściwie nie on sam sobie kupił, ale za jego pieniądze kupili mu jego ojcowie. Odkryli na 
głębokiej Ukrainie, blisko już tych miejsc, skąd wyszła sławna tiara Sajtafernesa kupiona dla 



paryskiego Louvru, pana Jakowicza, posiadającego nieocenione zbiory starej sztuki i goto-



wego „z patriotyzmu” sprzedać je za byle co stolicy galicyjskiej243.



Mógłby to napisać sam Michał Pawlikowski, ale on ograniczył się do udostępnienia ła-



mów „Lamusa” niekwestionowanym autorytetom w sprawach sztuki:  Leonowi Pinińskie-



mu244, Wilhelmowi Suidzie245 oraz Karolowi Lanckorońskiemu246. Piniński wyprzedził w sar-
kazmie korespondenta „kurierowego”, pisząc:

Niektórzy zwolennicy i twórcy „galerii miejskiej” chcieliby zamknąć usta krytyce argu-
mentem, że „naszych ” rzeczy nie godzi się oceniać surowo, lecz bardziej z pobłażaniem. 
[...] O ile uznaję, że „nasze” rzeczy powinniśmy szanować i cenić, o tyle przeceniać  ich 
nie mamy powodu. Trudno przecież wymagać, ażeby lwowianie dlatego tylko, że reprezen-



tanci miasta zrobili jak najgorszy interes, zaparli się dobrego smaku i poczucia piękna, i przez 



źle zrozumiany patriotyzm śmiecie tandeciarskie uznali za arcydzieła247. 

Michał Pawlikowski wyłącznie zebrał dyskredytujące kupiony zbiór opinie  
i wydrukował pod enigmatycznym tytułem Galeria miejska we Lwowie. Ankieta. 
Godna podziwu powściągliwość. W pamiętnikach swoich – w tej ich części, którą 
właśnie udostępniła Biblioteka Jagiellońska – dał niejako wykładnię własnej posta-
wy tak życiowej, jak publicystycznej.

Nie umiałem zupełnie polemizować na żywo. [...] Ale na piśmie atakuję i kładę ludzi nie-
zawodnie. Wiem o tym i mam nawet podniecający nerw bojowy, czekając na próby dalszych 



ataków z dobrze nastawioną bronią. Pisał mi kiedyś Artur Górski248 że ostatnia rzecz na jaką 
by się chciał narazić, to podpaść pod moje pióro. [Ostatnie zdanie skreślone przez autora.] 



Ale jedną z tajemnic tej sztuki jest ta, aby nigdy nie porywać się do tego na niepewne; tylko  



wtedy kiedy się ma poczucie stuprocentowej racji249.

A wcześniej – na luźnej kartce formatu A-6, włożonej między strony 298 a 299 
maszynopisu – napisał odręcznie: „Fanatyzm mówienia prawdy? A czy można 
twierdzić, że się człowiek nie myli sam? To nie jest cnotą, bo łatwiej kogoś zranić 



bez potrzeby i nijakiego pożytku – a więc prawda, dlatego nie cierpiałem obłudy 



(przestałem »bywać« między ludźmi »towarzysko«)”250.
Poetyce pamiętników właściwe są retrospekcje, powroty myślą do źródeł czy-

nów i przeżyć. Dla Michała Pawlikowskiego takim źródłem była z pewnością me-
dycka siedziba rodowa. Kiedy w 1918 roku obrócony zostanie w perzynę pałac 
w Medyce,  onże go odbuduje według swego projektu (w roku 1922). Jednak  
w 1910 r. jeszcze tego nie wie, snując refleksje nad wartościami, które wyniósł  
z domu rodzinnego.



Z domu Rodziców a częściowo i Dziadka wyniosłem bardzo wysokie poczucie etyczne. 



[...] Wszelki cynizm i wszelka efronteria251, a już tym więcej jakiekolwiek zakusy na mnie, 
budziły we mnie reakcję, jakiej nikt nie przewidywał. Nie chciałem nikogo sądzić, póki nie 
musiałem ze względu na innych. Kiedy już jednak do tego przyszło, wygarniałem prawdę 
prosto z mostu. [...] Otóż tę pasję mówienia, co myślę, zagłuszającą zawsze wzgląd na mój 
własny interes, miałem chyba po Matce. [...] Ojciec raczej milczał, kiedy nie było konieczne 
mówić. [...] Sam jednak, kiedy był zapytany, albo kiedy szło o sprawy zasadnicze, nie wahał 
się nigdy powiedzieć, co myśli i od milczenia nie przechodził w przyznawanie dla świętego 



spokoju. Opowiadał mi Jan Rozwadowski252 że raz na jakimś posiedzeniu dyskutowano jakąś 
sprawę bankową czy inną, a Ojciec nie odzywał się przez parę godzin. Dopiero kiedy już go-
dzono się na jakieś załatwienie, zapytany, a podrażniony zbyt „rzeczowym” kierunkiem dys-
kusji, oświadczył: „Ja się czuję Polakiem nawet wtedy, kiedy jem i kiedy śpię, bo kiedy jem, 
wtedy karmię Polaka, a kiedy śpię, to mu daję odpoczynek. Dlatego, zaczynając każde przed-
sięwzięcie i każdy interes od zastanowienia się czy ono może przynieść Polsce pożytek, czy 



szkodę, jestem zasadniczo przeciwny tej całej sprawie”. – Nikt ani słowa nie dodał – mówił 



Rozwadowski. – Popatrzyli ludzie po sobie i rozeszli się, i rozszedł się bajeczny interes253.
Czujna prawość – z pokolenia w pokolenie. Spłonął dawno stary medycki la-

mus, protoplasta tytułu czasopisma tutaj przypominanego. Pożółkły nieliczne, za-
chowane w jego tece redakcyjnej dokumenty, ale ich pogłos zdaje się trwać dziw-
nie mocno i świeżo. Michał Pawlikowski skrzywiłby się może na taką, zbytnio po-
etyczną puentę przyczynku historycznoliterackiego, lecz trudno się oprzeć reflek-
sji nad dziedzictwem medyckim w innym niż podniosły tonie.
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WŁADYSŁAW TARNAWSKI JAKO SZEKSPIROLOG

W dwudziestoleciu międzywojennym liczne prace szekspirologiczne opubliko-
wali pierwsi profesorowie filologii angielskiej w Polsce: Roman Dyboski, Andrzej 
Tretiak i Władysław Tarnawski, a nieco później, rozpoczynający wtedy pracę na-
ukową Stanisław Helsztyński.  Spośród powojennych  naukowców przypomnieć 
należy nazwiska Przemysława Mroczkowskiego i  Witolda Chwalewika, wybit-
nych anglistów młodszego pokolenia. 

Szczególnie doniosły wkład w rozwój naukowej krytyki szekspirowskiej miał 
przemyślanin Władysław Tarnawski, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

sprzedał w 1911 L.Fiszerowi. 
237 Andrzej ks. Lubomirski (1862-1953) – dziedziczny członej austriackiej Izby Panów, od 1904 

prezes Ligi Pomocy Przemysłowej dla Galicji, kurator Ossolineum.
238 Józef Puzyna (1856-1919) – matematyk,  profesor Uniwersytetu Lwowskiego i jego rektor 

(1904-1905).
239 Józef Neuman (1857-1932) – poseł na Sejm Krajowy galicyjski, prezydent Lwowa (1911-1913).
240 L. Fiszer, dz. cyt., ss. 107-108, 121.
241 Jadwiga Łubieńska z Hausnerów (1852-1930) – rzeźbiarka.
242 Mps M. Pawlikowskiego w zbiorze cyt., nlb.
243 Co kupił sobie Lwów? (Korespondencja własna), „Kurier Warszawski” 1909, R. 89, nr 174, s. 3-

4.
244 Leon Piniński (1857-1938) prof. prawa, historyk sztuki, potem członek Polskiej Akadamii 

Umiejętności i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza (1928-1929), kolekcjoner głównie malarstwa 
włoskiego i holenderskiego, darczyńca Ossolineum.

245 Wilhelm Suida (1877-1959 ) historyk sztuki, docent w Uniwersytecie Wiedeńskim.
246 Karol Lanckoroński (1848-1933) historyk sztuki, dziedziczny członek austriackiej Izby Pa-

nów, członek Akademii Umiejętności w Wiedniu i w Krakowie (potem PAU), współzałożyciel  
wiedeńskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, wybitny kolekcjoner (m.in. Botticellego, Tycjana  
i Rembrandta), pionier ochrony zabytków w Polsce.

247 L. Piniński,  Galeria miejska we Lwowie. Ankieta. I, „Lamus”, zeszyt II,  wiosna 1909, s. 
222.

248 Artur Górski (1870-1959) – publicysta, krytyk literacki, tłumacz. Autor m.in. Monsalwatu.  
Rzeczy o Adamie Mickiewiczu (1908), gdzie,  podnosząc niewygasłą aktualność mesjanizmu ro-
mantycznego, stawiał postulat odrodzenia moralnego Polaków jako warunku rozwoju narodu.

249 M. Pawlikowski, Pamiętniki „Medyka IV”, cz. 2 (1905-1910), mps, Biblioteka Jagiellońska 
Oddz. Rękopisów, Przyb. 375/04, s. 302-303.

250 Tamże, rkps, nlb.
251 Efronteria (z franc.) – bezczelność, arogancja.
252 Jan Rozwadowski (1867-1935) – językoznawca, od 1903 członek Akademii Umiejętności,  

potem prezes Polskiej Akademii Umiejętności.
253 M. Pawlikowski, Pamiętniki „Medyka IV”, cz. 2 (1905-1910), mps, s. 295-297.



WŁADYSŁAW STARNAWSKI JAKO SZEKSPIROLOG__________________________________________________________________________________________

Lwowie. W 1946 r., a więc po wielu latach pracy naukowej Tarnawski napisał  
o sobie:

Od czegokolwiek przez ostatnich lat pięćdziesiąt wychodziłem (naturalnie w kwestiach 
krytycznych czy historycznoliterackich), zawsze jakimś sposobem dochodziłem do Szekspi-
ra. [...] mogę powiedzieć, że Szekspir wplątywał się w moje życie i tok wypadków które na 
nie oddziaływały254.

O wpływie, jaki Shakespeare i jego dzieła wywarły na jego życie i działalność 
naukową, Tarnawski pisał w popularnej pracy – Szekspir. Książka dla młodzieży 
i dorosłych255. Wspominał swoje pierwsze zetknięcie z utworami Shakespeare’a, 
najpierw w języku niemieckim, a później polskim. Wyjaśniał, że chęć poznania 
utworów dramaturga w oryginale skłoniła go do nauki języka angielskiego.

Po jakimś czasie zacząłem czuć coraz wyraźniej, że to lub owo zdanie w przekładzie jest 
jakieś ciężkie, niezgrabne, niezdarne. Zacząłem tęsknić za oryginałem, marzyłem o tym, aby 
z poetą porozmawiać w jego własnej mowie256.

Kiedy w 1903 r. rozpoczął studia w Uniwersytecie Lwowskim, nie istniała tam 
jeszcze katedra anglistyki. Wykłady i seminaria poświęcone literaturze angielskiej, 
w tym Shakespeare’owi, prowadził dopiero od 1909 r. Jan Kasprowicz, dla które-
go utworzono katedrę literatury porównawczej257. Studia przerwane z powodów 
zdrowotnych Tarnawski wznowił w roku akademickim 1908/1909 w Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Zainteresowanie dramatami Shakespeare’a spowodowało pod-
jęcie studiów pod kierunkiem pierwszego w Polsce profesora anglistyki, Romana 
Dyboskiego.  W jego seminarium Tarnawski przedstawił  dysertację  O polskich 
przekładach dramatów Szekspira i w 1913 r. uzyskał stopień doktora. Rozprawa 
była pierwszą w Polsce pracą krytyczną poświęconą ocenie wszystkich przekła-
dów Shakespeare’a. Wydana została w 1914 r. i przyjęta w świecie naukowym 
z ogromnym zainteresowaniem. Życzliwie zrecenzował ją historyk literatury pol-
skiej Juliusz Kleiner, pisząc: 

[...] uwydatnił autor ślady pseudoklasycznej tradycji u A.E. Koźmiana, gest staropolskie-
go tłumacza u Ostrowskiego, staranne oddanie indywidualnego stylu i tropów u Paszkow-
skiego, filozoficzną staranność pracy u Stanisława Koźmiana, swobodę poetycką Rossow-
skiego, artyzm Langego, świetność przekładów Porębowicza258.

Fragmenty  rozprawy  po  latach  przedrukował  Helsztyński  w  opracowaniu 
dwóch sztuk Shakespeare’a w wydaniach „Wielkiej Biblioteki”259. Wkrótce po jej 

254 Trochę o metaforze, a trochę o sobie samym, „Zdrój” 1946, nr 14-15, s. 9.
255 Praca została wydana we Lwowie w 1931 r.
256 Szekspir. Książka dla młodzieży i dorosłych, Lwów 1931, s. 8-9.
257 Wśród jego wykładów były między innymi: O Szekspirze na tle początków dramat (1909/10), 

czy Dramaty Szekspira porównawczo przedstawione (1910/11). Kasprowicz prowadził też semina-
rium zwane „czytanie i objaśnianie” – i na tych zajęciach ćwiczeniowych lektura dramatów Shake-
speare’a powracała co pewien czas. Por. J.  Starnawski,  Sylwetki lwowskich historyków literatury, 
Łódź 1997, s. 237.

258 J. Kleiner, „Kwartalnik Historyczny” 1915, s. 407.
259 Fragmenty rozprawy Helsztyński wykorzystał w opracowaniach dramatów: Juliusza Cezara 
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wydaniu Tarnawski napisał jeszcze kilka artykułów związanych z Shakespeare-
’em,  m.in.  recenzję  wydania  Dzieł  dramatycznych,  przygotowanego  w  latach 
1911-1913 przez Romana Dyboskiego i przekładu  Sonetów,  dokonanego przez 
Marię Sułkowską.

Po ukończeniu studiów, w 1914 r., Tarnawski powrócił do rodzinnego Przemy-
śla i otrzymał posadę nauczyciela gimnazjum. Krótki pobyt w szkole przerwał wy-
buch pierwszej wojny światowej i powszechna mobilizacja, którą został objęty. 
Również wtedy, w okresie życia nie związanym z pracą naukową, wyraźnie od-
czuwał wpływ Shakespeare’a. Jak wspominał później swój pobyt na froncie: 

[...] kostniejąc z zimna za okopem i słuchając warkotu lecących granatów, dla odwróce-
nia myśli od tego wszystkiego, przepowiadałem sobie monolog Hamleta, czy później [...] 
chwytałem się na gorącym uczynku wplatania myśli szekspirowskich260.

Uważając się za dłużnika wielkiego dramaturga, postanowił zaznajomić z twór-
czością Shakespeare’a szerokie kręgi czytelników, co uważał za „najlepszy sposób 
spłacenia długu”261.

Kiedy w 1919 r. rozpoczęła działalność Biblioteka Narodowa, z literatury an-
gielskiej postanowiono wydać przede wszystkim Shakespeare’a i wielkich roman-
tyków. Wydania takie, z obszernymi komentarzami, zaczęli opracowywać Tretiak 
i Tarnawski. W opracowaniu tego ostatniego i w jego przekładzie ukazały się trzy 
tomy szekspirowskie:  Antoniusz i Kleopatra (1921),  Romeo i Julia, (1924) i  Ju-
liusz Cezar (1925). Almanach Biblioteki Narodowej z 1929 r. zapowiadał jeszcze 
wydanie  Snu nocy letniej w przekładzie Tarnawskiego. Jednak przetłumaczona 
przez niego komedia została wydała wiele lat po jego śmierci. Przemysław Mrocz-
kowski opracował tłumaczenie i wydał w 1970 r., ponownie w 1987 r.

W 1919 r. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie postanowił otworzyć kate-
drę filologii angielskiej. W dyskusji nad obsadą katedry, główny jej inicjator, Jan 
Kasprowicz, zaproponował kandydaturę Tarnawskiego262. W 1922 r. Tarnawki uzy-
skał habilitację w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a w roku akademic-
kim 1923/1924, zarekomendowany przez prof. Dyboskiego, objął nowo utworzoną 
katedrę filologii angielskiej. Wykłady jego prezentowały dzieje literatury angiel-
skiej, począwszy od staroangielskiej do epoki wiktoriańskiej i literatury najnow-
szej, ale znaczna ich część poświęcona była dramatom Shakespeare’a263.

W 1926 r. Tarnawski wydał pierwszy podręcznik literatury angielskiej w języ-
ku polskim: Historia literatury angielskiej. Od czasów najdawniejszych do Milto-
na i Drydena. Do Shakespeare’a powrócił w 1931 r. książką Szekspir. Książka dla 
młodzieży i dorosłych. Omawiając poszczególne dzieła, często ilustrował je frag-
mentami we własnym przekładzie.

(nr 76, Warszawa 1929) i Snu nocy letniej (nr 144, Warszawa 1931).
260 Szekspir. Książka dla młodzieży i dorosłych, 1931, s. 9.
261 Ibidem.
262 Por. W. Tarnawski, Szekspir Kasprowicza, „Gazeta Warszawska” 1929, nr 372, s. 8.
263 Por. J.  Rożnowska-Szymczykowa,  Bibliografia prac Władysława Tarnawskiego,  „Rocznik 

Przemyski” 1993/1994, t. 29/30, z. 4, s. 239.
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Tarnawski był autorem licznych recenzji i artykułów w prasie lwowskiej i war-
szawskiej. Recenzował tłumaczenia i prace naukowe o Shakespeare’rze lub zaj-
mował się problemami poruszanymi w dziełach angielskiego dramaturga. Nie bę-
dąc wielkim miłośnikiem teatru, nie pisał tylko o polskich wystawieniach sztuk 
Shakespeare’a.

Praca profesora na katedrze anglistyki została przerwana, kiedy w 1934 r. kate-
drę zlikwidowano264, a prof. Tarnawski został przeniesiony w stan spoczynku. Na 
katedrę Tarnawski powrócił w grudniu 1937 r., po zmianie ministra. Wrócił rów-
nież do szekspirologii. Poza licznymi artykułami w 1938 r. w Towarzystwie Na-
ukowym we Lwowie wydał pracę Szekspir katolikiem. Po 19 września 1939 r. po-
został we Lwowie i nadal pracował jako profesor uniwersytecki, również w czasie 
okupacji radzieckiej. Wtedy też rozpoczął pracę nad przekładem wszystkich dzieł 
Shakespeare’a. Jak napisał po wojnie, od napisania pracy o przekładach myślał o 
przetłumaczeniu wielkiego dramaturga „jeśli nie lepiej, to przynajmniej wierniej, 
niż poprzednicy”265. Inne zajęcia, które pochłaniały go w ciągu lat działalności na-
ukowej, spowodowały, że po ogłoszeniu przekładu trzech dramatów nie wrócił już 
do tłumaczenia. Zmieniła to wojna i zajęcie Lwowa przez Niemców. Wspomina-
jąc ten okres pisał:

Aż przyszli do Lwowa Niemcy – i znalazłem się nie tylko bez studentów, ale i w znacz-
nej mierze bez książek. Tym sposobem wojna i wojenne warunki naprowadziły mnie znowu 
do Szekspira i dziś mam w rękopisie wszystkich trzydzieści siedem dramatów266.

