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Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka — 
autobiografia parenetyczna z początku XVII w.

N apisany w  1607 r. Żywot Krzysztofa Pieniążka, rotmistrza i dworzanina królów Stefana 
i Zygmunta Trzeciego na Lassochowie i gdzie indziej dziedzica etc. ku przykładowi braciej 

okazany je s t w śród autobiografii staropolskich utw orem  wyjątkowym . D ziełko poprzedzone 
zostało Regestrem żywota z  przykładów  i krótką przedm ow ą zaopatrzoną dedykacją „Ich M o- 
ściom M iłościw ym  Panom  w obec wszystkich stanu rycerskiego K rzysztof Pieniążek z K ruż
lowej służby swe pow olne zaleca”, całość otrzym ała tytuł: Ethica albo Zwierciadło żywota 
Krzysztofa Pieniążka.... Tytuł u tw oru  przynosi ważną zapowiedź: tekst zajmuje się działaniem  
człowieka (etyką) i został napisany w  form ie „zwierciadła”. Pomyślany je s t jako  „zwierciadło” 
życia jednostkow ego, konkretnej, realnej osoby: „Krzysztofa P ieniążka”, człowieka określo
nego stanu i zawodu: „rotm istrza i dw orzanina”, egzystującego w  rzeczywistej przestrzeni 

geograficznej i w  konkretnym  czasie historycznym : „z K rużlow ej”, „dziedzica Lassochowa”, 
dw orzanina królów  Stefana i Z ygm unta Trzeciego”.

U tw ó r Pieniążka, drukow any w  XVII w., w  połowie m inionego stulecia doczekał się 
ponow nego w ydania1. N ie stał się jednak, jak  dotąd, przedm iotem  szczegółowszych badań 

historycznoliterackich, najczęściej bywa zaledwie w ym ieniany w  pracach dotyczących sie
dem nastow iecznych pamiętników. N ieco więcej uwagi poświęcili autobiografii Pieniążka

1 Zob. Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka rotmistrza i dworzanina królów Stefana i Zygmunta  
Trzeciego na Lassochowie i gdzie indziej dziedzica etc. ku przykładowi braciej okazana, wyd. K. W. W ójcicki, Warszawa 
1854, Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich, t. 1. Autobiografia Pieniążka cytowana w  pracy w ed ług tego 
wydania.

1.
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'y
Jadwiga Rytel“ i Alojzy Sajkowski, który określił u tw ór m ianem  „nietypowej autobiografii” 
i zaproponow ał zakwalifikować go do rzędu pam iętników -m oralitetów 3. Jadwiga Rytel ak
centowała tytułow y i kom pozycyjny związek dzieła z konw encją „zwierciadła żyw ota”.

Literacki rodow ód u tw oru Pieniążka stanowią traktaty parenetyczne w  postaci „w izerun
k u ”, „zwierciadła” („speculum”) człowieka reprezentującego klasę lub grupę społeczną. Tra

dycja form y „speculum” sięga czasów starożytności greckiej i rzymskiej, a zainicjował ją  
w  literaturze Isokrates. W  dobie renesansu „zwierciadło” było gatunkiem  szczególnie m od
nym. N ajznakom itsze polskie renesansowe „zwierciadła” to Dworzanin polski Łukasza G ór
nickiego w ydany w Krakowie w  1566 r. (spolszczenie dzieła Baltazara Castiglionego II Cor- 
tegiano) oraz Żywot człowieka poczciwego wydany w  latach 1567-1568, stanowiący pierwszą 

i najważniejszą część ostatniego u tw oru M ikołaja Reja Żwierciadło albo Kstałt, w któąnn każdy 
stan snadnie sie może swym sprawom jako we zwierciadle przypatrzyć. Zwierciadło pow szechnie 
uznaw ane je st za najcelniejsze —  obok Postylli —  dzieło Reja i rodzaj literackiego testam entu 
pisarza4. W  tytule u tw oru Reja zawarty je st szeroki adres czytelniczy, faktycznie zaś adresatem  
dzieła je s t średnia szlachta i stanu szlacheckiego rzecz dotyczy. Jakkolw iek Żywot je s t „zwier
ciadłem ” szlachcica-ziem ianina, ma jednak  m oc uogólnienia i odnosi się do w yobrażeń 
„idealnego człowieka”. Jest dziełem  parenetycznym  najogólniejszym , najbardziej zgenerali- 
zow anym  co do bohatera i zakresu treści, najbardziej syntetycznym  spośród utw orów  Reja, 
który za swój pisarski cel uznaw ał w ychowanie m oralne człowieka i w  każdym utw orze dawał 
m niejsze lub większe „zwierciadło” żywota ludzkiego. Żywot człowieka poczciwego miał służyć 
przypom inaniu  w zorów  osobow ych5.

W  szesnastowiecznej kulturze polskiej funkcjonow ały dwa zasadnicze w zorce osobowe: 
ideał szlachcica-ziem ianina i szlachcica-rycerza. Za trzeci wzorzec idealnego szlachcica 
uznać m ożna połączenie dw u poprzednich m odeli. Religia i szlachectwo stanowiły wartości 
nadrzędne dla wszystkich w zorców  osobowych. Ideał szlachcica-rycerza szczególnie silnie 
propagow any był w  okresie baroku. P rzełom  XVI i XVII w. przyniósł ureligijnienie w zorców  
osobowych oraz ustatycznienie i prowincjonalizację w zorców  przejętych z renesansu. Jednak  
różnice dzielące w zorzec osobowy doby odrodzenia od wymagań, jakie stawiano szlachcie 
siedem nastow iecznej, nie wydają się —  zdaniem  badacza tych zagadnień, Janusza Tazbira13 
—  istotne i znaczące.

2 Zob.J. Rytel, Pamiętniki Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkice z  dziejów proz)> narrac)jnej, Wrocław 1962, 
s. 94.
3 Zob. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 64—65 (Prace Wydziału Filologicznego  
UAM , Seria Filologia Polska nr 6).
4 Zob. uwagi na ten temat: A. Bruckner, Mikołaj Rej. Cztoiriek i dzieło, Lwów 1922. s. 101; J. Chrzanowski, 
Zwierciadło Reja przed sądem potomności, [w:] Mikołaj Rej z N agłow ic, Zwierciadło albo Kstałt, w którym każdy stan 
snadnie sie może swym sprawom jako u ’C zwierciadle przypatrzyć, w yd. J. C zu b ek iJ . Ł oś,t. 1, Kraków 1914 ,s .3 -55; 
J. Ziom ek, Renasans, Warszawa 1973, s. 191-197.
5 Szerzej o tym: W  Bruchnalski, Rozwój twórczości pisarskiej Mikołaja Reja, Kraków 1907, s. 16-29; H . D ziech-
cińska, Parenetyka —  je j tradycje i znaczenie w literaturze, [w:] Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, Seria 1,
Wrocław-Warszawa 1971, s. 355-358; H . Dziechcińska, Kultura literacka w PolsceXVI iX V I I  wieku. Zagadnienia
wybrane, Warszawa 1994, s. 8-26: Główne nurty kultur)' staropolskiej: pareneza, ludyzm, panegiryzin.
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2.

Kompozycję u tw oru  Pieniążka wyznaczają trzy części: Wiek pierwszy: Młodość, Wiek wtóry: 
Młodzieństwo, Wiek trzeci: Małżeństwo. U jęcie takie przypom ina układ Żywota człowieka poczci
wego M ikołaja Reja. W  zakresie kompozycji utw ór ujawnia również pew ne zbieżności z dzie
łem  Lorichiusa De institutioneprincipuin, na którym  w zorow ał się Rej. U  Lorichiusa czasowe 
następstwo trzech epok życia: m łodości, wieku średniego i starości nic je s t uw ydatnione ani 

w  podziale na łibri, ani na partes. Trudno w  zasadzie wskazać, w  którym  m iejscu kończy się 
m łodość i zaczynają rozważania dotyczące w ieku średniego.