W 1941 r. Tarnawski przyjechał ze Lwowa do Krakowa. Do końca wojny pro-
wadził tam wykłady na anglistyce podziemnego uniwersytetu. W roku akademic-
kim 1944/1945 na kilka miesięcy wrócił na lwowską katedrę anglistyki, po czym 
opuścił Lwów i przeniósł się do Krakowa. 

Władysław Tarnawski

264 Janusz Jędrzejewicz, minister Wyznań i Oświecenia Religijnego przeprowadził reformę syste-
mu oświaty, likwidując 52 katedry.

265 Trochę o metaforze, a trochę o sobie samym, „Zdrój” 1946, nr 14-15, s. 9.
266 Ibidem.
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W 1945 r., po nagłej śmierci Romana Dyboskiego, objął po nim katedrę filolo-
gii angielskiej w UJ. Wykładał literaturę romantyczną i literaturę czasów Refor-
macji oraz popularyzował wiedzę o Shakespeare’rze. W tym czasie zaangażował 
się w pracę, uznanego za nielegalny, Komitetu Ziem Wschodnich (zajmującego 

się  pomocą  dla mieszkańców Lwowa) i  4 grudnia 1946 r.  został  aresztowany 
przez UB. Po krótkim pobycie na wolności został ponownie uwięziony w styczniu 
1947 r. Po procesie, w którym był oskarżony i sądzony jako jeden z przywódców 
Komitetu, 1 października 1947 r. został skazany na 10 lat więzienia.

W marcu 1948 r. uzyskał zgodę władz więziennych na kontynuowanie pracy 
naukowej. Poświęcił ten czas na dalszą pracę nad twórczością Shakespeare’a. Na-
pisał wtedy prace, które nie zostały wydane, jak: Składniki twórczości Szekspira,  
Szkic krytyczny o pismach niedramatycznych Shakespeare’a; Shakespeare na tle  
epoki. Zmarł w więzieniu, 4 kwietnia 1951 r. Po jego śmierci wyszły jeszcze jego 
przekłady:  Hamleta  (1953 i  1955), Króla  Leara  i  Ryszarda II (1957), Burzy  
(1958), Snu nocy letniej (1970) oraz kilka tłumaczeń sonetów, wydanych w tomie 
Sonetów w 1964267.

267 Hamlet został wydany w opracowaniu Grzegorza Sinki (Wrocław, Nasza Biblioteka, 1953)  
i Helsztyńskiego (Wrocław Biblioteka Narodowa, 1955), Król Lear i Burza w opracowaniu Helsztyń-
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1. Tarnawski a przekłady
Jedną z ważniejszych rozpraw z dziedziny szekspirologii jest, wydana w 1914 r. 

praca doktorska Tarnawskiego O polskich przekładach dramatów Szekspira.  Jest 
to pierwsza i dotąd jedyna szczegółowa analiza wszystkich ówczesnych przekła-
dów Shakespeare’a w Polsce. We wstępie Tarnawski wyjaśnił dlaczego, jego zda-
niem, nie ma w Polsce wzorowego przekładu dzieł dramaturga. Pisał o trudno-
ściach w tłumaczeniu utworów na język słowiański, wynikających tak z bogactwa 
wyrazów i zwrotów używanych przez Shakespeare’a, jak i z innej składni języka 
angielskiego, która sprawia, że nawet proza nie jest łatwa do przełożenia. Jeszcze 
większe trudności pojawiają się przy przekładzie wiersza, w przypadku Shakespe-
are’a, związane ze zwięzłością jego języka i z użyciem zarówno mowy potocznej, 
jak i słownictwa i wyrażeń charakterystycznych dla różnych typów ludzi i klas 
społecznych.

Omawiając polskie przekłady, zaczął od tych, które nie były tłumaczeniami  
z angielskiego oryginału, ale z przeróbek. Wymienił wszystkie, które pojawiły się 
od XVIII wieku, począwszy od przeróbki  Wesołych kumoszek z Windsoru  Fran-
ciszka Zabłockiego (1782). Pisał o zmianie miejsca akcji i wprowadzeniu do ko-
medii innych postaci oraz o uproszczonej fabule i charakterystyce bohaterów. Do-
kładniej omówił tylko dwa tłumaczenia niemieckich przeróbek Schrödera: Hamle-
ta  Wojciecha Bogusławskiego (1797) i Jana Nepomucena Kamińskiego (1805). 
Pracę Bogusławskiego ocenił bardzo nisko – „sama przez się niewielką miała war-
tość”268. Poświęcił jej jednak dużo uwagi, ponieważ pojawienie się sztuki na scenie 
i jej powodzenie zapoznało publiczność z nazwiskiem dramaturga i wzbudziło cie-
kawość co do innych jego dzieł. Dużo wyżej ocenił przeróbkę Kamińskiego, który 
tłumaczył wiernie, bardziej zatem przypominała ona styl Shakespeare’a. Uważał, 
że niska ocena przekładu przez krytyków wynikała ze złego wydania sztuki, z błę-
dami, a nawet nieprawidłową numeracją stronic. Zdanie Tarnawskiego było póź-
niej  powtarzane  przez  kolejnych  krytyków  zajmujących  się  oceną  pierwszych 
przeróbek Shakespeare’a. 

Tarnawski dokładnie analizował przekłady z oryginału, poczynając od tłuma-
czeń Ignacego Hołowińskiego, wydanych w 1840 r. Nie uważał tych prac za war-
tościowe, ale ponieważ były to pierwsze przekłady z oryginału, ich pojawienie się 
było  punktem zwrotnym w dziejach polskich tłumaczeń Shakespeare’a.  Pisał  
o wszystkich pojawiających się przekładach, szczególnie zwracając uwagę na te, 
w wydaniach zbiorowych. 

Tłumaczy, których pracę uznał za słabą, omówił krótko, punktując najpoważ-
niejsze błędy przekładów. O tłumaczeniu Tymona Ateńczyka Edwarda Lubowskie-
go i Zimowej opowieści przełożonej przez Gustawa Ehrenberga, podał tylko infor-

skiego (Wrocław, Biblioteka Narodowa, 1957, 1958), Sen nocy letniej w opracowaniu Mroczkowskie-
go (Wrocław, Biblioteka Narodowa, 1970), Sonety w opracowaniu Sito (1964) (Rożnowska-Szymczy-
kowa, 1993/4: 55-70). Por. J. Starnawski, Sylwetki lwowskich historyków literatury, Łódź 1997, s. 242.

268 O polskich przekładach dramatów Szekspira, Kraków 1914, s. 28.
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mację, że oba przekłady wykazują się dostatecznym zrozumieniem tekstu, ale nie 
dorównują oryginałowi i nie zdobyły popularności.  Równocześnie skomentował 
użycie w nich prozy, która, według Tarnawskiego, „nigdy nie odda w przekładzie 
wiersza”269. Podobnie krótko zajął się tłumaczeniem Romea i Julii Wiktorii Rosic-
kiej, pisząc, że jest bezwartościowe, ponieważ tłumaczka nie rozumiała oryginału, 
nie przestudiowała komentarzy dotyczących sztuki oraz zmieniła formę utworu.

Większość analiz była dużo dokładniejsza. Tarnawski szczegółowo analizował 
formę przekładów zwracając uwagę na zastosowany typ wiersza i języka, dokład-
ność tłumaczenia i samą znajomość języka przez tłumacza. Te same zasady trans-
latorskie:  wierność,  zrozumiałość  i  poetyckość  podkreśla  twórca  współczesnej 
teorii przekładu, Stanisław Barańczak, dodając jedną o której Tarnawski nie wspo-
minał, sceniczność270. W każdym wypadku Tarnawski podkreślał zalety przekładu 
i wyliczał wady które dostrzegał, uzasadniając prezentowane opinie. 

Forma i język przekładów.  Tarnawski uważał, że chociaż forma metryczna 
dramatów nie nastręczała trudności w przekładzie, polscy tłumacze nie od razu 
zdecydowali się ją przyjąć. U wielu widział uprzedzenie do wiersza nierymowane-
go i  błędy w przekładach wiersza  rymowanego.  Zły wybór  formy zauważył  
w  przekładach  Hołowińskiego,  używającego  wiersza  rymowanego,  dziesięcio-
zgłoskowego w Hamlecie i Romeo i Julii, a dwunastozgłoskowego (według Tar-
nawskiego, jeszcze gorszego) w Królu Learze. U Placyda Jankowskiego Tarnaw-
ski chwalił użycie jedenastozgłoskowego wiersza nierymowanego, (co uważał za 
postęp pod względem formalnym), ale znalazł częste błędy metryczne. Wiersz był 
często urywany, szczególnie w miejscach, kiedy któraś z postaci zaczynała mó-
wić, co „robi [...] niemiłe wrażenie – zwłaszcza, że te urwane wiersze są często 
odmienne rytmem i brzmią jak proza”271. 

Podobne problemy z przekładem wiersza widzi Barańczak. Ponieważ polskie 
słowa są przeciętnie dłuższe od angielskich, użycie przez tłumacza jedenastozgło-
skowca, którym tradycyjnie przekładane są partie dramatów Shakespeare’a pisane 
białym wierszem, powoduje „zgubienie” znaczenia, albo utratę płynności i swobo-
dy wypowiedzi272. 

Analizując użyty przez tłumaczy język, Tarnawski zwracał uwagę na sposób 
radzenia sobie ze zwięzłością języka Shakespeare’a. Porównał dwa wiersze z Ro-
mea i Julii, którym w tłumaczeniach Hołowińskiego i Józefa Paszkowskiego od-
powiadały cztery, a Józefa Komierowskiego – trzy wiersze. Tylko Leon Ulrich za-
chował dwa wiersze, co Tarnawski pochwalił, dodając jednak, że nie oddawały 
one całości myśli dramaturga. Nawet u tłumaczy wysoko przez siebie ocenianych, 
Tarnawski  dostrzegał  problemy z  oddaniem formy oryginału.  Bogdana Korze-

269 Ibidem, s. 178.
270 Teorię przekładu Barańczak zawarł w artykułach: Mały ale maksymalistyczny manifest trans-

latorski; Od Shakespeare’a do Szekspira, w: S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004.
271 O polskich przekładach dramatów Szekspira, Kraków 1914, s. 68.
272 Por. S. Barańczak, ‘Wygładzić’ może znaczyć ‘zgładzić: o tłumaczeniu sonetów Seamusa He-

aneya, w: S. Barańczak, op. cit., s. 120.
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niowskiego chwalił za naśladowania angielskiej zwięzłości i unikanie mnożenia 
wierszy, ale dostrzegł wynikające z tego niejasności. U Stanisława Koźmiana wi-
dział zachowanie zwięzłości, ale, aby to osiągnąć, nie chcąc zmieniać myśli orygi-
nału, autor popadał często w niejasności lub niegramatyczność. 

Tarnawski analizował również typ polszczyzny użytej  przez tłumaczy.  Ko-
mierowski w swoim przekładzie oparł się na siedemnastowiecznej polszczyźnie, 
do której dodał słowa zapożyczone z tej dziewiętnastowiecznej. Trudne, staro-
świeckie wyrażenia, których użył wymagały skomplikowanych objaśnień. Był to 
język trudny do zrozumienia, mniej czysta polszczyzna niż język Kochanowskie-
go. Również Wojciech Dzieduszycki archaizował język, nie była to jednak re-
konstrukcja siedemnastowiecznej  mowy,  ale sztuczny twór.  Tarnawski uważał 
użycie takiego archaizowanego języka za całkowicie chybione. Twierdził, że nie 
można posługiwać się językiem epoki, w której był on skażony obcymi naleciało-
ściami. Jego zdaniem, język powinien przede wszystkim odpowiadać oryginało-
wi bogactwem i giętkością. Dlatego uważał, że można tłumaczyć Shakespeare’a 
polszczyzną współczesną. Również obecnie Barańczak nie widzi potrzeby archa-
izowania języka i dbania o jego „absolutną historyczną odpowiedniość”273. 

Innym problemem językowym było użycie przez tłumaczy słów gwarowych 
lub takich, które wyszły z użycia. Tarnawskiego raziły słowa takie jak „dukwić” 
czy „gręzy” użyte przez Paszkowskiego, ale uznał, że nie zaszkodziły one tłuma-
czeniu. U Jankowskiego skrytykował naleciałości z języków obcych – szczegól-
nie  dużo  rusycyzmów.  Inaczej  podszedł  do  wyrazów niepolskich:  łacińskich, 
greckich czy niemieckich które pojawiły się w przekładzie Paszkowskiego. Tar-
nawski nie krytykował  tego,  a wręcz usprawiedliwiał,  pisząc,  że oddawało to 
skłonność Shakespeare’a do używania słów francuskich i hiszpańskich. W prze-
kładach Ulricha potępił wprowadzenie słów pochodzących z łaciny, które były 
wprawdzie użyte przez Shakespeare’a, ale w języku polskim i angielskim oddali-
ły się znaczeniem. Jako niedbały określił język Kasprowicza, który używał przy-
imka  „ze”  w  dowolnej  formie,  lub  dla  rytmu  tworzył  nieprawidłowe  formy: 
„zamkła”, „źdźbełko”.

Kolejnym problemem dla tłumaczy był rodzaj uprawianej przez Shakespeare’a 
zabawy ze słowami – użycie rzeczowników w niezmienionej formie jako czasow-
ników. W języku polskim nie zawsze jest to możliwe, lub dziwnie brzmi. Tłuma-
cze zatem często zastępowali je ekwiwalentami, zwykle ze szkodą dla tekstu. Tar-
nawski  wymienił  Rossowskiego,  który igraszki  słów pomijał,  albo zastępował 
ekwiwalentami,  Porębowicza naśladującego grę wyrazów i  Langego i  Dziedu-
szyckiego zastępujących przysłowia angielskie – polskimi. Opisując postępowanie 
tłumaczy, uczony nie oceniał go. Punktował tylko zmiany które mu się nie podo-
bały lub, jego zdaniem, nie były odpowiednie w danym tekście. Jako przykład po-
dał Rossowskiego, który będąc publicystą zastosował typowe wyrażenia publicy-

273 S. Barańczak, Mały ale maksymalistyczny manifest translatorski, w: S. Barańczak, op. cit., 
s. 19.

133



ELŻBIETA STANISZ__________________________________________________________________________________________

styczne, zbyt prozaiczne w kontekście języka Shakespeare’a. Tarnawskiego raziło, 
gdy mówi on „o ‘radykalnym’ wyleczeniu się śmiercią”274. 

W podobny sposób tłumacze radzili sobie z przysłowiami lub zwrotami. Tar-
nawski opisał, jak każdy z nich postępował, podkreślając, który sposób przekładu 
mu nie odpowiada. Pisał o Hołowińskim, który przysłowia i zwroty, nawet te na-
dające się do tłumaczenia, zmieniał na polskie, czy Dzieduszyckim, który pieśni 
ludowe zastępował polskimi albo przerabiał na ludowy ton. Różnie radzili sobie 
tłumacze z występującymi w sztukach słowami nieprzyzwoitymi. Zwykle starali 
się je łagodzić. Jankowski zacierał rubaszne i gminne wyrażenia. Komierowski 
używał starych, zapomnianych słów, których nikt nie rozumiał, więc nie brzmiały 
nieprzyzwoicie. Inni tłumacze opuszczali miejsca nieprzyzwoite, albo zastępowali 
polskimi pojęciami sięgając do gwary ludowej czy żargonu złodziejskiego. Tar-
nawski nie uważał tego za właściwe podejście. Przychylał się natomiast do roz-
wiązania zastosowanego przez Kasprowicza. Był on jednym z nielicznych, który 
miejsc nieprzyzwoitych nie łagodził, ale tłumaczył odpowiednimi wyrazami w ję-
zyku polskim. Tarnawski uważał za właściwe nieznaczne łagodzenie nieprzyzwo-
itości. Jego zdaniem, inny jest odbiór takiego języka w czasach współczesnych niż 
to miało miejsce w czasach szekspirowskich i dokładny przekład mógł powodo-
wać błędny odbiór dramatu.

Dużo uwagi poświęcił nazwiskom bohaterów utworów. Sam uważał, że nie na-
leży zmieniać nazwisk postaci będących Anglikami, ale powinno się tłumaczyć 
wiernie nazwiska nie-Anglików. Dlatego razili go u Komierowskiego Włosi o an-
gielskich  nazwiskach  czy  spolonizowane  przez  Paszkowskiego  i  Koźmiana 
wszystkie nazwiska bohaterów. Uważając że nie da się oddać brzmienia imion za 
pomocą polskiej pisowni, takie decyzje tłumaczy uznał za duży błąd. Ulricha po-
chwalił za to, że spolszczył tylko „mówiące” nazwiska, natomiast nie podobało 
mu  się  tłumaczenie  „mówiących”  nazwisk  przez  Langego.  Uznał,  że  Tobiasz 
Belch przełożony jako Zagłoba było zbyt dowolnym tłumaczeniem. Na koniecz-
ność spolszczania imion własnych zwraca również uwagę Barańczak, sugerując 
przy tym szczególną ostrożność aby trafnie odczytać podstawowy sens „znaczą-
cych” nazwisk275.

Wierność przekładu. Tarnawski oceniał również zrozumienia tekstu orygina-
łu przez tłumaczy. U Hołowińskiego dostrzegł błędy wynikające ze słabej znajo-
mości angielskiego. Tarnawskiego dziwiło, że występowały one we fragmentach 
łatwiejszych. Uważał, że przy tych trudniejszych tłumacz sprawdzał opinie kryty-
ków i dzięki temu wyławiał właściwe znaczenie. Dużo rzadszym problemem były 
kłopoty tłumacza z językiem polskim. Jedynym tłumaczem, w pracy którego Tar-
nawski krytykował słabe opanowanie języka polskiego i wynikające z tego proble-
my z przekładem, był Ulrich. 

274 O polskich przekładach dramatów Szekspira, Kraków 1914, s. 194.
275 Por. S. Barańczak, Trzy postscripta Szekspirowskie, w: S. Barańczak, op. cit., s. 224.
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W niektórych fragmentach od tłumacza wymagana była znajomość współ-
czesnych Shakespeare’owi faktów lub zwyczajów, a wielu tłumaczom brakowa-
ło filologicznego wykształcenia. U Jankowskiego Tarnawski znalazł błędy wyni-
kające z braku erudycji i zbytniej pobieżności. U Paszkowskiego, którego uwa-
żał za najlepszego tłumacza, widział błędy wynikające z braku znajomości stu-
diów krytycznych. U innych tłumaczy krytykował błędy wynikające z pośpie-
chu. Wysoko ocenił tłumaczenia Pajgerta i Koźmiana oparte na gruntownych 
studiach, uwzględniających prace krytyczne. 

U wielu tłumaczy widział  trudności  z  oddaniem różnego odcienia  drugiej 
osoby276. Dzieduszycki uważał za niewłaściwe użycie „ty” i wstawiał staropol-
skie tytuły, co dla Tarnawskiego było przyczyną ciężkości w miejscach podnio-
słych.  Uważał  też,  że  użycie  przez  Kasprowicza  ludowego  „wy”  zeszpeciło 
przekłady. Chwalił natomiast Władysława Matlakowskiego, który rozważał kto 
do kogo mówi i używał starego zwrotu lub „ty.”