K rzysztof Pieniążek, urodzony w  połowie XVI w., należy do pokolenia, które dorastało 
intelektualnie w  czasie, gdy trwała jeszcze świetność pisarstwa Reja. N a progu XVII stulecia, 
w  1606 r., Zwierciadło Reja zostało pow tórnie wydane w  W ilnie. A utor Ethica albo Zwierciadło 
żywota m ógł znać obie księgi: Zwierciadło i De institutione principuin i korzystać z nich w  swojej 
pracy Próba porów nania kompozycji utw oru Pieniążka z układem  tych popularnych „zwier
ciadeł” pozwoli, być m oże, wykryć nic tylko pewne podobieństw a, ale rów nież k ierunek 
przekształceń i ich celowość7.

Lorichius skupił uwagę na średnim  w ieku człowieka, Rej trzy okresy życia człowieka 
potraktow ał w  taki sam sposób. A utor Ethica pom inął okres dzieciństwa, a okres starości zbył 
kilkom a ogólnikam i. U kazał siebie w  okresie m łodości i dojrzałości jako człowieka zaanga
żowanego w  sprawy publiczne. Założeniem  autora było przedstawić bieg własnego życia 
ocenianego jako zgodne z w zoram i przekazanymi przez przodków  i oddanego w  służbę 
krajowi. Zgodnie z takim zam ierzeniem  zastosował autor pisarską m etodę selekcjonowania 
w ydarzeń swojego życia. Pom inął w iek dzieciństwa, szczegóły życia rodzinnego, osobistego. 
U w agę skupił na sprawach człowieka dorastającego i dojrzałego. U kazał siebie przede wszyst
kim w  w ym iarze życia społecznego, publicznego, jako człowieka m oralnie i intelektualnie 
ukształtowanego.

Lorichiusa interesuje przede wszystkim  panujący, który u Reja je s t na drugim  planie. 
Bohaterem  Żywota uczynił Rej „człowieka poczciwego”, ziem ianina i rycerza. N arra to r —  
bohater Ethica je s t rycerzem  i dw orzaninem , a w  końcu ziem ianinem . N a utw ór składają się 
rów nież cząstkowe zwierciadła, dające portre t doskonałego władcy, urzędnika państwowego, 
obywatela. Pojawia się w  nim  także w izerunek  podkanclerzego Macieja Pstrokońskiego. N a 

jego treść składa się jednorazow a ocena sposobu sprawowania przez Pstrokońskiego urzędu. 
A utor podkreślił um iejętne, godzące interesy wszystkich postępow anie kanclerza.

Część u tw oru  mówiąca o w ychow aniu i w ykształceniu autora m oże być uznana za 
odpow iednik  znanych parenetyce części traktatu o w ychow aniu dzieci i o w ieku m łodzień
czym. Podobnie je s t w  przypadku partii poświęconych służbie dworskiej i rzem iosłu w ojen

6 Zob. J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty polskiej w X V II  n>., „Kwartalnik H istoryczny” 1976 nr 4, s. 784.
7 Porównania utworu Reja zdzielen i Lorichiusa dokonał: J. Krzyżanowski, Wstęp, [w:] M . Rej, Żyw ot człowieka 
poczciwego, Wrocław 1956 (B N  I 152), s. XX-XXI.
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nem u. Są to wszystko ujęcia znane traktatom  parenetycznym  nawiązującym do schem atu 
biograficznego. W zorem  „zwierciadeł” ukazał autor własne błędy, podkreślając przy tym, iż 
rozum  i dobre w ychow anie mają w ładzę nad złymi skłonnościam i i u jem nym  w pływ em  

otoczenia.
K onstrukcja autobiografii Pieniążka opiera się na dw óch zasadach. Zasada pierwsza to 