Istotna w tłumaczeniach była dla Tarnawskiego wierność oryginałowi. Apro-
bował taką wierność w przekładzie Hołowińskiego, który, będąc księdzem, za-
chował ją nawet w miejscach z nieprzyzwoitym językiem. Przeczulenie na punk-
cie wierności oryginałowi widział u Koźmiana. W tekstach Shakespeare’a pew-
ne myśli  były  zagmatwane  z  powodu zmiany,  jaka z  biegiem lat  wystąpiła  
w składni języka angielskiego. Tarnawski uważał,  że należy je w przekładzie 
wyrazić prosto i przejrzyście. Nie zgadzał się więc z Koźmianem, który bardzo 
dokładnie przekładał takie miejsca, nie poprawiając błędów logicznych stylu.

Analizując prace tłumaczy przekładających wiele sztuk, Tarnawski często pi-
sał o postępach w pracy. U Jankowskiego widział dużo błędów w dwóch pierw-
szych tłumaczeniach. W dalszych dostrzegł większą wprawę autora, więc miej-
sca niezrozumiałe były wyjątkowe. Podobnie, pisząc o pracach Paszkowskiego, 
podkreślał, że pierwsze przekłady, chociaż lepsze od prac poprzedników, były 
słabe. Widział u autora niedostateczną jeszcze znajomość języka i błędy w rozu-
mieniu tekstu. Dostrzegł natomiast duży postęp z w tłumaczeniu kolejnych dra-
matów.

Ogólna ocena pracy tłumaczy. Po szczegółowej analizie konkretnych prze-
kładów Tarnawski dokonał ogólnej oceny pracy poszczególnych tłumaczy. Pisząc 
o Paszkowskim podkreślił, że główną zasadą jego pracy była chęć oddania jak 
najwierniej myśli  oryginału. To, co Tarnawski uważał za szczególnie cenne w 
jego pracy, to fakt, że zwracał uwagę na sposób mówienia poszczególnych osób, 
naśladując go w przekładzie. Tak konsekwentnie nie postępował żaden jego po-
przednik, a pozwoliło to na zachowanie przez tłumacza stylu poszczególnych po-
staci. Dlatego pracę Paszkowskiego ocenił szczególnie wysoko. Uznał, że prze-
wyższała ona wszystkie wcześniejsze i nie ustępowała wielu późniejszym. „Wżył 
się jak nikt inny w tok myśli poety i w jego sposób tworzenia obrazów”277. Za jego 

276 W języku angielskim liczba pojedyncza i mnoga mają tą samą formę „you”.
277 O polskich przekładach dramatów Szekspira, Kraków 1914, s. 137.
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największą zasługę uznał właśnie zachowanie stylu poszczególnych postaci, na co 
inni tłumacze mało zwracali uwagę.

Nisko ocenił pracę Hołowińskiego, który słabo władał wierszem i nie posiadał 
zmysłu oddawania w przekładzie tonu i kolorytu oryginału. Tarnawski krytykował 
również język, z błędami gramatycznymi i pojawiającymi się nierzadko rusycy-
zmami. Docenił natomiast starania tłumacza o zachowanie wierności oryginałowi 
i oczytanie w literaturze krytycznej,  chociaż uważał je za raczej przypadkowe  
i dorywcze, niż celowe. Za najbardziej charakterystyczną cechę tłumaczeń Koź-
miana uznał jego przeczulenie na punkcie wierności oryginałowi. Dlatego czasem 
myśl  oryginału ucierpiała na skutek dosłowności. Tarnawski sprzeciwił się po-
wszechnej wówczas opinii, że jest to najlepszy tłumacz Shakespeare’a. Widział  
w jego pracy piękne ustępy, ale uważał przekład za bardzo nierówny. Obok wier-
szy dorównujących oryginałowi polotem były też takie, które ocenił jako marne.

Wyjątkowe miejsce wśród tłumaczy przyznał Ulrichowi. Twierdził wprawdzie 
że „gładkością ustępuje Paszkowskiemu, a wiernością Koźmianowi”278, ale stał  
z nimi prawie na równi. Chociaż w jego pracy dostrzegł sporo błędów i niekonse-
kwencji, uważałby go za najlepszego tłumacza, gdyby nie błędy językowe. Długie 
przebywanie autora za granicą spowodowało występowanie anglicyzmów i skład-
nię niezgodną z polską gramatyką. Tarnawski podkreślił, że przekładając wszyst-
kie dramaty, Ulrich zapisał się w dziejach polskich przekładów ogromem podjętej 
i wykonanej pracy. Trzy sztuki Shakespeare’a: Perykles, Titus Andronicus i Hen-
ryk VIII, do czasów Tarnawskiego były przetłumaczone tylko przez Ulricha,  Ty-
mon Ateńczyk  był jedynym polskim wierszowanym przekładem, a  Stracone za-
chody miłości – jedynym przekładem zachowującym formę oryginału. 

Żadnego przekładu Tarnawski nie uważał za wzorowy. U większości tłuma-
czy widział wiele błędów, ale też wymieniał to, co w ich pracy translatorskiej 
cenił. Co było dla niego niezmiernie istotne, to fakt, że przy małej znajomości  
języka angielskiego na początku XX wieku, znajomość dzieł Szekspira była za-
dziwiająco duża. Był on często tłumaczony, ponieważ sztuki jego chętnie były 
wystawiane. 

Ocena tłumaczeń  prowadzona  była  metodą  filologiczną.  Tarnawski  zwrócił 
uwagę na wiele szczegółów, które później stały się istotnym problemem teorii tłu-
maczeń, jak archaizacja stylu, problem ekwiwalencji formy i języka, czy znajo-
mość przekładanego języka i biegłość we własnym języku.

Rozważania teoretyczne nad przekładem. Studium Tarnawskiego zawierało 
też uwagi dotyczące idealnego przekładu i zasad jakimi powinien się kierować tłu-
macz tekstu szekspirowskiego. Autor był przekonany, że powinien on wiersz prze-
kładać wierszem, a prozę prozą. Sądził, że należy naśladować rozmaitość rytmicz-
ną szekspirowskiego wiersza i próbować zbliżyć się do oryginału. Polecał tłuma-
czom wprowadzenie niepopularnych w Polsce jambów. Dążenie do wierności jest 
również dla Barańczaka jedną z podstawowych zasad translatorskich. Mówi on o 

278 Ibidem, s.159.
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wierności  wobec  „bezpośrednio  danych  sensów oryginału”279,  podkreślając,  że 
tekst przekładu musi być sam w sobie wybitnym utworem poetyckim. Nie widzi 
natomiast możliwości tłumaczenia białego wiersza jambami, który 

[...] jako taki „źle siedzi”, toteż jego użycie w dłuższym tekście albo krępuje i ogranicza 
prozodyczne i semantyczne możliwości wypowiedzi, albo sprawia, że schemat jambu rozpa-
da się pod naporem licznych nieregularności i zakłóceń280.

Do podobnych wniosków doszedł Tarnawski po latach pracy nad własnymi 
przekładami.

W ostatnich swoich pracach Tarnawski połączył znajomość dramatów Shake-
speare’a  z  rozważaniami  na  temat  istoty  przekładu.  Dwa  artykuły:  Trochę  
o metaforze, a trochę o sobie samym i Obrazowanie Szekspira, oba opublikowa-
ne w kolejnych numerach „Zdroju”281 w 1946 r.,  analizowały rodzaj  obrazów 
tworzonych przez Shakespeare’a. Tarnawski rozważał użycie metafory w poezji,  
a Shakespeare to, przykład autora, który „myśli obrazami”. Uczony pisał tylko 
o wczesnych utworach i występujące w nich obrazowanie odbierał jako „tchnie-
nie baroku, który się zbliżał”282. Uważał, że głównym celem młodzieńczych dra-
matów był obraz. Krytykując wczesne utwory, wychwalał późniejszy sposób pi-
sania, kiedy dramaturg „wyrósłszy z takich narowów [...] (zrozumiał), że obrazy 
muszą być celowe, ale nie mogą być celem”283. Odniósł się też do tłumaczonych 
przez siebie w czasie wojny dramatów Shakespeare’a. Praca nad nimi utwierdzi-
ła go w przekonaniu, że w tworzeniu obrazów Shakespeare jest „pod tym wzglę-
dem mistrzem, z którym bodaj nikt nie może się mierzyć” 284. Uznał więc, że wła-
ściwe oddanie w przekładzie metafor i obrazów jest najważniejszym zadaniem 
tłumacza. 

Drugi artykuł również zajmował się młodzieńczą twórczością Shakespeare’a. 
Tarnawski pisał o nadużyciu przez dramaturga, wyniesionych ze szkoły, figur re-
torycznych. Widział w tym psychikę człowieka odrodzenia, który widzi we wzor-
cach klasycznych szczyt doskonałości, ale nie potrafi pohamować swojego tempe-
ramentu i przyswoić sobie umiaru klasyków. Był to równocześnie obraz psychiki 
młodego człowieka, mającego luki w wykształceniu i współzawodniczącego z po-
etami wykształconymi w Oxford i Cambridge. Podając liczne przykłady z wcze-
snych utworów, skomentował, że u Shakespeare’a „rośnie oryginalność, obrazo-
wość stylu i zmienia się z wiekiem”285. 

Własne przekłady i przemyślenia. Kilka lat po wydaniu pracy o przekładach 
Tarnawski dołączył do grona tłumaczy.  Jego pierwszą przełożoną tragedią była 

279 S. Barańczak, Od Shakespeare’a do Szekspira, w: S. Barańczak, op. cit., s. 195.
280 S. Barańczak, Jak tłumaczyć wiersz Shakespeare’a, w: S. Barańczak, op. cit., s. 268.
281 Był to dwutygodnik literacko-artystyczny, wydawany w latach powojennych.
282 Trochę o metaforze a trochę o sobie samym, „Zdrój” 1946, nr 14-15, s. 9.
 Ibidem.
283 Ibidem.
284 Ibidem.
285 Obrazowanie Szekspira, „Zdrój” 1946, nr 14-15, s. 5.
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Romeo i Julia (wydana w 1924), a pierwszym wydanym przekładem Antoniusz  
i Kleopatra (1921). Do wybuchu drugiej wojny światowej przetłumaczył jeszcze 
Juliusza Cezara  (1925) i nie wydany wówczas  Sen nocy letniej.  We wstępie do 
Antoniusza i Kleopatry ogłosił też publicznie chęć wydania przekładów wszyst-
kich dramatów Shakespeare’a.

Do swojej teorii  tłumaczenia powrócił  profesor we wstępie do  Antoniusza  
i Kleopatry. Początkujący wtedy tłumacz pisał o zasadach, które stosował w swo-
ich  przekładach  i  podał  warunki,  jakie  należy  stawiać  dobremu  przekładowi. 
Uznał, że tłumacz powinien być poprawny we własnym języku, starać się jak naj-
dokładniej przekazywać myśli oryginału i wiernie oddawać styl i ton dramatów: 

Należy baczyć na to, aby być patetycznym tam, gdzie oryginał rozbrzmiewa patosem, 
rzewnym, gdzie dźwięczy rzewność, oschłym, gdzie jest oschły, uroczystym, gdzie uroczy-
sty, [...] wreszcie rubasznym, gdzie rubaszny286. 

Uważał to za szczególnie ważne w przekładzie Shakespeare’a, który używał 
różnych stylów w celu lepszej charakterystyki postaci. Sądził, że istotne jest, aby 
danym słowom Shakespeare’a odpowiadały słowa przekładu, co jest szczególnie 
trudne przy tłumaczeniu na język słowiański. Możliwe to było w przekładzie na 
inny język germański, dlatego, jego zdaniem, August Wilhelm Schlegel, który był 
w stanie tego dokonać,  jest  uważany za najlepszego tłumacza Shakespeare’a.  
Z kolei za mało istotne uznał zachowanie zwięzłości oryginału, co, przy chęci za-
chowania myśli  utworu, uważał wręcz za niemożliwe. Przyznał, że w pracy  O 
polskich przekładach dramatów Szekspira zarzucał tłumaczom rozwlekłość, ale 
przystępując do tłumaczenia zauważył, że ścisłe zachowanie zwięzłości nie jest 
możliwe. Mówiąc o archaizowaniu języka w tłumaczeniu Shakespeare’a i o prze-
kładaniu igraszek słownych, prezentował tę samą opinię, co w napisanej wcześniej 
pracy, będąc przeciwny archaizowaniu języka, natomiast zalecając zastępowanie 
igraszek słownych równoważnikami, lub rezygnację z nich. 

Przekład Romea i Julii nie został dobrze oceniony. Chwalono wierność teksto-
wi, ale zarzucano zbyt częste użycie anachronizmów czy przestawnego szyku wy-
razów oraz inne błędy, które powodowały, że „lektura tego przekładu nie jest ła-
twa”287. Pozostałe tłumaczenia uznano za dużo lepsze. O Antoniuszu i Kleopatrze 
napisał Borowy: „tłumaczenie ma wigor, który je czyni pozycją o dużej wartości 
dla literatury”288. 

Kilka lat później sam Tarnawski w artykule W jakich przekładach grać Szekspi-
ra (1945) po raz kolejny odniósł się w do swojej teorii. Była to odpowiedź na arty-
kuł  Borowego pod tym samym tytułem krytykujący przekłady Tarnawskiego289. 

286 W. Tarnawski, Wstęp, w: W. Shakespeare, Antoniusz i Kleopatra, Kraków 1921, s. 47, BN II 
nr 14.

287 W. Borowy, W jakich przekładach grać Szekspira, „Teatr” 1945, nr 1, s. 31. 
288 Ibidem, s. 32.
289 Borowy surowo ocenił występujące w przekładzie  Romea i Julii  anachronizmy, przestawny 

szyk wyrazów, dłużyzny i zagmatwane obrazy. Por. Borowy, op. cit., s. 27-37.
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Aczkolwiek Tarnawski bronił swojego tłumaczenia, jak pisał, nie miał wysokiego 
wyobrażenia o „swoich kwalifikacjach poetyckich”290. Był to jego „pierwszy prak-
tyczny eksperyment”291, podjęty po gruntownym przestudiowaniu wszystkich ist-
niejących przekładów, w którym chciał zastosować zasady dobrego tłumaczenia. 
Przyznał się do popełnionych błędów i poprawił swoją teorię przekładu. Napisał:

W zetknięciu z trudnościami oddania tekstu szekspirowskiego, teoria moja [...] uległa 
dość znacznym modyfikacjom. Doszedłem do przekonania, że przekład jest jednym wielkim 
kompromisem między całym szeregiem względów. Dziś nie jestem już takim bezwzględnym 
zwolennikiem ścisłej wierności w powtarzaniu myśli, uważam, że czasem musi się jej pod-
rzędne szczegóły poświęcić na korzyść tonu czy obrazowania292.

Rezygnacja z pojęcia wierności tłumaczenia była bardzo nowoczesnym, jak na 
tamte lata, postawieniem problemu. Obecnie, inny wybitny tłumacz Shakespeare’a, 
Barańczak również podkreśla niemożliwość osiągnięcia pełnej wierności w prze-
kładzie poezji293.

Dużo wyżej niż Borowy ocenił przekłady Tarnawskiego i jego teorię inny wy-
bitny szekspirolog, Stanisław Helsztyński, w artykule  Przekłady szekspirowskie  
w Polsce. Wczoraj i dziś (1954)294. Komentując krzywdzący, jego zdaniem, artykuł 
Borowego, zwrócił uwagę na wprowadzenie przez Tarnawskiego innego rodzaju 
wiersza do przekładu.  Zastąpił  on jedenastozgłoskowy wiersz sylabiczny wier-
szem tonicznym, jambicznym. Helsztyński porównał fragmenty przekładów Otel-
la Zofii Siwickiej (1951), Paszkowskiego (1859) i Tarnawskiego295, najwyżej oce-
niając przekład Tarnawskiego. Również analiza fragmentów Hamleta w powojen-
nych tłumaczeniach Romana Brandstaettera (1952), Witolda Chwalewika (1954) i 
Tarnawskiego przekonała go do uznania wyższości pracy Tarnawskiego. Jak napi-
sał „nie na trzech, lecz na dziesiątkach, setkach przykładów można by ilustrować 
w ten sposób wyższość metody przekładowej Tarnawskiego”296, Uważał, że Tar-
nawski, wiernie trzymający się konstrukcji zdań i sensu oryginału, zrobił to „bez 
uszczerbku dla swobody, swady, inwencji poetyckiej”297, więc przekłady jego na-
leżą do najlepszych jakie powstały w Polsce. Ocena Helsztyńskiego dotyczyła tłu-
maczenia nie do wystawiania na scenie ale do studiowania. Nie uwzględniała ona 
scenicznej wartości przekładu i nie znalazła potwierdzenia w wystawieniach te-
atralnych.

290 W jakich przekładach grać Szekspira, „Tygodnik Warszawski” 1945, nr 7, s. 12.
291 Ibidem.
292 Ibidem.
293 S. Barańczak, Od Shakespeare’a do Szekspira, w: S. Barańczak, op. cit., s. 191-215.
294 Por. S. Helsztyński, Przekłady szekspirowskie w Polsce. Wczoraj i dziś, „Pamiętnik Teatralny” 

1954, nr 2, s. 1-91.
295 Do porównania Helsztyński wykorzystał fragmenty  Otella w przekładzie Tarnawskiego za-

mieszczone w jego książce Szekspir (1931).
296 S. Helsztyński,  Przekłady szekspirowskie w Polsce. Wczoraj i dziś,  „Pamiętnik Teatralny” 

1954, nr 2, s. 47.
297 Ibidem.
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Współcześni Tarnawskiemu krytycy często odnosili się do jego opinii o prze-
kładach i wykorzystywali je w swoich analizach dramatów298. Powszechnie zga-
dzano się z jego wysoką oceną przekładów Ulricha i Paszkowskiego. Pewne sfor-
mułowania Paszkowskiego weszły wręcz do języka polskiego299. Obecne odniesie-
nie do dokonanego przez Tarnawskiego wartościowania można zauważyć w wy-
borze przekładów w najnowszych wystawieniach teatralnych. Reżyserzy teatralni 
nadal wybierają do swoich inscenizacji przekłady Paszkowskiego i Ulricha, pomi-
mo istnienia wielu nowszych tłumaczeń300. 

2. Tarnawski jako historyk literatury
Tarnawski napisał dwie obszerne prace poświęcone twórczości Shakespeare’a. 

Historia literatury angielskiej. Od czasów najdawniejszych do Miltona i Drydena 
(1926) była jednym z pierwszych podręczników uniwersyteckich, wydaniem bar-
dzo ważnym dla studentów anglistyki. Zarys monograficzny Szekspir. Książka dla 
młodzieży i dorosłych (1931) był pierwszą polską książką o angielskim dramatur-
gu skierowaną do młodego czytelnika. Każda praca adresowana była więc do in-
nej grupy czytelniczej, co najwyraźniej widać we wstępach do obu dzieł. W obu 
widać połączenie tradycyjnej metodologii historycznoliterackiej z wyraźnymi ce-
lami popularyzatorskimi i edukacyjnymi.