czasowe następstwo trzech epok w  życiu bohatera: „m łodości”, „m łodzieństw a”, „m ałżeń
stw a”, co uw ydatnione zostało w  podziale na „wiek pierw szy”, „wtóry”, „trzeci”. Epoki te 
w  zasadzie stanowią dwie fazy w  życiu każdego człowieka: m łodość i w iek średni. Zasadę 
drugą stanowi rozpatrywanie własnego żywota —  rotm istrza, dw orzanina i ziem ianina —  ze 
stanowiska etyki, ekonom iki i polityki, co nie je s t jednak  w  utw orze w prost sform ułow ane, 
jasno  zaznaczone. Podobna zasada w ystępuje rów nież w  utw orze Lorichiusa .

Wiek pierwszy: MłodosY zawiera 17 „przykładów” („numerus” 7-23). N ajobszerniejszą część 
autobiografii stanowi Wiek wtóry: Młodzieństwo, obejm uje ona 45 „przykładów” („numerus” 
24-69). Zam ykający całość Wiek trzeci: Małżeństwo je s t najkrótszy i liczy zaledwie 12 „przy
kładów ” („numerus” 70-81). N ależy przy tym podkreślić, iż sześć pierwszych „punktów ” 
u tw oru  pozostających poza w yodrębnionym i i nazwanym i częściami dzieła stanowi rodzaj 
w stępu. Został on  jednak  oddzielony od części pierwszej w  sposób m echaniczny i niezgodny 
z ukształtow aniem  tekstu, co spowodowało rozerw anie toku logicznie i sem antycznie w ią
żących się ze sobą zdań. W ydzielone w  ten sposób etapy życia narratora-bohatera w ypełniła 
nauka, służba publiczna i gospodarow anie na roli.

N ie tylko kompozycja, lecz rów nież zapowiedzi tytułowe „przykładów” umieszczają 
Ethica albo Zwierciadło żywota w  kręgu konw encji obowiązujących parenezę. W śród tytułów  
zawartych w  Regestrze żywota z  przykładów w yodrębnić m ożna kilka typów.

N ajliczniejszą grupę stanowią przysłowia i sentencje, uogólniają one wskazania życia 
i służą uśw iadom ieniu czytelnikowi prawd m oralnych. O to  kilka spośród nich: „R ozum  
ćw iczeniem  się obostrza” (10), „Zycie rozpustne za dobrym  w ychow aniem  taje” (23), „D obry 
z dobrego się rodzi” (47).

N iem al rów nie liczne w śród „przykładów” są pouczenia. Najczęściej mają one charakter 

ogólnych orzeczeń norm atyw nych, wskazują, jakich  zasad należy przestrzegać, ja k  postępo

wać, co czynić. N iek tóre dotyczą konkretnego stanu czy zawodu: „Stateczność m a zachow ać” 
(25), „Pilnością zawsze sie ma popisow ać” (27), $ J  rocie przypow iedzionej jako  się spraw o
w ać” (48).

Liczna je s t grupa tytułów  wskazujących na pozytywne skutki przestrzegania zasad. 

„Sforność czyni jednaki podział, pokój i m iłość” (28) —  przekonuje autor, aby zaraz potem  
ostrzec: „A nierów ny podział nienawiść, rozruchy, niepokoje” (29). Podobnych sfo rm uło
wań, wskazujących na skutki nieprzestrzegania praw  i zasady sprawiedliwości, je s t więcej, 
np.: „Dla n ierów nego podziału turbatiae rosną” (42).

s W. Bruchnalski, op. cit., s. 72-73.
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Kilka „przykładów ” ma charakter głów nie informacyjny, np.: „Obyczaje Pańskie” (46), 
„Skąd rośnie chęć w  ludziach do służb” (53), „Jako osadzić i ubogacić K oronę”(57).