W Historii literatury angielskiej Tarnawski skrótowo potraktował literaturę an-
gielską. do połowy XVI w., natomiast dokładnie omówił okres związany z twór-
czością Shakespeare’a. Scharakteryzował epokę, opisał scenę angielską i dramatur-
gów tych czasów. Miał świadomość słabej znajomości literatury angielskiej w Pol-
sce przy stosunkowo dobrej znajomości twórczości Shakespeare’a. Przedstawił więc 
dokładnie literaturę przedszekspirowską, ze względu „na rozpowszechnione u nas 
pojęcie, jakoby autor Hamleta był jakąś odosobnioną, olbrzymią postacią i dzięki 
swej genialności jednym „stań się!” z niczego stworzył dramat nowożytny”301.

Tarnawski nie przejął powszechnego w jego czasach panegirycznego stosunku 
do  Shakespeare’a,  nie  dopuszczającego  żadnej  krytyki  największego  twórcy 
wszech czasów. Pisał o nim jako wybitnym dramaturgu okresu, ale podkreślał, że 
nie stworzył on czegoś absolutnie nowego, że formę dramatów i dużo motywów 
przejął od swoich poprzedników. Dlatego uważał za istotne dokładne zaznajomie-
nie czytelnika z literaturą poprzedzającą Shakespeare’a. Pisząc o pracach innych 

298 Dyboski odnosił się do opinii Tarnawskiego w monografii  William Shakespeare i w artyku-
łach, Tretiak w wydanych wstępach do dramatów, Helsztyński w artykułach.

299 Powszechnie używane są i powtarzane przez współczesnych tłumaczy sformułowania Pasz-
kowskiego, na przykład „Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś”. Por. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, 
Kraków 2004, s. 219.

300 We współczesnych wystawieniach teatralnych tylko przekłady Barańczaka i Słomczyńskiego 
są często wykorzystywane,  ale  Kupiec wenecki,  Miarka za miarkę,  Wiele hałasu o nic,  Wieczór  
Trzech Króli, Burza czy Wesołe kumoszki z Windsoru w przekładzie Ulricha, a Romeo i Julia, Król  
Lear i Hamlet przełożone przez Paszkowskiego nadal goszczą na polskich scenach.

301 Historia literatury angielskiej.  Od czasów najdawniejszych do Miltona i  Drydena,  Lwów 
1926, s. 307.
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autorów często streszczał omawiane utwory.  Zupełnie inne ujęcie prezentował  
w obszernej części książki dotyczącej Shakespeare’a. Zakładał tutaj dokładną zna-
jomość dzieł przez czytelnika. Praca adresowana była do czytelnika znającego li-
teraturę powszechną i twórczość Shakespeare’a, któremu brakowało gruntownej 
wiedzy o okresie elżbietańskim, czyli tła potrzebnego do analizy twórczości dra-
maturga.

Analizując dramaty pisane w początkowym okresie twórczości, często przypo-
minał autorów, którzy wpływali na Shakespeare’a. I tak, Titus Andronicus był dla 
niego tragedią zemsty, przypominającą Kyda302. Pisząc o wpływie innych autorów 
często zamieszczał własne poglądy, nie zawsze wyjaśniając, na czym je opierał. O 
Kupcu weneckim  pisał tylko, że widzi w nim wpływ Marlowe’a303, a twórczość 
Lyly’ego wpłynęła na Stracone zachody miłości w zakresie tworzenia komedii, w 
dialogach i igraszkach słownych304. Jeżeli starał się znaleźć dowody swoich opinii, 
głównie analizował różnice językowe. 

Zupełnie inaczej napisana była książka przeznaczona dla młodszego czytelni-
ka. Na początku Tarnawski wyjaśnił, czym powinna się charakteryzować książka 
dla młodzieży. Uważał za szczególnie istotne jasne omówienie omawianych pro-
blemów, a nie zagłębianie się w subtelności krytycznej  analizy i podkreślanie  
w każdym omawianym przedmiocie jego najistotniejszych cech, takich, które sta-
nowią trwały dorobek duchowy myśli ludzkiej.

Aby ułatwić czytelnikowi właściwe zapoznanie się z omawianymi zagadnienia-
mi, wyjaśnił we wstępie znaczenie używanych terminów literackich. Przywołując 
nazwiska, opisywał, kim byli wymienieni przez niego ludzie. Duża część pracy za-
wierała  informacje  dotyczące  tła  społeczno-historyczno-kulturowego.  Opisując 
dawnych mieszkańców Anglii omawiał nawet Celtów i ich literaturę. Uważał, że ma 
ona duże znaczenie dla zrozumienia Shakespeare’a, ponieważ to właśnie po Celtach 
Anglicy odziedziczyli bujną wyobraźnię. Pisząc zaś o czasach panowania Henryka 
VIII i Elżbiety I, szczególnie dokładnie analizował problemy religijne tego okresu. 

W obu pracach, tak jak inni współcześni mu krytycy, twórczość Shakespeare’a 
podzielił na okresy, różniące się nastrojem, stylem, formą, a nawet typem drama-
tu. Każdy okres dokładnie omówił, podając cechy wspólne wszystkich powstałych 
wówczas utworów. W okresie I (do 1596 r.) podkreślił występującą w nim różno-
rodność utworów i małą ich oryginalność. W okresie II (1596-1599) widział mi-
strzostwo charakterystyki postaci, większą równowagę stylu, swobodę wierszowa-
nia, częste użycie prozy, porównań i przenośni. Cechą charakterystyczną III okre-
su (1599-1608) była głęboka analiza psychologiczna bohaterów i częste użycie 
białego  wiersza.  Ostatni  okres,  od  1608  r.  charakteryzował  swobodny  biały 
wiersz, zbliżający się do prozy,  śmiałe, bardzo wyraziste wyrażenia obrazowe  
i przesadnie zwięzły styl. 

302 Ibidem, s. 319.
303 Ibidem, s. 331.
304 Ibidem, s. 321.
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Również dużą część wstępu do Juliusza Cezara zajęło Tarnawskiemu poinfor-
mowanie czytelnika o twórczości dramaturga. Skupił się na przełomie drugiej i trze-
ciej epoki twórczości, widząc ogromną różnicę między utworami pisanymi przez 

[...] młodzieńca, który zapewne wskutek kłopotów materialnych rodziny, a może i złego 
pożycia małżeńskiego, powędrował do stolicy po majątek i sławę, do w sile wieku będącego 
mężczyzny z ostatnich lat  stulecia,  znanego jako wybitny aktor,  zestawianego jako poeta  
z Owidiuszem, jako dramaturg z Plautem i Seneką, posiadającego stosunki wśród arystokra-
cji305. 

Analizując dzieła dramaturga, Tarnawski łączył twórczość z biografią autora, 
stanowiącą, dla niego, klucz do zrozumienia utworów.

Rozważając życie wielkiego dramaturga i analizując jego utwory Tarnawski 
stawiał siebie w pozycji tego, który rozumie intencje Shakespeare’a, wie co poeta 
myślał i jakimi zasadami się kierował w różnych okresach twórczości. Pisał za-
równo o znanych faktach jak i popularnych hipotezach. Wymieniał te, które uwa-
żał za mało prawdopodobne, jak również takie, o których prawdziwości był prze-
konany. Pisząc o wyjeździe Shakespeare’a do Londynu, wyjaśniał: 

Najprawdopodobniej rozstał się z nią, [Anną] po prostu gnany chęcią spróbowania sił na 
szerszej arenie. Trudno go wyobrazić sobie zostającego autorem i dramaturgiem przypadko-
wo. Raczej przypuścić należy, iż tak długo marzył o oklaskach i sławie, aż postanowił ruszyć 
w świat dla ich zdobycia306. 

Omawiając Wszystko dobre, co się dobrze kończy wyjaśniał, że sztuka była pi-
sana ze względu na potrzebę teatru, a nie „z wewnętrznej potrzeby i dla własnego 
zadowolenia autora”307. Wypowiadając się na temat myśli i poglądów dramaturga 
stosował  typową  w jego czasie  postawę krytyczną,  pozwalającą  na  szukanie  
w dziele literackim intencji autora.

Odczytując dzieła przez interpretację biografii autora, Tarnawski uważał, że 
brak tragedii  w II  okresie,  a pisanie komedii  i  historii,  łączył  się ze zdobytą  
przez Shakespeare’a  sławą wśród współczesnych,  dobrą sytuacją  materialną  
i uzyskaniem dla ojca tytułu szlacheckiego. Sądził, że pogodny nastrój utworów 
tego okresu był wynikiem pogodnego poglądu dramaturga na świat. Zmianę na-
stroju w III okresie łączył z rosnącą znajomością życia i natury ludzkiej. Twier-
dził, że ponura wizja człowieka i jego czynów stanowiła zasadniczą cechę tego 
okresu. Zauważył też szczególnie pesymistyczny obraz stosunku mężczyzny do 
kobiety, przypuszczał więc, że musiało w życiu Shakespeare’a zajść coś co to  
spowodowało.  Był  przekonany,  że cierpienie,  które zatruło życie  dramaturga, 
minęło w ostatnim okresie życia.  W pisanych wówczas dramatach dostrzegał  
przede wszystkim temat rodziny. Uważał, że związany był on najpierw z myślą  
o powrocie do Stratfordu, a później z samym powrotem308. 

305 W. Tarnawski, Wstęp, w: W. Shakespeare, Juliusz Cezar, Kraków 1925, s. 1, BN II nr 36.
306 Szekspir. Książka dla młodzieży i dorosłych, Lwów 1931, s. 41.
307 Ibidem, s. 238.
308 Ibidem, s. 40-238.
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Również we wstępie do Antoniusza i Kleopatry Tarnawski łączył wybór przez 
dramaturga tematów sztuk z jego przeżyciami osobistymi. Uważał, że, porównu-
jąc dramaty z  Sonetami, można wykazać ich pokrewieństwo i na tej podstawie 
uzyskać pewne uzasadnienie dla biograficznego ich interpretowania. Pisał więc  
o „czarnej kochance” z Sonetów, która przypominała mu Rozalindę ze Straconych 
zachodów miłości:

Pełne zapału pochwały jej czarnych oczu i włosów oraz śniadej cery, wygłaszane przez 
Birona, który przedstawia może samego poetę, wskazują na to, że ten fizyczny typ kobiety 
najbardziej Szekspira pociągał i że zapewne poza scenami młodocianej sztuki kryje się jakiś 
epizod z jego życia309. 

W dramacie dostrzegał gorycz, która była „zapewne zrodzona z dokładniej-
szego a dojrzałego przyjrzenia się światowi i ludziom, może i osobistych rozcza-
rowań”310. Zauważył wyraźny związek między Sonetami i Antoniuszem i Kleopa-
trą. Skargi na nieszczerość kochanki, silnie akcentowany motyw wieku i obraz 
władzy jaką „czarna kochanka” z Sonetów ma nad autorem, przypominały wła-
dzę Kleopatry nad Antoniuszem. Spokój i obiektywizm, jaki widział w sposobie 
przedstawienia stosunku Antoniusza do Kleopatry wskazywały,  jego zdaniem, 
na to, że „poeta zapewne odświeżał dawne wspomnienia”311. 

Analizy i interpretacje wybranych utworów.  Utwory analizował profesor  
w sposób podobny do współczesnych mu krytyków, chociaż na inne elementy 
kładł nacisk i rozważał inne motywy dramatów. Informował o czasie powstania 
dramatów i o ich genezie, oraz o wpływie innych autorów na Shakespeare’a. Pre-
zentując opinie innych krytyków, wyjaśniał, dlaczego odrzucił ich hipotezy. 

Szczególnie dogłębną analizę Tarnawski zawarł w napisanych w początkach 
swojej  pracy naukowej wstępach do  Antoniusza i  Kleopatry,  Juliusza Cezara  
i  Romea i Julii.  Pisząc o  Antoniuszu i Kleopatrze,  dokładnie analizował  Żywoty  
sławnych Greków i Rzymian Plutarcha, wyliczając, co i jak zostało wykorzystane 
przez Shakespeare’a. Pisał więc o usunięciu przez dramaturga cech, które pozba-
wiłyby bohatera sympatii widzów, czy o pominięciu opisanych u Plutarcha powo-
dów, dla których Kleopatra nie chciała opuścić terenu działań wojennych. Dokład-
nie zajął się też kwestią, w jaki sposób Shakespeare poradził sobie z odtworze-
niem kolorytu epoki i dwóch środowisk: Rzymu i Egiptu. Przyznając, że drama-
turg nie miał wielkiej wiedzy na ten temat, przypomniał błędy często wymieniane 
przez krytyków, jak bilard na dworze Kleopatry, ale uznał, że nie są one istotne. 
Podczas wystawiania dramatów w czasach Shakespeare’a było dużo więcej nieści-
słości, ale, jak twierdził Tarnawski, Shakespeare miał tak ogromną intuicję, że błą-
dząc w szczegółach, tworzył obrazy oddające ducha epoki. 

309 W. Tarnawski, Wstęp, w: W. Shakespeare, Antoniusz i Kleopatra, Kraków 1921, s. 37, BN II nr 
14.

310 Ibidem, s. 13. 
311 Ibidem, s. 40.
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Równie dogłębnie rozważał uczony genezę i czas powstania Juliusza Cezara. 
Uważał, że w tym dramacie Shakespeare był bardziej swobodny w wykorzysta-
niu źródeł niż w pozostałych, opartych na dziele Plutarcha (Antoniuszu i Kle-
opatrze,  Koriolanie).  Wymienił  fragmenty  tragedii,  w których  dramaturg  po-
szedł dokładnie za źródłem, (co było rzadkie) i te (częstsze), w których utwór 
różnił się od źródła. 

Pisząc o genezie i  dacie wydania Romea i  Julii,  wyjaśnił  różnice między 
dwoma pierwszymi wydaniami, z 1597 r. i 1599 r., nasuwające mu myśl o po-
nownym opracowaniu tekstu, który był wydany bez wiedzy i zgody Shakespe-
are’a. Tarnawski przeprowadził więc badania tekstowe i po dokładnej analizie 1 
i 2 „quatro” zauważył różnice, wynikające z poprawek dramaturga, skrótów sce-
nicznych lub niedbalstwa stenografa. Analizując fragmenty 1 wydania „in quatro”, 
doszedł do wniosku, że powstało ono na podstawie notatek obecnego na spekta-
klu stenografa i tekstów ról uzyskanych od członków trupy. Uznał więc, że w 1 
„quatro”  przedśmiertna  mowa  Merkucja,  dłuższa  i  zawierająca  niewybredny 
dowcip, została rozwinięta przez aktora odgrywającego jego rolę, aby zdobyć 
poklask  widowni.  Równocześnie  przedstawił  dowody na  to,  że  sam Shakes-
peare,  w inny sposób,  ponownie opracował części  tekstu.  Za tak poprawioną 
uznał mowę Romea na końcu 2 sceny II aktu. Spostrzeżenia poparł opinią inne-
go krytyka, Daniela. Nie zgodził się natomiast z jego poglądem, że żale nad cia-
łem Julii w IV, 5 są w 2 „quatro” nową redakcją. Tarnawski był przekonany, że  
są tak słabe i mało poetyckie, że uznał je za skopiowane z zaginionego dramatu 
poprzednika Shakespeare’a. W taki sam sposób analizował kolejne sceny, poda-
jąc swoją interpretację i odnosząc się do interpretacji Daniela, często polemizu-
jąc z jego opiniami. Tekstograficzne rozważania Tarnawskiego dotyczące gene-
zy były bardzo nowatorskie, jak na jego czasy. Był on równocześnie jedynym 
polskim  krytykiem  przeprowadzającym  szczegółowe  badania  tekstowe  dzieł 
Shakespeare’a312. 

Krytyka postaci szekspirowskich. W swoich pracach Tarnawski najczęściej 
nie zajmował się głęboką charakterystyką postaci dramatów. W przeciwieństwie 
do większości sobie współczesnych krytyków, rozważał przede wszystkim proble-
my poruszane w dramatach, mniej zajmując się ich bohaterami. 

W Szekspirze dokonał ogólnej charakterystyki tylko bohaterów największych 
tragedii. Pisał więc o Hamlecie, Makbecie, Otellu czy Brutusie.  O tym ostatnim 
pisał, że jest to: „natura szlachetna i pełna poświęcenia, ale chorobliwie zakochana 
w sobie i błędnie przeświadczona o własnych zdolnościach” i dodawał: 

Przy całej wierze we własną mądrość daje sobą powodować człowiekowi niewątpliwie 
niższemu moralnie od siebie, ale sprytniejszemu i umiejącemu wyzyskać jego słabości313.

312 Wyników badań, dotyczących „quatro” z 1597 r., jakimi dysponował Tarnawski nie zmieniły 
późniejsze badania Por. Fabiszak, Gibińska, Kapera, Szekspir, Kraków 2003, s. 126.

313 Szekspir. Książka dla młodzieży i dorosłych, Lwów 1931, s. 167.
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W podobny sposób scharakteryzowany został pragnący władzy Antoniusz, bo-
hater Antoniusza i Kleopatry, jako człowiek myślący tylko o zabawie i pogardza-
jący wszystkim innym. Więcej uwagi poświęcił też postaci Shylocka z Kupca we-
neckiego. Podziwiał genialność Shakespeare’a, który, chociaż miał niewiele spo-
sobności do obserwowania Żydów, „pochwycił ich charakterystyczny rys, polega-
jący na tym, że ustawicznie myślą o swym upośledzeniu i swych krzywdach”314. 

O treści dramatów Tarnawski z reguły prawie nic nie pisał, często nawet nie 
wymieniał głównych bohaterów. Czasami ograniczał się tylko do ogólnych uwag 
o sztuce czy atmosferze. Jeżeli jednak pisał więcej o utworze, to podawał swoje 
opinie o dramacie, postaciach i nastroju. Nie uzasadniał prezentowanych poglą-
dów, zakładając, że czytelnik zna utwór na tyle dobrze, że sam znajdzie takie uza-
sadnienie. 

Tylko w dwóch pracach, we wstępach do Romea i Julii  i do Juliusza Cezara 
badacz naśladował typowy w jego czasach schemat analizy utworów i dokonał do-
kładnej  charakterystyki  postaci.  Wstępy były  wczesnymi  pracami  naukowymi, 
więc młody szekspirolog powielał w nich sposób interpretacji utworów stosowany 
przez krytyków angielskich, na przykład Bradleya, czy swojego nauczyciela Dy-
boskiego.

W całej analizie Romea i Julii Tarnawski najwięcej miejsca poświęcił charak-
terystyce postaci, ponieważ uważał, że to właśnie bohaterowie: Romeo i Julia byli 
największą zaletą tragedii. Przedstawił więc autor wstępu dokładną charakterysty-
kę głównych bohaterów: Romea – od młodzieńca do panującego nad sobą męż-
czyzny i Julii – od potulnego dziewczęcia do pełnej hartu, opanowanej silną na-
miętnością kobiety.