N ieliczne sform ułow ania Regestru żywota... odnieść m ożna w prost do osoby bohatera —  
jako inform ujące o w ydarzeniach jego życia: Przystanie do króla Stefana. Powinnoś'c każdego sługi 
(24), Zeństwo z  wolej i przeznaczenia Bożego (70). Tytuł „num eru” 38 zawiera czasownik 
w  form ie osobowej wskazujący na postać narratora —  bohatera: Do sposobu inszego slużbamim 
był przywiedzion.

Sentencje i przysłowia pojawiają się również w  tekście utw oru. Pełnią one funkcję kon
tekstową: otwierają, spajają lub zamykają tekst główny. Są wśród nich pow szechnie znane, 
rodzim e przysłowia, które odnajdujem y również w  Żywocie Reja, są także myśli zapożyczone 
u Cycerona, np: „lucundi acti labores” („Przyjem nie jest mieć pracę zakończoną, m ieć ją  za 
sobą”). Sądy, refleksje, orzeczenia norm atyw ne i sentencjonalne sform ułow ania są skierowa
ne bezpośrednio do odbiorcy. Przypom inają pow szechnie akceptowane wskazania życia.

3.

A utor Ethica albo Zwierciadło żywota, w ychow anek hum anistycznego kolegium  jezu ick ie
go, znał zasady retoryki i respektował je  w  swoim  dziele. W  utw orze zwracają uwagę kilka

krotnie powtarzające się zwroty nazywające akt m ówienia, typu: „jako m ów ię”, „trochę 
pow iem ” i podkreślające czynność opowiadania: „tych trochę p rzypom nę”, „mianować 
wszystkich nie m ogę”. Sform ułow ania, tego typu świadczą o związku Ethica... z tradycją 
retoryczną. O b o k  nich pojawiają się w  utw orze zwroty wskazujące na sposób kształtowania 
narracji, np: „jako przeczytaj 31 numerum”. D ow odzą one przeznaczenia u tw oru do cichej, 
indyw idualnej lektury.

Rolę swą w idział autobiograf w  przekazaniu prawdy bez w zględu na konsekwencje takiej 
postawy. Jakkolw iek trzy zadania tekstu: docere, inouere, dełectare są w  utw orze realizowane 
łącznie, ściśle wiążą się ze sobą, w zajem nie uzupełniają, pierw szoplanow e zadanie autobio
grafii Pieniążka wydają się przejawiać w  funkcji docere. Cele poznawcze dzieła realizuje przede 
w szystkim  w ątek dziejów  w łasnego żywota.

W  strukturze u tw oru wyraźny jest wpływ kanonów  retoryki. Autobiografia zawiera 
pochwałę w ychowania i wykształcenia bohatera, autonom icznie w  pew nym  sensie potrakto
w aną argum entację i pochwały króla Z ygm unta III oraz podkanclerzego Macieja Pstrokoń- 
skiego. Dedykacja: „Ich M ościom  M iłościw ym  Panom  wobec w szystkim  stanu rycerskiego 
K rzysztof P ieniążek z Krużlowej służby swe pow olne zaleca” oraz sześć pierwszych „pun
któw ” autobiografii pełnią funkcję w stępu (prooemium). A utor dając opis swojego życia 

pragnie naśladować historyków  starożytności rzymskiej: Katona Starszego, Gajusza Juliusza 
Cezara, Swetoniusza. W  starożytności odnajduje Pieniążek także genealogię innowacji pole
gającej na przeznaczeniu do druku  i rozpow szechniania relacji o dziejach w łasnych jeszcze 
za życia autora. We wstępnej części autobiografii posłużył się Pieniążek charakterystycznym i 
dla prooemium toposam i. Przedstawił u tw ór jako świadectwo prawdy w  interesie dobra ogól
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nego (captatio beneuolentiae). D la podkreślenia w spólnoty system u wartości w łasnych i wartości 
odbiorców  posłużył się autor biblijnym  porów naniem  i personifikacją: „O jczyzna-M atka”:

Lecz przyw iedzionym  do tej pracy, abym wam okazał żywot ku przykładowi 
związku tego z przodków  swych i m iłości żechm y jednaj matki, tej miłej 
O jczyzny synowie, kości z kości, ciało z ciała. Abyście jako  latorośle z bujnego 
korzenia cnotliw ych O jców  i M atki Patriej tej pięknym i sprawami kwitnęli (...)