Również dużą część wstępu do Juliusza Cezara zajęła charakterystyka postaci. 
Bohaterom dramatu poświęcony był też artykuł O Juliuszu Cezarze315. Tarnawski 
dokładnie omówił tak fizyczne, jak i psychiczne rysy głównych bohaterów. Anali-
zując Cezara, zastanawiał się, dlaczego Shakespeare dodał, wbrew wiedzy histo-
rycznej, wiele cech antypatycznych. Nie dostrzegł tutaj wpływu Plutarcha, który, 
chociaż republikanin, wyraźnie zaznaczał wielkość Cezara. Uznał, że ich główną 
przyczyną mógł być pesymistyczny nastrój twórczy w czasie pisania. 

W artykule szczegółowo zajął się też postacią Brutusa. Zastanawiał się nad 
tym, skąd Shakespeare znał taki typ przedstawiciela życia politycznego, czułego 
na swoim punkcie doktrynera, wysoko się ceniącego, często moralizującego i wy-
suwającego się na stanowisko naczelne. Uważał, że obraz ten powstał częściowo 
dzięki kontaktom z arystokracją, ale głównie dzięki jego genialnej intuicji.

Analiza bohatera utworu Shakespeare’a pojawiała się też w artykule  Postać 
Szajloka w „Kupcu weneckim”316, w którym Tarnawski zajął się charakterystyką 
tylko jednej postaci,  Shylocka. Bohatera opisał jako krwiożerczego, żywiącego 
pogardę dla świata chrześcijańskiego, uznającego prymat pieniądza, ale równocze-

314 Ibidem, s. 117.
315 „Listy z Teatru” 1925, nr 6, s. 171-180.
316 „Kurier Poznański” 1930, nr 36.
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śnie kochającego rodzinę i tradycje. Odniósł się też do prezentowanej przez kryty-
ków opinii, że Szekspir nie miał sposobności obserwowania postaw Żydów, po-
nieważ zostali oni wydaleni z Anglii w XIII w. Tarnawski uznał, że miał taką 
możliwość,  ponieważ są  dane o ich pobycie  w Anglii  w XVII  w.  Stwierdził: 
„Szekspir nie malował abstrakcji, lecz żywych ludzi”317.

Problematyka utworów.  Podstawą analizy utworów były dla Tarnawskiego 
rozważania dotyczące problemów poruszanych w dramatach. Często było to połą-
czone z aluzjami do wydarzeń historycznych i rozważaniami na temat stosunku 
dramaturga do współczesnych mu problemów społecznych i politycznych. Pisząc 
o Kupcu weneckim, szczegółowo opisał historię pobytu Żydów w Anglii. Zrobił 
to, aby wyjaśnić stosunki między Żydami i społeczeństwem europejskim w śre-
dniowieczu i uniknąć ich oceny z punktu widzenia XX w.318 Omawiając Juliusza 
Cezara, pisząc o problemie, jakim jest walka z absolutyzmem, nawiązał do historii 
Anglii i ostatnich lat panowania królowej Elżbiety. Uważał wprawdzie, że Shake-
speare w swoich utworach rzadko robił aluzje do wydarzeń współczesnych, ale 
obserwacja życia politycznego w ostatnich latach władania Elżbiety mogła mu po-
móc w pisaniu Juliusza Cezara. Co było dla Tarnawskiego istotne, to wydobycie z 
takiej obserwacji elementów trwałych, mających znaczenie uniwersalne i ponad-
czasowe. Temat jednowładztwa i wpływu wybitnych jednostek na tłum posiadał 
takie właśnie cechy wielkości.

Badacz wspominał też o tym, co dziwiło go u Shakespeare’a. Zajmował się 
więc tematami przez niego nie poruszanymi. Analizując Króla Jana pisał o pomi-
nięciu, nawet braku najmniejszej wzmianki o  Magna Carta. Brak jakichkolwiek 
informacji o tak ważnym dokumencie starał się wyjaśnić, usprawiedliwiając dra-
maturga, który „szukał w przeszłości nie etapów rozwoju konstytucyjnego, lecz 
żywych ludzi i silnie do wyobraźni przemawiających wypadków”319. 

Bardzo istotne dla Tarnawskiego było szukanie u Shakespeare’a elementów 
oryginalnych,  nie wzorowanych na innych utworach. Pisząc o  Komedii omyłek  
podkreślił, że do występującej tam pary bohaterów bliźniaków Shakespeare dodał 
takich samych służących, co spotęgowało efekt nieprawdopodobieństwa. W Śnie  
nocy letniej treść była, jego zdaniem, wymyślona, chociaż pojawiło się szereg mo-
tywów z Owidiusza, Chaucera czy Greene’a. W komedii wykorzystano też wie-
rzenia ludowe, co było „dziełem mistrzowskiej ręki”320. 

Tarnawski pisał o tym, co budziło jego zachwyt i co uważał za słabość drama-
tów. Najczęściej szukał słabych stron w dziełach najbardziej znanych i uważanych 
za najwspanialsze. Uzasadniał to twierdząc, że „[...] nie ma potrzeby rozpisywać 
się o zaletach poetyckich i scenicznych Romea i Julii, bo są ogólnie znane raczej 

317 Ibidem.
318 Szekspir. Książka dla młodzieży i dorosłych, Lwów 1931, s. 114-115.
319 Ibidem, s. 83.
320 Historia literatury angielskiej.  Od czasów najdawniejszych do Miltona i  Drydena,  Lwów 

1926, s. 328.

146



WŁADYSŁAW STARNAWSKI JAKO SZEKSPIROLOG__________________________________________________________________________________________

należy zwrócić uwagę na miejsca słabsze”321. To, czym się zachwycał zostało tylko 
wymienione i poparte krótką opinią. 

Język i wersyfikacja Shakespeare’a. Tarnawski był jedynym polskim kryty-
kiem interesującym się językiem dramatów, który był dla niego szczególnie waż-
nym elementem analizy i interpretacji sztuk. W rozważaniach nad badaniem ro-
dzaju wiersza stosowanego przez Shakespeare’a, w ustalaniu chronologii dzieł, 
prezentował efekty własnych badań nad tekstem, będąc pionierem tego typu prac 
w Polsce.

We wszystkich pracach mówił więc o rodzaju wiersza czy stosowanych ry-
mach, ale najobszerniejsze informacje o języku zawierają wstępy do tragedii: An-
toniusz i Kleopatra, Romeo i Julia i  Juliusz Cezar. We wstępie do  Antoniusza  
i Kleopatry Tarnawski podał podstawowy schemat białego wiersza – pięciostopo-
wego wiersza jambicznego, jak również sposoby,  w jaki  mógł  być  zmieniany. 
Rozważał, jaki sposób pisania wybierał Shakespeare dla różnego rodzaju tekstu. 
Informował o częstym użyciu rymów w ustępach lirycznych czy przy zakończeniu 
scen oraz aktów i prozie w scenach komicznych czy w ustach bohaterów obłąka-
nych, jak Ofelia czy Lear, co zwiększało efekt tragiczny. 

Analizując rodzaj wiersza Juliusza Cezara, pisał o podobieństwach i różnicach 
między tym dramatem i  Hamletem, podając dane statystyczne, dotyczące liczby 
rymów czy prozy.  Na tej podstawie udowadniał,  że tragedie sąsiadują ze sobą 
chronologicznie. Również styl obu sztuk postrzegał jako środek linii rozwoju.

Forma stosowanego przez Shakespeare’a wiersza była dla Tarnawskiego jed-
nym z bardzo istotnych elementów określania chronologii utworów. Szczegółowo 
analizował więc formę wiersza używanego przez Shakespeare’a w różnych okre-
sach życia. Pisał o używaniu wiersza 14-zgłoskowego w początkowym okresie 
twórczości, prozy i jambu później i rzadszym używaniu prozy pod koniec twór-
czości. Wnikliwie analizował zmiany w białym wierszu w miarę rozwoju poety. 

Struktura  dramatów.  Tarnawski,  w  przeciwieństwie  do  innego  polskiego 
krytyka tego okresu, Andrzeja Tretiaka, nie interesował się budową dramatów  
i nie analizował jej w swoich pracach. Tylko wstęp do Juliusza Cezara jest zupeł-
nie inny, ponieważ dużo uwagi poświęcone zostało budowie tragedii i rozważa-
niom o zauważonych błędach konstrukcyjnych. Za istotne w każdym dramacie 
Tarnawski uznał wysunięcie na pierwszy plan bohatera, a jeżeli główną sprawą 
jest idea, to symbolizującą tę ideę postać. W Juliuszu Cezarze zauważył brak rów-
nomierności  między  postacią  Cezara,  reprezentującego  ideę  jednowładztwa,  
a przedstawicielem ideałów republikańskich, Brutusem. Równocześnie, często na 
pierwszym planie występują inne postacie, co, zdaniem Tarnawskiego, rozprasza-
ło uwagę widza i utrudniało uchwycenie myśli  głównej, jaką w dramacie była 
walka dwóch idei. Jedność dramatu psuł Tarnawskiemu akt V, w którym widział 
zachowanie nastroju tragedii, ale dużo gorszy sposób pisania. Sądził, że Shakespe-

321 Ibidem.
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are musiał skończyć utwór na określony termin, więc spieszył się i pisał bez sta-
ranności. Również stylem i językiem ten akt różnił się od pozostałych. Uczony 
uważał, że zawiera on dużo ciężkich zwrotów, sprawiających trudności w zrozu-
mieniu. 

Sceniczne aspekty tekstu dramatycznego. Podkreślając, że Shakespeare pisał 
dla sceny, badacz dużo uwagi poświęcił kwestii dramaturgicznego wymiaru po-
szczególnych scen. O postaci Pistola z Henryka IV mówił, że jest to „oryginalna 
kreacja podpatrzona zapewne między widzami teatralnymi”322. Podobnie, analizu-
jąc Juliusza Cezara, zwrócił uwagę na wagę scen zbiorowych i problemy wynika-
jące przy ich reżyserowaniu. W Henryku IV, opisał sceny aktu IV, przedstawiające 
śmierć Talbota, informując o dużym powodzeniu scenicznym tego epizodu, który 
uważał za artystycznie przeciętny, ale mocno przemawiający do uczuć patriotycz-
nych. 

Sceną, a raczej publicznością teatralną w czasach Shakespeare’a, zajął się też 
przy analizie Hamleta. Scenę na cmentarzu z grabarzami uznał za wprowadzoną 
do sztuki po to, aby zadowolić publiczność złożoną z czeladników. Podobnie, ob-
fitość morderstw w dramatach uznał za schlebianie gustom plebsu.

Edukacyjny aspekt prac Tarnawskiego. W Szekspirze Tarnawski często nie 
dokonywał własnej oceny dramatów i nie przytaczał opinii innych krytyków. Tyl-
ko Hamlet potraktowany został inaczej. Jest to najwyżej ceniony utwór, więc Tar-
nawski szerzej się nim zajął. Stwierdził, że tyle refleksji o świecie i życiu włożo-
nych jest w usta bohatera, że postać ta na zawsze pozostanie przedmiotem sporu 
krytyków. Nie wymieniając nazwisk badaczy literatury, przytoczył różne ich opi-
nie, dotyczące przyczyn, dla których Hamlet tak długo odkładał zemstę, zarówno 
tłumaczących  to czynnikami  zewnętrznymi  lub skrupułami  moralnymi,  jak też 
uważających Hamleta za niezdolnego do czynu. Pisał o krytykach zwracających 
uwagę na pierwiastki osobiste, którymi Shakespeare obdarzył bohatera. Tarnawski 
nie przychylił się do żadnej z tych opinii, w wielu widział sprzeczności, ale i ele-
menty, z którymi się zgadzał. Uznał, że te niejasności są źródłem uroku dramatu. 

W Historii literatury, adresowanej do przyszłych anglistów, dokonując oceny 
sztuk wyraźnie zaznaczał, czy prezentował swój pogląd, czy opierał się na zda-
niu innych badaczy. W rozważaniach o Hamlecie  przywołał krytyków, starają-
cych się wyjaśnić charakter głównego bohatera. Wśród prezentowanych poglą-
dów wymienił zarówno krytyków niemieckich i brytyjskich (Goethe, Bradley) 
jak i polskiego badacza, A. Tretiaka. Kiedy miał własne zdanie na omawiany te-
mat zaznaczał, czy zgadza się z prezentowanym poglądem. Odnosząc się do opi-
nii krytyków, uważających część I i II Henryka IV za jeden dramat w dziesięciu 
aktach, napisał:

322 Historia literatury angielskiej.  Od czasów najdawniejszych do Miltona i  Drydena,  Lwów 
1926, s. 334.
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Pogląd ten jest mylny. Prof. Dyboski słusznie zwraca uwagę na powtórzenie w Części  
drugiej wszystkich prawie motywów Pierwszej i wysnuwa wniosek, że sceniczne powodze-
nie Pierwszej było powodem napisania dalszego ciągu323. 

Dodał też własne argumenty popierające tezę Dyboskiego. 

Problemy gatunkowe. Tarnawski rozważał również problemy gatunkowe bę-
dące tematem dyskusji współczesnych mu krytyków. Tak w Historii literatury jak 
i w odczycie „Otello” jako tragedya zemsty324, wielokrotnie pisał, że Shakespeare 
nie był reformatorem teatru, ale uznawał i akceptował to, co istniało w jego cza-
sach. Tworzył więc w obrębie funkcjonujących rodzajów literackich, uszlachetnia-
jąc je i zmieniając pewne ich cechy. W zakresie struktury dramatu poeta niczego 
nie wymyślił, przejął technikę swoich poprzedników i udoskonalił ją. Stwierdził 
więc  badacz,  że  Juliusz  Cezar czy Titus  Andronicus są  tragediami  zemsty,  
w których Shakespeare zachował niektóre konwencjonalne elementy tej tragedii. 
Jako przykład zacytował monolog Antoniusza nad ciałem Cezara. Pisał też o du-
chu, pojawiającym się Brutusowi, który jest typowym elementem tragedii zemsty, 
równocześnie urozmaicającym sztukę pod względem scenicznym.

W odczycie „Otello” jako tragedya zemsty zajął się Otellem z punktu widzenia 
widza elżbietańskiego. Zastanawiał się nad tym, jak współczesny Shakespeare’o-
wi widz i sam dramaturg klasyfikowali ten dramat. Przypomniał słuchaczom, że 
pokolenie elżbietańskie nie zaliczało dramatu do literatury, więc nie zajmowało 
się nim głębiej i nie zostawiło po sobie danych dotyczących podziału dramatu. 
Terminy dotyczące tej kwestii znalazł wymienione w dwóch sztukach z omawia-
nego okresu: w bezimiennej Histriomastix i What you will [Co chcecie] Marstona. 
Terminy: tragedia zemsty i tragedia kryminalna uznali również dwaj wybitni hi-
storycy dramatu elżbietańskiego:  Felix Schelling i  Wilhelm Creizenach325.  Tar-
nawski dokładnie wyjaśnił znaczenie obu terminów. Jego zdaniem oba typy trage-
dii mają bardzo podobny charakter, a główna różnica polega na warstwie społecz-
nej do której zaliczają się bohaterowie. Zbrodnia królewska czy członka jego ro-
dziny, która unika sprawiedliwości ziemskiej, często pojawiające się duchy i dłu-
gie tyrady na temat zemsty są typowymi cechami tragedii zemsty. Ta sama histo-
ria przeniesiona w niższą sferę jest tragedią kryminalną. Nie występują w niej du-
chy i nie ma tyrad o zemście. Część początkowa poświęcona jest motywom zbrod-
ni, następnie następuje jej dokonanie, a końcowa część zawiera wykrycie czynu i 
karę. Tarnawski uważał, że publiczność teatralna czasów elżbietańskich wyraźnie 
widziała różnicę między tragedią zemsty a kryminalną.  Sądził,  że trudności  w 
określeniu cech tej ostatniej wynikają z faktu, że większość tych dramatów zagi-
nęła.  
Z dzieł Shakespeare’a do tragedii kryminalnej zaliczył Otella. Odstępstwo od sen-

323 Historia literatury angielskiej.  Od czasów najdawniejszych do Miltona i  Drydena,  Lwów 
1926, s. 332.

324 Druk. „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1930, nr 10, s.48-52.
325 Tarnawski odnosił się do prac: Schellinga The Elizabethan Drama, (1908) i Creizenacha Ge-

schichte des neuren Dramas (1893-1916).
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sacyjnego źródła widział tylko w przedstawieniu śmierci Desdemony. Stwierdził, 
że Shakespeare chciał odwrócić uwagę odbiorców od zewnętrznych szczegółów 
i skupić na przeżyciach bohaterów. Nastąpiło jednak wykrycie prawdy, odpowia-
dające praktyce tragedii kryminalnej. Scenę zabicia Emilii, uznawaną przez kryty-
ków za niepotrzebną, uważał za istotną w tragedii kryminalnej, ponieważ dostar-
czała potrzebnego w tego typu tragedii efektu. Scena ta potrzebna była, aby na 
Jaga mógł zapaść wyrok.  Epizody z życia  codziennego, jak burda pijacka czy 
wprowadzenie kurtyzany, też były, jego zdaniem, zgodne z istotą tragedii krymi-
nalnej.

Równocześnie Tarnawski stwierdził, że Shakespeare bardzo się starał podnieść 
rodzaj dramatyczny utworu. Wprowadził więc historię zalotów Otella, nadającą 
małżeństwu romantyczny charakter, a zupełnie zbędną z punktu widzenia tragedii 
kryminalnej. 

Tarnawski jako komparatysta. Tak jak pozostałych polskich krytyków, Tar-
nawskiego interesowało szukanie  śladów postaci  szekspirowskich w literaturze 
polskiej.  Uważał na przykład,  że postać Falstaffa z  Henryka IV wywarła duży 
wpływ na naszych rodzimych twórców. W sztuce Słowackiego Jan Kazimierz wi-
dział jego odpowiednik w postaci szlachcica wyruszającego na wojnę kozacką, ale 
najsilniejszy wpływ Falstaffa dostrzegł u Sienkiewicza. Pisał:

Wiemy, że dzieła Szekspira były jedną z trzech książek, z którymi nasz powieściopisarz 
nie rozstawał się nigdy. [...] Zagłoba jest postacią rdzennie polską, a od Falstaffa znacznie 
wyższą moralnie. Trudno jednak zaprzeczyć, że pomysł jej pochodzi z Henryka IV, że szereg 
rycerskich przewag grubego szlachcica zupełnie odpowiada zasługom wojskowym Falstaffa, 
a nawet niektóre wyrażenia Zagłoby są echem jego powiedzeń326. 

Postacie zapożyczone z  Henryka IV widział  też we fragmencie  Krakusa  Sło-
wackiego i w Balladynie. Uznał, że występujący w niej świat elfów jest naśladow-
nictwem Snu nocy letniej. 

W wielu pracach Tarnawski podawał informacje o wydaniach dzieł dramatur-
ga, wystawieniach na scenie angielskiej, w Niemczech, Francji i Polsce, oraz prze-
kładom. Zajmował się też krytyką dzieł Shakespeare’a, wymieniając najważniej-
szych polskich badaczy i ich dzieła. Wymieniał również aktorów którzy wsławili 
się rolami jej bohaterów.

3. William Shakespeare – badania biograficzne
Katolicyzm Shakespeare’a. Problem religii Shakespeare’a nurtował Tarnaw-

skiego od lat. Zaowocował szkicem Szekspir katolikiem (1938)327. Wzmianki były: 
w recenzji pracy Dyboskiego Rytmika wysiłku i znużenia w twórczości Szekspira328 

i w Historii literatury angielskie. Jednak pogląd prezentowany w jednej z ostat-
nich wydanych prac autora zdecydowanie różnił się od opinii wcześniejszych.  

326 Szekspir. Książka dla młodzieży i dorosłych, Lwów 1931, s. 98.
327 Szekspir katolikiem, Lwów 1938.
328 „Przegląd Warszawski” 1921, nr 2, s. 249-251.
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W swoich wczesnych pracach uważał on, że nie znamy poglądów religijnych dra-
maturga, ale w jego dziełach widać dużą tolerancję religijną. W Henryku VIII Ka-
tarzyna Aragońska (katoliczka) pokazana została w bardzo pozytywnym świetle, 
ale równocześnie inny katolik, przedstawiciel kolegium kardynalskiego, jako pod-
stępny, chciwy i przewrotny.

W wykładzie Falstaff a religia Szekspira329, Tarnawski powrócił do rozważań 
nad religią Shakespeare’a i skłonny był zgodzić się z poglądami o jego katolicy-
zmie. Zajął się postacią Falstaffa w Henryku IV. Uznał, że Shakespeare połączył 
dane o postaci historycznej, Johnie Oldcastle’u, z własnymi obserwacjami stosun-
ków wojskowych, aby utworzyć postać Falstaffa. Bunty Oldcastle’a miały podło-
że religijne, Tarnawski wykazał, że Falstaff używał terminologii religijnej, prote-
stancko-purytańskiej.  Rozważał,  przeciw  komu  wymierzona  była  jego  postać. 
Chociaż mógłby to być atak przeciw źle usposobionym do teatru purytanom, Tar-
nawski dostrzegł w dramacie miejsca nie zgadzające się z antypurytańską tenden-
cją. Uważał, że chcąc oddziaływać na publiczność teatralną w duchu antypurytań-
skim, Shakespeare wcieliłby go w postać mieszczanina, sędziego czy kaznodziei, 
a nie rycerza. To wszystko skłoniło Tarnawskiego do uznania dramatu za antypro-
testancki.

Z kolei już z pełnym przekonaniem, zajął się popularną w tym czasie tezą for-
sującą przekonanie o katolicyzmie Shakespeare’a. Ponieważ artykuły i prace na 
ten temat często pisali ludzie nie będący historykami literatury, Tarnawski uznał, 
że nadszedł czas, aby w sposób naukowy zająć się tym problemem.

Zanalizował podłoże problemu, życiorys Shakespeare’a w którym pojawiła się 
anegdota, że „umarł jako papista”330; zajął się różnymi próbami interpretacji do 
tego dokumentu. Szczegółowo zajął się rodziną Shakespeare’a i jego młodością 
w Stratfordzie. Pisał o matce pochodzącej z głęboko katolickiej rodziny, o doku-
mencie mówiącym, że ojciec nie chodził do kościoła i o wpływie, jaki miał na 
młodego Shakespeare’a jego nauczyciel, Szymon Hunt, który odmówił złożenia 
przysięgi na akt supremacji. Rozważał sprawę małżeństwa samego dramaturga, 
dwóch dat jego ślubu, które, zdaniem Tarnawskiego, wyraźnie sugerują, że pierw-
szy z nich był ślubem katolickim. Dokonując analizy twórczości Shakespeare’a 
pod względem religijnym, uczony starał się wykryć uczuciowy stosunek drama-
turga do każdej postaci i ustalić,  przez usta którego bohatera przemawia sam  
Shakespeare. Wiedząc, że w tamtych czasach głoszenie poglądów katolickich było 
niebezpieczne, uznał, że dramaturg „albo nadaje im formę oględną, albo stwarza 
dla nich przeciwwagę w mowie innych osób”331. 

Analizując wczesne dzieła Szekspira podkreślał fakt, wspominany też przez in-
nych krytyków, że pojęcia religijne, którymi  dramaturg operował, są katolickie. 
Przytoczył wzmianki o czyśćcu w Hamlecie, częste zaklęcia na świętych, wzmian-
ki o relikwiach czy pochlebnie przedstawione pielgrzymki. W Wieczorze Trzech 

329 Druk. „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1929, nr 1, s. 10-19.
330 Szekspir katolikiem, Lwów 1938, s. 3.
331 Ibidem, s. 20.
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Króli opisał postać duchownego udzielającego Oliwii tajemnego ślubu, tak jak go 
udzielali  katoliccy duchowni.  Opisał  wysoce  niepochlebnie  duchownych  prote-
stanckich w sztukach  Jak wam się podoba i  Stracone zachody miłości i  pięknie 
przedstawił postacie mnichów i mniszek. Szczegółowo analizował dramaty, w któ-
rych zauważył szczególnie dużo odniesień do katolicyzmu:  Romeo i Julia z szla-
chetną postacią Laurentego, Miarka za miarkę z obszernymi scenami w klasztorze 
męskim i żeńskim. Tarnawski zauważył, że ilekroć pojawiał się zakonnik, był on 
otoczony sympatią autora, zaś w niesympatyczny sposób pokazani zostali biskupi 
obu kościołów. 

Zastanawiając się nad tym, czy Shakespeare zmarł jako katolik, Tarnawski do-
szedł do przekonania, że tak. Argument, że był anglikaninem, ponieważ został po-
chowany w kościele parafialnym, nie przekonał go. Shakespeare był tak sławnym 
i zamożnym człowiekiem, że władze Stratfordu mogły go pochować w kościele 
parafialnym, nawet wbrew woli lokalnego proboszcza. Powrót dramaturga na łożu 
śmierci do katolicyzmu uznał za całkiem prawdopodobny. Uważał, że Shakespe-
are był katolikiem, ponieważ pochodził z katolickiej rodziny, duch jego utworów 
w dwóch pierwszych okresach twórczości i w części trzeciego był katolicki, a ety-
ka – przez cały czas katolicka. 

Problem autorstwa dzieł Shakespeare’a. Koniec XIX i początek XX wieku 
przyniósł  liczne teorie dotyczące autorstwa dzieł  Shakespeare’a332.  Pojawiły się 
prace naukowe i artykuły prasowe publikujące rezultaty tych badań. Tarnawski, 
podobnie jak inni polscy angliści, włączył się do dyskusji. Problem autorstwa po-
ruszał we wstępach do dramatów i w artykułach publikowanych w miesięcznikach 
poświęconych literaturze.

We wstępie do  Juliusza Cezara zdecydowanie odrzucił poglądy głoszące, że 
tekst ten miał kilku autorów. Jego zdaniem, przeczą temu wysokie walory poetyc-
kie scen i postaci. Różnice metryczne uznał badacz za niewielkie i wynikające  
z różnic nastroju. Przerobienie przez Shakespeare’a innej sztuki również uważał 
za nieprawdopodobne, ale zakładał możliwość wykorzystania przez niego elemen-
tu nieznanego utworu na ten sam temat. Uważał, że Shakespeare mógł wpleść ta-
kie znane widzom efekty do V aktu, co przyczyniło się do jego niejednolitości. 

We wstępie do  Romea i Julii Tarnawski odniósł się do popularnej opinii, że 
sztuki Shakespeare’a zostały napisane przez innych dramaturgów. Nie zgadzając 
się z takim poglądem, postanowił pokazać rozwój Shakespeare’a od przerabiania 
utworów innych autorów w początkowym okresie twórczości do dzieł całkowicie 
samodzielnych. Porównał dwie tragedie: Titus Andronicus i Romeo i Julia. Jak na-
pisał:

332 Pisali o tym: Robertson,  The Baconian Heresy [Herezja Bacońska]  (1913), Tucker Brook, 
The Shakespeare Apocrypha (1908), Brandl, Shakespeare (1922).
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Smak młodego poety musiał zmienić się z gruntu, można przypuszczać, że sam Szekspir 
przeszedł przemianę, tak świetnie skreśloną u Romea: z pół-dziecka [...] stał się mężczy-
zną333.

W wielu dramatach znalazł tylko fragmenty, w których widział autorstwo Sha-
kespeare’a. W Szekspirze pisał, że Titus Andronicus ma tylko ustępy poetyczne  
i piękne, wobec czego „czytelnik ma wrażenie, że najniespodziewaniej zastał perłę 
w śmietniku”334. Jako przykłady uzasadniające tą opinię zacytował fragmenty, któ-
re uważał za lepsze, a więc napisane przez samego Shakespeare’a. Podobnie Hen-
ryka VI uznał za pracę napisaną zbiorowo. Ze sztuk późniejszego okresu uznał, że 
pomimo podobieństwa Peryklesa do innych sztuk z tego okresu Shakespeare napi-
sał lub poprawił tylko kilka scen tego dramatu. Wszystkie te dramaty uważane są 
obecnie za dzieła Shakespeare’a. Co do Peryklesa nikt nie neguje faktu, że Shake-
speare miał udział w napisaniu sztuki, otwarta pozostaje natomiast kwestia, jaki 
był to udział.

W artykule Szekspir czy nie Szekspir?335 Tarnawski dogłębnie zajął się hipote-
zami krytyków literackich, twierdzących, że autorem sztuk Shakespeare’a był ktoś 
inny. Powodem, dla którego Tarnawski postanowił zająć się tym problemem, było 
pojawienie  się pracy wybitnego uczonego Lefranca336,  podającego angielskiego 
arystokratę,  Williama  Stanleya,  jako  autora  wszystkich  sztuk  szekspirowskich. 
Tarnawski zdecydowanie odrzucił tezę Lefranca. Przypominał, że podobnie uczy-
niło wielu innych krytyków, chociaż nie zawsze zgadzał się z ich argumentami.  
W Polsce na pracę Lefranca zareagowali dwaj wybitni angliści: Tretiak i Dyboski. 
Chociaż Tarnawski generalnie solidaryzował się z ich stanowiskiem, wysuwał jed-
nak liczne zastrzeżenia do ich opinii. Nie zgadzał się z poglądem Tretiaka o od-
rzuceniu autorstwa Shakespeare’a, wynikającym z powojennego nastroju i niena-
wiści Lefranca do rasy germańskiej. Uważał, że dzieła Shakespeare’a zawsze po-
zostaną chlubą narodu angielskiego, a więc całej rasy germańskiej, bez względu 
na to czy utwory te pisał aktor, czy arystokrata z krwią normandzką. Lepsze zro-
zumienie motywów Lefranca dostrzegł u Dyboskiego, który upatrywał podstaw 
szukania  autorstwa  Stanleya  w  przekonaniu  Lefranca  o  wszechstronnym  wy-
kształceniu autora sztuk, który, tym się kierując, wykluczył autorstwo Shakespe-
are’a. Tarnawski uważał, że autor pracy nie zwracał uwagi na nic, co przemawia-
łoby przeciw jego tezie i zbyt mało uwagi poświęcił analizowaniu twórczości dra-
maturgów epoki elżbietańskiej. Jako przykład podał niedokładną znajomość sztuk 
innych  dramaturgów,  wspominanych  przez  Lefranca  przy  analizie  Burzy,  czy 
błędne zrozumienie trwającej w Anglii wojny teatrów. Słowa z Hamleta z aluzja-
mi do teatrów dziecięcych, dla Lefranca argument przeciw autorstwu Shakespe-
are’a, Tarnawski postrzegał jako wyraźny dowód na to, że dramat pisał aktor bio-

333 W. Tarnawski, Wstęp, w: W. Shakespeare, Romeo i Julia, Kraków 1924, s. 9. BN II nr 26.
334 Szekspir. Książka dla młodzieży i dorosłych, Lwów 1931, s. 58.
335 „Przegląd Warszawski” 1923, nr 21, s. 319-343.
336 Pisał o pracy: Sous le masque de William Shakespeare, William Stanley, VI Comte de Derby, 

(1919).
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rący udział w wojnie teatrów w latach 1599-1601. Pracę Lefranca ze względu na 
tezę i metodę badań, uznał za chybioną, ale widział w niej elementy zasługujące 
na uznanie i mogące przyczynić się do postępu badań nad twórczością Shakespe-
are’a. 

Kolejnym problemem związanym z autorstwem, jakim zajmował się Tarnaw-
ski, była kwestia odkrycia kryptograficznego, napisanego przez Bacona życiorysu. 
W Polsce krótką wiadomość o tym odkryciu podał Dyboski337, który, jak napisał 
Tarnawski „dał wyraz swemu zdrowemu sceptycyzmowi”338. Tarnawski skrytyko-
wał potraktowanie tematu przez prasę w kategoriach sensacji, ale widział potrzebę 
dogłębnego zbadania występującego problemu.

Badając historię i dokonując analizy dramatów, znalazł argumenty przeciw au-
tentyczności kryptogramu. Porównał dane biograficzne Bacona z wiadomościami 
z  kryptogramu,  widząc  wiele  nieprawdopodobieństw.  Odniósł  się  również  do 
przeprowadzonej przez krytyków analizy kryptogramu  Bacona339 i uznania go za 
twórcę utworów Spensera, Peele’a, Jonsona i Marlowe’a. Zdecydowanie odrzuca-
jąc wyniki analizy, Tarnawski wykazał, że każdy z twórców miał odrębne oblicze 
i  swój  charakterystyczny  styl.  Szczegółowo  przeanalizował  cechy  charaktery-
styczne twórczości Jonsona, pokazując, jak bardzo jego utwory różnią się od dzieł 
Shakespeare’a. Wobec tego, że pozostałe informacje zawarte w kryptogramie były 
niezgodne z wiedzą historyczną, uznał cały kryptogram za fałszerstwo.

4. Recenzje
Prace krytyczne dotyczące twórczości Shakespeare’a, wydawane w Wielkiej 

Brytanii, w Niemczech i w innych krajach europejskich, nie były w Polsce znane. 
Wszyscy polscy angliści publikowali więc artykuły przybliżające wyniki badań 
współczesnych im szekspirologów. W artykule Wyniki badań szekspirowskich XX 
wieku340 Tarnawski  zajął  się  najnowszymi  pracami  krytycznymi,  chcąc  przede 
wszystkim odnotować te, które uważał za trwałe zdobycze wiedzy szekspirolo-
gicznej. Krytykę szekspirowską usystematyzował, grupując naukowców w podob-
ny sposób odczytujących Shakespeare’a, a następnie prezentując i oceniając ich 
poglądy. Zwracał szczególną uwagę na krytyków, których zainteresowania były 
podobne do jego własnych, na przykład tych, którzy rozważali problem autorstwa. 
Pisał o badaniach szekspirologów angielskich i niemieckich341, jak również o wy-
nikach prac polskich anglistów, Dyboskiego i Tretiaka, oraz nie będącego anglistą 
ale świetnie znającego literaturę światową Leona Pinińskiego. 

337 Zagadnienia szekspirowskie, „Przegląd Współczesny” 1922, nr 7/8, s. 198.
338 Szekspir czy nie Szekspir?, „Przegląd Warszawski” 1923, nr 21, s. 324.
339 O kryptogramie informował Donelly, The Great Cryptogram: Francis Bacon’s Cipher in the  

So-Called Shakespeare’s Plays [Wielki kryptogram: Szyfr Francisa Bacona w tak zwanych sztukach  
szekspirowskich] (1888).

340 „Przegląd Humanistyczny” 1931, nr 3-5, s. 435-451.
341 Tarnawski omawiał między innymi prace F. Gundolfa, G. Rümelina, G. Brandesa, A.C. Bradleya.
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Tarnawski zrecenzował też pracę Dyboskiego Rytmika wysiłku i znużenia  
w twórczości Szekspira342. Podkreślił wagę pracy napisanej podczas niewoli w Ro-
sji, będącej jedynym polskim śladem obchodów trzechsetlecia śmierci Shakespe-
are’a. Rozumiał problemy, z jakimi musiał borykać się autor, co, jak sądził, mia-
ło wpływ na zwięzłość pracy. Podkreślił, że chociaż wspominano już fakt wystę-
powania silniejszych i słabszych momentów w twórczości Shakespeare’a, Dybo-
ski  był  pierwszym,  który uczynił  je  punktem wyjścia  dla  swoich rozważań i  
przedstawił rozwój dramaturga jako ciąg wzlotów natchnienia i załamań.

Tarnawski  omawiał  wydawane  w Polsce tłumaczenia dzieł  Shakespeare’a. 
Przekład Sonetów Marii Sułkowskej zrecenzował na łamach „Książki”343. Uznał 
go za słaby, nie dający pojęcia o oryginale. Negatywnie skomentował decyzję  
autorki o nie korzystaniu z objaśnień i komentarzy, uważając, że poza pięknymi 
i głębokimi myślami, Sonety zawierają dużo elementów niezrozumiałych lub ra-
żących smak współczesnego czytelnika. Twierdząc, że to co przyciąga czytelni-
ka do Sonetów, to zagadka związana z czasem pisania i duchowymi przeżyciami 
Shakespeare’a, przekłady nie oparte na analizie krytycznej  i  pozbawione wy-
czerpujących objaśnień uznał za bezwartościowe. Dodatkowo zwrócił uwagę na 
błędy wynikające ze słabego zrozumienia tekstu. Nie dostrzegł również u  tłu-
maczki starania o zachowanie zwięzłości oryginału. Nie mieszcząc myśli w wier-
szach, opuszczała ona obrazy poety lub zastępowała własnymi, według Tarnaw-
skiego, zupełnie nieodpowiednimi.  Często tłumaczenie było niejasne i  nie do 
końca zrozumiałe.  Problem potęgowały też,  zdaniem Tarnawskiego,  używane 
przez tłumaczkę archaizmy. Wszystkie wady tłumaczenia bardzo go raziły, cho-
ciaż wspomniał też miejsca dobrze przełożone. Całą pracę ocenił jednak bardzo 
nisko. 

Inną recenzją, tym razem wszystkich przekładów Shakespeare’a, dokonanych 
przez Jana Kasprowicza, był artykuł Tarnawskiego Szekspir Kasprowicza344, wyni-
kający z chęci podzielenia się wspomnieniami związanymi z Kasprowiczem jako 
tłumaczem Shakespeare’a. Nie zawierał on szczegółowej analizy przekładów. Tar-
nawski pisał o swoim głębokim podziwie dla Kasprowicza, ale i o rozczarowaniu, 
jakiego doznał, kiedy przestudiował niektóre jego przekłady. Stwierdził pośpiech 
pracy, częste niezrozumienie tekstu i szorstkość języka. Zauważył duże różnice w 
poziomie tłumaczeń. Tłumaczenia Kasprowicza podzielił na dwie grupy:  wcze-
śniejsze  –  słabe  i  późniejsze  –  dużo  lepsze.  Wspominał  swój  kontakt  
z poetą w 1918 r., po wydaniu książki o tłumaczeniach, kiedy, komentując napisa-
ny o nim rozdział, Kasprowicz przyznał, że wiele się z niego nauczył.

Omówił krótko tłumaczenie  Króla Leara, należące do grupy wcześniejszych 
przekładów, w których widział cechy przejściowe. W niektórych ustępach znalazł 
wiele niedokładności, ale też fragmenty, w których Kasprowicz w przekładzie nie-

342 „Przegląd Warszawski” 1921, nr 2, s. 249-251.
343 „Sonety” Shakespeare’a, „Książka” 1914, nr 4 i 5, s. 287-288.
344 „Gazeta Warszawska” 1929, nr 372, s. 8.
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wiele ustępował oryginałowi. W tłumaczeniu Juliusza Cezara i Makbeta, Tarnaw-
ski zauważył już większą dojrzałość poety jako tłumacza. Przekład uznał za barw-
ny, napisany z dużą siłą i polotem. Wprawdzie znalazł też usterki, ale mimo tego 
uważał, że oba dramaty wysuwają się na czoło polskich tłumaczeń Shakespeare’a. 
Skomentował też, generalnie chwaląc, opracowane przez Helsztyńskiego noty i 
przypisy do obu dzieł. 

5. Prace popularyzatorskie
Poza artykułami prasowymi Tarnawski propagował wiedzę o twórczości Shake-

speare’a w referatach naukowych wygłaszanych w Towarzystwie Naukowym we 
Lwowie. Oprócz wspomnianego już  „Otello” jako tragedya zemsty345, w 1932 r. 
wygłosił wykład  Niemiecki dramat o Tytusie Androniku. Rozważał kwestię sto-
sunku szekspirowskiego Titusa Andronicusa do niemieckiego dramatu Eine sehr  
klägliche Tragödie von Tito Andronico und der hoffärtigen Kaiserin [Bardzo ża-
łosna tragedia Titusa Andronicusa i dumnej cesarzowej]. Porównał oba utwory, 
wyliczając podobieństwa i różnice tekstów. Jego zdaniem dramat niemiecki bliski 
był szekspirowskiemu Titusowi, ale znalazł też poważne różnice. Uważał, że nie 
da się ich wyjaśnić złą pamięcią „komediantów” czy próbą dostosowania się do 
środowiska. Nie zgodził się więc z opinią, zajmującego się tym problemem Creize-
nacha, twierdzącego, że niemiecki dramat opiera się na dramacie szekspirowskim, 
ani z opinią Dowdena, uważającego dramat niemiecki za przekład sztuki  Tittus 
and Vespacia nieznanego autora. Powstanie tekstu niemieckiego wiązał z warun-
kami w jakich powstawały takie utwory. Tarnawski uważał, że zebrani w Niem-
czech „angielscy komedianci”, rekrutujący się z różnych trup, starali się odtwo-
rzyć treść znanej im sztuki. Ponieważ treść niemieckiego dramatu Tytus i Wespa-
zyn, zgadzała się z tytułem Tittus and Vespacia, syn Tytusa grał tu o wiele donio-
ślejszą rolę niż w dramacie Shakespeare’a. Tarnawski był więc przekonany,  że 
niemiecki Tytus jest połączeniem dramatu szekspirowskiego i dramatu nieznanego 
autora. Wyraził przy tym zdziwienie, że jest pierwszym krytykiem, który to do-
strzegł. 

6. Zakończenie
Tarnawski był wybitnym szekspirologiem dwudziestolecia międzywojenne-

go. Jego praca poszerzyła wiedzę o angielskim dramaturgu w Polsce i przyczy-
niła się do włączenia kraju do grupy narodów liczących się w światowej szekspi-
rologii. Był jednym z nielicznych tłumaczy, a jedynym naukowcem, który z po-
wodzeniem przełożył  wszystkie  dzieła dramatyczne  Shakespeare’a346.  Przekła-
dem zajmował się nie tylko jako praktyk, ale praca jego oparta była na jego wła-
snej teorii przekładu. Zasady idealnego tłumaczenia opracował po szczegółowej 
analizie efektów prac translatorskich wszystkich polskich tłumaczy Shakespe-

345 Druk. „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1930, nr 10, s. 48-52.
346 Przed Tarnawskim, tylko Ulrich przełożył wszystkie dramaty.

156



WŁADYSŁAW STARNAWSKI JAKO SZEKSPIROLOG__________________________________________________________________________________________

are’a. Chociaż teoria tłumaczeń wtedy jeszcze nie istniała, Tarnawski dotykał 
tych wszystkich problemów, które teraz mówią, czym jest przekład. Analizując 
zastosowany typ wiersza, rodzaj użytego języka i dokładność tłumaczenia, Tar-
nawski wypracował model przekładu, który później zastosował we własnej pra-
cy.  Doświadczenia zebrane podczas tłumaczenia kolejnych dramatów skłoniły 
go do zmodyfikowania teorii i zmiany sposobu przekładu. Należy podkreślić sa-
modzielność, nowatorstwo i nowoczesność w myśleniu o przekładzie literackim. 
W tym zakresie Tarnawski ma znaczny wkład w rozwój polskiej krytyki prze-
kładu Shakespeare’a.

Istotnym  wkładem  Tarnawskiego  w  rozwój  studiów  szekspirologicznych 
były też jego prace syntetyczne:  Historia literatury angielskiej i  Szekspir.  Poza 
informacjami o dramaturgu, przyniosły one podstawowe wiadomości o angiel-
skich pisarzach i zarysowały swoiste cechy literatury angielskiej czasów elżbie-
tańskich. Dramat elżbietański był jednym z tematów często poruszanych w arty-
kułach Tarnawskiego. Innym zagadnieniem budzącym zainteresowanie naukow-
ca i często będącym przedmiotem jego badań była religia Shakespeare’a. 

Analiza twórczości dramaturga jaką Tarnawski prowadził, zgodna była z ka-
nonem początku  XX wieku.  Oceniając  prezentowany w utworach  pogląd  na 
świat, Tarnawski starał się jednak oddzielać go od opinii dotyczących charakteru 
autora dramatów. Przestrzegał przed przypisywaniem Shakespeare’owi wiedzy 
i  myśli  wykraczających poza epokę w której tworzył.  Dla niego Shakespeare 
wprawdzie jest geniuszem, ale wyrosłym w swojej epoce i uznającym jej porzą-
dek społeczny. 

Nietypowym sposobem rozważań nad utworami  było  odstąpienie Tarnaw-
skiego od charakterystyki postaci szekspirowskich sztuk i skupienie się na pro-
blemach  występujących  w dramatach.  W ocenie  utworów nie  podkreślał  ich 
wielkości  
i wyjątkowości, ale zwracał uwagę na błędy i słabszą pracę dramaturga. Jako je-
dyny polski krytyk dużo uwagi poświęcał analizie języka. Rozważania nad ty-
pem  stosowanego  przez  dramaturga  wiersza  i  wprowadzanymi  przez  niego 
zmianami łączył z analizą rozwoju autora. Badanie języka było mu też pomocne 
przy ustalaniu chronologii dzieł. Jak wszyscy krytycy gruntownie badał źródła 
utworów, ale skupiał się na szukaniu elementów oryginalnych, nie wzorowanych 
na innych pracach. 

W utworach Shakespeare’a zwracał szczególną uwagę na ich wymiar drama-
tyczny. Dramaty lub sceny z nich analizował pod kątem powodzenia sceniczne-
go, co łączył z rozważaniami na temat publiczności teatralnej. Pisał o odbiorze 
dramatów we współczesnej mu dobie, szczególnie o polskiej recepcji dzieł dra-
maturga. Komentował osiągnięcia światowej szekspirologii i prezentował swoją 
opinię w dyskusjach na popularne w jego czasach tematy, jak problem autorstwa 
tekstów szekspirowskich.  Artykuły prezentujące rezultaty badań nad tekstami 
Shakespeare’a miały charakter popularyzatorski i przeznaczone były dla prze-
ciętnego czytelnika. Tak podręczniki jak i artykuły uczony pisał stylem łatwym 
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w odbiorze. Nie używał terminów literackich niezrozumiałych dla przeciętnego 
czytelnika, wyjaśniał wydarzenia historyczne i dokładnie analizował problemy 
trudne do zrozumienia dla czytelnika nie znającego kultury angielskiej. 
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PRZYCZYNEK 
DO BIOGRAFII STEFANA GRABIŃSKIEGO

Stefan Grabiński  (1887-1936),  postrzegany 
jest przede wszystkim jako klasyk noweli fanta  -  
stycznej, twórca horroru kolejowego i określany 
czasem mianem „polskiego Poe” lub „polskiego 
Lovecrafta”.  Rzadko pamięta  się o tym,  że z 
przyczyn zarobkowych przez szereg lat był on 
nauczycielem  we  lwowskich  i  przemyskich 
szkołach średnich. Chociaż stanowiło to głów-
nie źródło jego dochodów, pracę tę traktował 
zawsze jako przymus zewnętrzny, uboczny wo-
bec działalności literackiej347. Pomimo tego po-
dejmował  on kolejne wyzwania,  jakie stawiał 
przed młodymi nauczycielami ówczesny system 
szkolnictwa.

W Centralnym Państwowym Historycznym 
Archiwum Ukrainy we Lwowie zachowała się 

teczka osoba Stefana Grabińskiego, dokumentująca przebieg jego egzaminów na 
nauczyciela rzeczywistego348. Zawiera ona szereg mało znanych elementów z jego 
wczesnej  biografii,  począwszy od  okresu  studiów na  Wydziale  Filozoficznym 
Uniwersytetu Lwowskiego, a zwłaszcza przebieg niełatwego, wieloetapowego eg-

347 Zob. m.in. A. Hutnikiewicz,  Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 
1959, s. 71. Grabiński na temat swojej pracy nauczycielskiej tak się wypowiadał w liście z 12 XI 
1929 r. do przyjaciela Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego: „Mam do Ciebie serdeczną prośbę. Bądź 
łaskaw w owym artykule o «pokrzywdzonych» literatach skreślić szczegóły związane z moim kilku-
letnim pobytem w Przemyślu i przeniesieniem mię do seminarium lwowskiego; wszystko to bowiem 
stało się  na moją własną prośbę i życzenie  (podkreślenie S.G.). Bardzo Cię proszę, jeżeli mi nie 
chcesz wyświadczyć  niedźwiedziej  przysługi,  skreśl  ten ustęp; w przeciwnym razie będę musiał 
ogłosić oficjalne dementi i sprostowanie; nie rób mi tego, proszę Cię, Jerzy! Natomiast prawdą bę-
dzie, jeśli tam ktoś napisze, że sterałem młodość, zdrowie i siły w służbie nauczycielskiej. Na to się 
zgadzam” (zob. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12929/II 
Pol. Korespondencja Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego z lat 1925-1955). Autor dziękuję za wska-
zanie tego listu dr. Adrianowi Mianeckiemu z Torunia. 

348 Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy (dalej CDIAU) we Lwowie, fond 174, 
opis 1, sprawa 490. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Howard_Phillips_Lovecraft
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowela


zaminu nauczycielskiego, którego pozytywne uwieńczenie pozwoliło Grabińskie-
mu nie tyle podjąć pracę w szkolnictwie średnim, co uzyskać stabilizację i stopień 
nauczyciela rzeczywistego349. 

Dn. 7 października 1909 r. Grabiński, „świeżo upieczony filozof”350, mieszkają-
cy we Lwowie, zwrócił się z prośbą do c.k. Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczy-
cieli Szkół Średnich we Lwowie z prośbą o dopuszczenie go do egzaminu nauczy-
cielskiego z języka polskiego jako przedmiotu głównego oraz filologii klasycznej 
– jako pobocznego. Przedstawił załączniki: życiorys, świadectwo dojrzałości, in-
deks oraz świadectwa zdanych kolokwiów przypuszczające do egzaminu nauczy-
cielskiego. Złożyły się na nie kolokwium z trzygodzinnego wykładu w półroczu 
letnim 1906/1907 r. O wychowaniu narodowym, które złożył celująco 3 X 1907 r. 
u docenta pedagogiki dra Bolesława Mańkowskiego; kolokwium z czterogodzin-
nego wykładu,  słuchanego w tym samym półroczu  Metody badań naukowych, 
który złożył u prof. Kazimierza Twardowskiego 4 X 1907 r. z tym samym wyni-
kiem. Dodatkowo do podania, życiorysu,  świadectw zdanych kolokwiów dodał 
pracę seminaryjną Dwa Zimorowicze. Kwestia autorstwa sielanek, którą wykonał 
pod kierunkiem prof. Józefa Kallenbacha, prosząc o uznanie jej jako egzaminacyj-
nej pracy domowej z języka polskiego. W życiorysie Grabiński zaznaczył, że pra-
ca była czytana na seminarium literatury staropolskiej i nowszej u prof. Bruchnal-
skiego, który ocenił ją jako bardzo dobrą. 

Jako student  Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego Grabiński 
przez cztery lata uczęszczał na zajęcia z gramatyki polskiej (połączone były z hi-
storycznym rozwojem języka polskiego), z zabytków staropolskich, gramatyki  
i zabytków starosłowiańskich, literatury polskiej dawnej i nowszej, „opierając sąd 
krytyczno-estetyczny i poglądy na jej historię na dziełach Tarnowskiego, Chmie-
lowskiego, Brücknera”351. Jak zaznaczył, swoje studia literackie skupił zwłaszcza 
na życiu i dziełach Reja, Kochanowskiego, Górnickiego, Szymonowica, Zimoro-
wiców, Kochowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Malczewskie-
go. Oprócz uczęszczania na zajęcia i składania kolokwiów z języka i literatury 
polskiej Grabiński uczęszczał na proseminarium z języków greckiego i łacińskie-
go oraz niemieckiego, a także na zajęcia z filozofii, pedagogiki i historii Polski.  
W okresie studiów utrzymywał się jako korepetytor uczniów gimnazjalnych z ję-
zyków: polskiego, niemieckiego, łacińskiego i greckiego. 

Komisja Egzaminacyjna Lwowska 3 listopada 1909 r. przyjęła jego podanie 
i uznała pracę o Zimorowicach za „zadowalającą”, zwalniając go z potrzeby pisa-

349 Artur Hutnikiewicz omówił jedynie ogólnie środowisko lwowskich filologów polskich, którzy 
mogli wpłynąć na Grabińskiego. Zaznacza, że profesorowie Bruchnalski i Kallenbach wykształcili 
się całą plejadę doskonałych badaczy literatury polskiej, z którymi Grabiński musiał się stykać. Same 
kwestie nauczycielskie z pierwszego okresu pobytu Grabińskiego we Lwowie Hutnikiewicz jedynie 
zamarkował (op. cit., s. 66-70).

350 Ówczesnym zwyczajem filozofami nazywano wszystkich studentów Wydziału Filozoficznego 
bez względu na faktyczny główny kierunek studiów, który podjęli w okresie edukacji uniwersyteckiej. 

351 CDIAU we Lwowie, fond 174, opis 1, sprawa 490. 



nia specjalnej pracy domowej z literatury polskiej. Do pisma dołączono tematy 
z filologii klasycznej, które prof. Bronisław Kruczkiewicz wyznaczył mu parę dni 
wcześniej, 25 X 1909 r.: 1) Quo modo Xenophon in „Anabasi” hominum ingenia  
moresque descripserit, 2) Xenophontis Anab. lib. IV cap. 5 §§ 4-12 polona lingua 
reddantur et commentatoris explicantur.

Egzaminator, tak ocenił obie prace 4 X 1910 r.:
Kandydat wywiązał się z zadania bardzo pięknie, uwzględniając dokładnie literaturę po-

mocniczą tak w rozprawie jak i w komentarzu do przekładu wyznaczonego ustępu. Także ję-
zyk łaciński pracy był prawie wszędzie poprawny pod względem gramatycznym, pod wzglę-
dem stylistycznym jednak nie był wolny od usterek – zadowalający352.  

Na tej podstawie dopuszczono Grabińskiego do dalszych egzaminów z łaciny 
i z greki, po opłaceniu przez niego stosownej taksy egzaminacyjnej w wysokości 
30 koron. Sekretarz Dyrekcji c.k. Naukowej Komisji Egzaminacyjnej J. Pawełek 
skrupulatnie zaznaczył to w dokumentacji pod datą 10 października 1910 r. 

Dn. 19 X 1910 r. zdawał egzamin pisemny pod nadzorem. Z łaciny pisał na te-
mat De verborum impersonalium interest et referat in lingua latina notione atque 
usu. Pracę prof. B. Kruczkiewicz ocenił jako zadowalającą. Dzień później miał 
przełożyć na język grecki fragment tekstu  Arystoteles wychowawcą Aleksandra. 
Prof. T. Sinko przekład ocenił na dostateczny. Dzięki pozytywnie zdanej części 
pisemnej Grabińskiego dopuszczono do egzaminów ustnych przypisanych do uzy-
skania kwalifikacji do uczenia tzw. filologii klasycznej w niższym gimnazjum. 
Wszystkie zdawał 25 X 1910 r. Prof. B. Kruczkiewicz ocenił jego wiedzę z języka 
łacińskiego na stopień zadowalający, prof. T. Sinko z greckiego – na dostateczny, 
prof. L. Finkiel z historii starożytnej – na celujący, a lektor J. Schatz z języka nie-
mieckiego – na zadowalający. Egzaminowi towarzyszył inspektor szkół średnich 
i jeden z wybitniejszych ówczesnych pedagogów Franciszek Majchrowicz353. 

Po pozytywnym złożeniu egzaminu z filologii  klasycznej pozostało Grabiń-
skiemu pół roku, aby zdać część dotyczącą literatury i języka polskiego. Ze wzglę-
du jednak na podjęcie pracy nauczycielskiej i nadmiar obowiązków w III Gimna-
zjum we Lwowie 6 V 1911 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie wyznaczonego 
terminu z sesji majowej na październikową. Tego typu prośby zdarzały się wów-
czas często. Egzamin Grabińskiego ze względu na jego pracę w szkołach lwow-
skich i tak przebiegł stosunkowo gładko, wziąwszy pod uwagę biografie innych 
ówczesnych nauczycieli. 

Tuż po przeniesieniu Grabińskiego przez Radę Szkolną Krajową z dn. 1 IX 
1911 r. do VI Gimnazjum we Lwowie pisarz postanowił przystąpić do dalszej czę-
ści egzaminów354.  W dn. 26 X 1911 r.  poddał się egzaminowi klauzurowemu  

352 Ibidem.
353 Wyniki egzaminu potwierdzają fakt, że Grabiński był niezłym znawcą antyku, tym bardziej,  

że sporo z dziedzictwa antycznego znalazło się później w jego twórczości. Pisał o tym m.in. Robert 
K. Zawadzki  (Reminiscencje antyczne w twórczości Stefana Grabińskiego,  „Rocznik Przemyski” 
2004, t. 40, z. 3, Literatura i Język, s. 53-69). 

354 „Sprawozdanie dyrekcji  c.k. Gimnazjum VI we Lwowie za rok szkolny 1911/12”, Lwów 



z języka polskiego jako przedmiotu głównego. Egzaminator, prof. J. Kallenbach, 
zlecił mu napisanie dwóch prac pod nadzorem: 1) Porównanie „Wacława” Gar-
czyńskiego z „Kordianem” Słowackiego, 2) Przepisać dzisiejszą pisownią i obja-
śnić szczegółowo pod względem morfologicznym ustęp z Ewangelii św. Mateusza  
(wyd.  L. Malinowski).  2186 In die omnium sanctorum do „mowy Origenesa”. 
Drugą pracę Kallenbach ocenił jako zadowalającą; pierwszej (zob. dodatek 1) wy-
stawił ocenę „celujący”, aczkolwiek zauważył: 

Praca wykazuje  bardzo dobrą znajomość kwestii  historyczno-literackich  związanych  
z tematem, ale wykazuje zarazem w stylu skłonność do przesady, do używania zwrotów eks-
centrycznych i porównań farsowych, co wszystko szkodzi pracy i osłabia jej wartość.

Dzięki obu pozytywnym recenzjom części pisemnej Grabiński mógł się 3 XI 
1911 r. poddać ostatniej części egzaminu – ustnej. Głównym egzaminatorem był 
jego promotor, prof. J. Kallenbach. Członkami komisji – profesorowie: Bronisław 
Dembiński,  Ludwik Finkel oraz Bronisław Kruczkiewicz jako przewodniczący. 
Prof. J. Kallenbach tak ocenił półtoragodzinną wypowiedź Grabińskiego z zakresu 
zadanych partii materiału:

Kandydat wykazał bardzo dobrą znajomość języków starosłowiańskich i staropolskiego. 
Odpowiedzi jego z historii literatury polskiej (zabytki języka staropolskiego, Rej, czasy Sta-
nisława Augusta, Trembecki, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) dowiodły gruntownej wie-
dzy i bardzo dużego oczytania, przy tym wybornej pamięci – celujący.

Na podstawie zdanych pomyślnie wszystkich części egzaminu Komisja 3 XI 
1911 r. orzekła, że Stefan Grabiński jest uzdolniony do nauczania języka polskie-
go jako przedmiotu głównego i filologii klasycznej jako pobocznego w gimna-
zjach i szkołach realnych z językiem wykładowym polskim. 

Pomimo tego Rada Szkolna Krajowa długo nie przyznawała mu tytułu nauczy-
ciela rzeczywistego, co równoznaczne było nie tylko ze stabilizacją zawodową, 
ale i z podwyżką. Pozostawiono go dalej na stanowisku zastępcy nauczyciela, kie-
dy  
z dn. 31 I 1913 r. przeniesiono go do oddziałów równorzędnych (filii) IV Gimna-
zjum we Lwowie355. Co więcej, mimo upływu lat i dodatkowej służby nauczyciel-
skiej w kilku prywatnych szkołach nie skorzystano ze sposobności awansu pod-
czas kolejnego oficjalnego przeniesienia służbowego 13 VII 1917 r. do Gimna-
zjum z polskim językiem wykładowym w Przemyślu. Pozostawiono go nadal na 
stanowisku egzaminowego zastępcy nauczyciela356. Dopiero w Przemyślu docze-
kał się stabilizacji i tytułu profesora357. 

1912, s. 43. 
355 „Sprawozdanie dyrekcji  c.k. Gimnazjum VI we Lwowie za rok szkolny 1912/13”, Lwów 

1913, s. 69. 
356 „Sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu za 

rok szkolny 1917/18” Przemyśl 1918, s. 5. 
357 „Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum I w Przemyślu za rok szkolny 1920/21”, 

Przemyśl 1921, s. 1. Na temat losów S. Grabińskiego w Przemyślu i jego działalności szkolnej w tym 
mieście zob.:  T.  Pudłocki,  Przemyski okres w życiu Stefana Grabińskiego,  „Rocznik Przemyski” 



Chociaż Grabiński czuł się przede wszystkim pisarzem, a nie nauczycielem, to 
po uważnym prześledzeniu paru aspektów jego biografii nauczycielskiej można 
bez trudu zauważyć, że miał on duże zamiłowanie do przedmiotów, które studio-
wał. Potwierdzają to nie tylko w większości dobrze zdawane egzaminy, ale i uwa-
gi prof. J. Kallenbacha, odnoszące się do wysokiego poziomu jego wiedzy teore-
tycznej z zakresu języka i literatury polskiej. Co więcej, zebrane w teczce egzami-
nacyjnej  materiały wskazują na to, że Grabiński był  postrzegany przez swoich 
profesorów jako oczytany w literaturze student, o „wybornej pamięci” i o rzetel-
nym podejściu naukowym do badanych kwestii. I jego późniejsi koledzy z pracy, 
i uczniowie podkreślali, że Grabiński „zadziwiał […] niepospolitą erudycją, znaw-
stwem literatury, sztuki i filozofii” 358.

Tezę tę potwierdzają obie prace z literatury polskiej, przytoczone  in extenso 
jako dodatek do tego artykułu (w następnym zeszycie ukaże się praca o autorstwie 
Roksolanek). 

Jeżeli porównanie dzieł Garczyńskiego i Słowackiego jest typowym wypraco-
waniem egzaminacyjnym, pisanym w obecności komisji, potwierdzającym szero-
ką erudycją Grabińskiego jako pilnego studenta literatury polskiej, tak praca doty-
cząca autorstwa Roksolanek ma zupełnie inną wartość. 

Grabiński nie tylko odsłonił bardzo dobre przygotowanie warsztatowe, znajo-
mość literatury przedmiotu, ale nade wszystko duże znawstwo samych utworów 
Zimorowiczów. Rzetelność i oczytanie w literaturze pozwoliły mu włączyć się  
w dyskurs, który toczył się pomiędzy czołowymi historykami literatury polskiej, 
a dotyczył  kwestii, który z braci Zimorowiczów, Szymon czy Józef Bartłomiej, 
był naprawdę autorek  Roksolanek.  Rozprawa Stefana Grabińskiego, pozytywnie 
oceniona zarówno przez Józefa Kallenbacha359, jak i przez Wilhelma Bruchnal-
skiego, jest nie tylko ważnym głosem w dyskusji, ale może posłużyć do lepszego 
zrozumienia skomplikowanej przecież psychiki jej autora. Odsłania bowiem nie-
znaną do tej pory działalność Grabińskiego – próby na polu badań naukowych.  
I to próby nie tylko odważne, ale i udane. Grabiński podjął bowiem w pracy inte-
resującą polemikę, zwłaszcza z Kornelim Juliuszem Heckiem, badaczem twórczo-

2006, t. 42, z. 3, s. 71-86.

358 Cyt. za: A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 72.
359 Autor w rozprawie kilkakrotnie powołał się na wykłady Kallenbacha z historii literatury pol-

skiej. 



ści Zimorowiczów360. Nie bał się w niej podważać teorii wysuwanych przez Hec-
ka, czy wprost krytykować wielu jego pomysłów i interpretacji. 

Pomimo przychylnych recenzji i uznania rozprawy za spełniającą kryteria pra-
cy egzaminacyjnej nie ukazała się ona drukiem. Ukaże się ona w następnym ze-
szycie „Rocznika Przemyskiego”. 

Dodatek 1
Stefan Grabiński,  Porównanie „Wacława” Garczyńskiego z „Kordianem” 

Słowackiego
Czasy po tragicznej pamięci latach 1830-1. Zrąb  361   narodu na obczyźnie: w Pa-

ryżu,  po  podmiejskich  lub  prowincjonalnych  depôts,  w  Brukseli,  Niemczech. 
Przygnębienie, rozpacz w ustach gorzki obrzask przegranej. Kto winien? Dlacze-
go? Zmęczona, znękana myśl tłucze się po ścianach czaszki, śledzi, bada, docho-
dzi. Budzą się podejrzenia, przeważnie krzywdzące, swary, niesnaski, wzajemne 
obrzucanie się obelgami – duszna atmosfera emigracji. Lecz wśród splątanej gę-
stwy zdań, zapatrywań, zarzutów zaczynają kiełkować błękitne smugi krytycznej, 
ujmującej bieg zdarzeń minionych trzeźwo myśli:  krytyka i rozsąd zapuszczają 
zierniki w duszę narodu z epoki posłania, z pełną miłości, ale też i bezwzględności 
postawą. Pojawiają się w krótkim od siebie odstępie czasu dwa dzieła: Dzieje Wa-
cława – poemat S. Garczyńskiego, wydany pod ojcowską, serdeczną ręką wielkie-
go Adama w czerwcu 1833 (Paryż) i jako część I. trylogii dramatyczny utwór  
J. Słowackiego –  Kordian w styczniu lub w lutym 1834 (Paryż). Zbliżenie obu 
dzieł przekracza granice li tylko czasowe, zdradzające pokrewieństwo głębsze nie-
co, bo dotyczące treści, tematu, układu.

W obu zarysowuje się wyraźnie stosunek jednostki wybitnej do zwartej masy 
narodu na tle spisku koronacyjnego. Indywidualizmy bohaterów ukazują pod pew-

360 Zob. J. Starnawski, Korneli Juliusz Heck, w: Słownik badaczy literatury polskiej, Łódź 2000, 
t. 3, s. 131-134. Na temat Zimorowiczów K.J. Heck napisał wiele (zob. m.in.: Pobyt Władysława IV 
we Lwowie w roku 1634 i Józefa Bartłomieja Zimorowicza „Vox leonis”, Lwów 1887; Pomniejsze  
źródła do dziejów literatury cywilizacji polskiej w XVI i XVII stuleciu, z. 3, Trzy dziełka Józefa Bar-
tłomieja  Zimorowicza,  Stryj  1891;  Życie  i  dzieła  Józefa  Bartłomieja  i  Szymona  Zimorowiczów  
(Ozimków) na tle stosunków ówczesnego Lwowa, Kraków 1894 (odb. z: „Rozprawy Wydziału Filolo-
gicznego Akademii Umiejętności w Krakowie” 1894, s. 1-187), Materiały do biografii Józefa Bar-
tłomieja i Szymona Zimorowiczów (Ozimków), Lwów 1895; Józef Bartłomiej Zimorowicz. Burmistrz,  
poeta i kronikarz lwowski. W trzechsetną rocznicę jego urodzin, Lwów 1897; Pisma do dziejów Lwo-
wa odnoszące się do Józefa Bartłomieja Zimorowicza, Lwów 1899; Kto jest autorem Roksolanek wy-
danych pod imieniem Szymona Zimorowicza, „Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umie-
jętności  w  Krakowie”  1901,  s.  46-48;  W sprawie  jubileuszu  sielankopisarzy  lwowskich.  Spór  
o dwu Zimorowiczów, Kraków 1904; Kto jest autorem pod imieniem Szymona Zimorowicza Roksola-
nek wydanych, „Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie” 1905,  
s. 324-386; Do sporu o „Bogurodzicę” i dwu Zimorowiczów, Kraków 1905). Ponadto Heck wydał 
m.in.: Józefa Bartłomieja Zimorowicza Żywot Kozaków Lissowskich, Lwów 1886. 

361 Podkreślenia pochodzą od egzaminatora prof. J. Kallenbacha, jako przykłady „skłonności [au-
tora] do przesady, do używania zwrotów ekscentrycznych i porównań farsowych, co wszystko szko-
dzi pracy i osłabia jej wartość” (cyt. za recenzją z pracy klauzurowej, zob. wyżej). W przytoczonej 
pracy pisownię uwspółcześniono. 



nymi  względami linie równobieżne. Na jednym i drugim wycisnął  hamletyzm, 
faustyzm i byronizm swe niezatarte piętno. Analiza wewnętrzna, ciągłe wpatrywa-
nie się w mglisty szyb własnej duszy, niezadowolenie ze świata, którego zagadka 
staje się dokuczliwym problemem bez wyjścia, sceptycyzm, hamletyzowanie bez 
końca  własnych  przeżyć,  wreszcie  apatia  i  niezdolność  do  wytrwania  
w męskim czynie trawią te duchy piękne, lecz bez siły. Życie, zewnętrzne wypad-
ki układają im się podobnie. Niewiarę w życie, w siebie, wątpliwości co do swego 
przeznaczenia oświetla chore światło miłości nieszczęśliwej (Kordiana do Laury – 
Śniadeckiej) lub anormalnej, kazirodczej (Wacława do siostry Heleny). Uczucia te 
zwichnięte w zarodku wzmagają tylko ich rozpacz i wewnętrzne rozdwojenie, któ-
re chwilowo leczy poświęcenie się sprawie publicznej. Przemiana ta jest obu wy-
nikiem pobudek zarówno wewnętrznych, z chęci ratowania się od śmierci ducho-
wej i apatii bezczynu, z poczucia obowiązku względem społeczeństwa, jak i ze-
wnętrznych połączeń i wpływów. U Kordiana do odrodzenia duchowego po klę-
skach i upadkach życiowych przyczynia się dobroczynny wpływ przyrody (impro-
wizacja ze szczytu Mont-Blanc) – u Wacława piosnka narodowa dolatująca go z 
gospody. Następuje ważenie się na czyn. Kordian z wiarą, że Polska będzie Win-
kelriedem narodów, rzuca się w objęcia ojczyzny, by wykorzystać sposobność i 
wyrwać Ją z ohydnych rąk cara; zostaje głową spisku, odbywającego swe narady 
w podziemiach kościoła św. Jana w Warszawie, walczy z opozycją Prezesa i prze-
ciwstawia się większości.  Nadchodzi chwila czynu – kapitalna scena aktu III  
w sypialni cara, która wykazuje słabość duchową bohatera; strach i imaginacja 
wychodzą z ciemnych kryjówek i obalają go na progu carskiej komnaty: porażka 
zupełna. I Wacław spragniony czynu, wydarcia się z błędnego koła rozmyślań  
i kwietyzmu przystaje do „Związku” (część II. 2.), lecz tylko na to, by ulegając na-
mowom Nieznajomego  – Szatana,  czy raczej  wewnętrznej  niechęci  do czynu, 
opuścić go i wrócić do zamku ojców. Z  hydrą myśli i bezbrzeżnego smutku po 
nieudanej próbie. Tacy ludzie jak Wacław i Kordian tłumaczą nam niepowodzenia 
i klęski narodowe z lat 1830/1, bo też dziwna jakoś niewiara i brak zapału, wy-
trwania cechują ruchy powstania listopadowego i jego naczelników. 

Oto podobieństwa w głównych zarysach charakterów, układu, idei. Są i drugo-
rzędne: Szatanowi ze sceny b. aktu III.  Kordiana odpowiada obcy człowiek-nie-
znajomy, przekształcający się w „Związku” w starca-przewodniczącego, który zda 
się wpłynąć na układ maski Prezesa i Pieśń o pchle i szczurach znalazła swe pen-
dant w gadce starego Grzegorza, sługi Kordiana o Janku, co szył psom buty. W 
inspiracji na szczycie Mont-Blanc można by się dopatrywać dalekich podźwięków 
ody do geniuszu.

Przejdźmy do różnic. Są wybitne i kładą znamienną linię przedziału, jaka win-
na rozgraniczać dzieło genialnego poety od płodu talentu choćby takiej miary jak 
S. Garczyński.

Przyjaciel A. Mickiewicza był przede wszystkim filozofem, myślicielem wy-
kształconym na Heglu i jego spekulatywnej metodzie. Brakło mu szerokiego roz-
machu skrzydeł,  które łopocą już tak królewsko w scenach aktu III.  Kordiana. 



Dzieje Wacława to poemat filozoficzny, który jeszcze nie przetopił na artystyczny 
umiar swej ważkiej treści, mimo czułej, przyjaznej dłoni Adama. Rękopis poezji 
Garczyńskiego wydany przez T. Piniego362 dostarcza pod tym względem wielu cie-
kawych szczegółów. Ręka młodego Stefana była jeszcze zbyt ciężką i niewpraw-
ną, by podołać trudnemu zadaniu. Nie miał fantazji, twórczej wyobraźni. Słowacki 
przeczytawszy utwór spostrzegł to i szczęśliwie uniknął balastu myślowego po-
przednika, łącząc w przedziwnej harmonii głębię z tęczowością swej bujnej, lek-
kiej jak złotoskrzydła ważka wyobraźni. 

Wacław wygląda raczej na Fausta niż spiskowca; pierwiastek myślowy sta-
nowczo w nim przeważa; to myśliciel-filozof. Kordian to przede wszystkim poeta, 
wrażliwy na piękno przyrody,  gestu, nastrój,  z wyobraźnią lotną, kapryśną jak 
jego twórca-Słowacki. Jest w nim mimo wszystko więcej ruchu i zdolności do 
czynu, stanowczo zaś więcej zapału podsycanego fantazją niż u Wacława. Scena 
w sypialni carskiej w każdym razie wprowadza Kordiana na teren chociaż nie 
spełnionego, lecz bądź co bądź zaczętego czynu. Wacław i na to się nie zdobył.

Słowacki stał bliżej ruchu rewolucyjnego w Warszawie. Wszakże sam w li-
stach wspomina o dniu koronacji podczas swego pobytu w Warszawie. Wrażenie 
osobiste podziałało silnie i odbiło się soczystą barwą w dramacie. Kordian jest 
bardziej rewolucyjny w zestawieniu z Wacławem. Udział, jaki bierze naród-masa 
przeciwstawiona jednostce jest bezsprzecznie większy w dramacie, niż w Wacła-
wie.  Krytyka  społeczeństwa  i  przywódców powstania  listopadowego  zawarta  
w  Przygotowaniu świadczy o tym wymownie.  Kordian jest istotnie „bohaterem 
swej nadpowietrznej walki, która toczy się w narodowość”. W Wacławie krytyka 
jest jakby zacieśniona do osoby bohatera, będącego duchowym wykładnikiem po-
kolenia bez wiary, woli i zapału. Tu chodzi raczej o problem myślowy, filozoficz-
ny. Ma się wrażenie, że Garczyński-żołnierz, bojownik z powstania listopadowego 
po wyładowaniu się czynem w życiu, zamknął się z kolei w sferze czysto myślo-
wej, by zakląć w słowo burzę zwątpień, co targała nim na polu walki.

Wreszcie ostatnia, ważna różnica – to forma.
Wacław – to poemat filozoficzny, podzielony na 2 części rozwijające się w ra-

mach obrazów; utwór nieco ciężki, przeładowany myślowo, pełen dygresji filozo-
ficznych nie przetworzonych na równoważniki artystyczne.  Kordian to pierwszy 
wielki dramat Słowackiego, dramat idei, ubrany w pyszną szatę szczerej poezji, 
ukazujący już charakterystyczne znamiona pierwszorzędnego dramaturga. Sceny 
w sypialni, w domu wariatów, rozmowa cara z bratem – świadczą o szalonym po-
stępie w technice dramatycznej poety,  wychylają spod  dostojnej draperii słowa 
posągowe, kształty tragicznej siły i grozy.

Dzieje Wacława były zapewne jednym z potrąceń, które wywołały  Kordiana, 
lecz podobieństwa obu utworów po głębszemu wglądnięciu w treść i formę są raczej 
zewnętrzne. Ponadto zaczyn ideowy, problemy zajmujące poetów zda się uniosły 

362 Prawdopodobnie chodzi o: T. Pini, Rękopis poezji Garczyńskiego w przerobieniu przez Mic-
kiewicza, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1898, s. 435-480.



się jakby w powietrzu nad skłębionym mrowiskiem wygnańców z „ziemi mogił i 
krzyżów” 363, podobne do owych girland i wieńców ideowych, ulatujących nad naro-
dami w oczekiwaniu na realizację czynną. Chodziło tylko o to, kto je zaklnie w po-
tężne kształty poezji i utrwali na wieki, kto ściągnie je w przeczyste linie sztuki. Pró-
bował Garczyński, zrealizował Słowacki.

363 Jest to cytat z fragmentu „Idź na północ w imieniu Chrystusa – idź i nie zatrzymuj się aż sta -
niesz na ziemi mogił i krzyżów”, będącego zakończeniem Irydiona Krasińskiego zob. Irydion, Paryż 
1836, s. 245.
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