(E, 152)9.

U tw ó r poświęcił autor „m łodzi”, „braci szlacheckiej” i „cnym synom  K oronnym ” (dedi- 
care).We w stępie zastosował Pieniążek rów nież topos pow odu podjęcia napisania tekstu (causa 

serłbendi):

(...) rozmaici, tak senatorowie, jako i cesarze rzymscy ephemerides swoje po sobie 
zostawowali (...). C o ja  wszystko uważając nie inszą też wziął przed sie czę- 
ściąm, aby sam sobie przypom inając swoje postępki, tak zdrowia niesposobne- 
go przykrość, jako inne frasunki sobie ulżywał, ponieważ: „Iucundi acti labores", 
częścią, aby jeszcze za żywota m ego czytane te rzeczy były (...).

(E, 143)

W  części pierwszej u tw oru Wiek pierwszy: Młodość pojawiają się pew ne form y generis 
demonstratwi. N arra tor chwali system wychowawczy kolegium  jezuickiego, którego był ucz
niem . D la wydobycia społecznych zasług szkoły stosuje amplifikację przez porów nanie 
(comparatio) i nagrom adzenie (congeries):

Albowiem  nie wyszło onych nigdy tak wiele ludzi rycerskich z onego tro jań
skiego konia, jako z tych szkół ludzi osobliwych znacznej nauki, godności 
wielkiej do spraw prawa biegłości i w iadom ości tak potocznych, jako K oron
nych, których wiele by wyliczać biskupów, arcybiskupów, kardynałów  (...).

(E, 154-155)

E lem enty  pochwały w łasnego rodu, jego zacności, starożytności, pobożności, m ajętności, 

zasług dla państwa rozsiane są w  różnych partiach tekstu. Służą w ykazaniu pozycji i zasług 
narratora-bohatera oraz uw ypukleniu niesprawiedliwości, jakie uczyniono członkow i tak 
wybitnego rodu.

W  drugiej części utw oru, w  partiach chwalących postaci królów: Stefana Batorego i Z yg

m unta III oraz podkanclerzego M acieja Pstrokońskicgo, a także w  partiach ganiących w ystęp
ki pieczętarzy Batorego i w spółczesnych urzędników  również daje o sobie znaćgetuts demon- 
stratwum. W  partiach odnoszących się do „teraźniejszych czasów” nagana przybiera m ocny 
ton  generis iudicialis. Ukazując negatywne strony życia społecznego, politycznego narrator

9 Autobiografia Pieniążka cytowana dalej z zastosowaniem skrótu E i podaniem strony przywołanego frag
m entu.
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oskarża (accusatio) „panów ” o egoizm, bezprawne działanie, zrywanie sejmów, skłócenie króla 
ze szlachtą, zajazdy, grabieże, a nawet zbrodnie:

(...) jako  proporce swe rozciągają, że też mają Pana po sobie, że nas uboższych 
z liekkicgo poważania i w  sąsiedztwach łakomstwa biorąc, bijąc, wiążąc, dosić nad 
nam i dow odzą ku upodobaniu swem u, ściskając nas, grun tów  nam  ujm ując.

(E, 171)

W  partiach tego typu narrator występuje w  roli „sędziego”, celem w ypowiedzi je s t napo
m nienie tych jednostek  i grup społecznych, których działania pow odują ciągły społeczny 
niepokój i stwarzają groźbę upadku państwa. U w ypukleniu  opinii narratora służy metafora 
Rzeczypospolitej, która jak  łódź „sie to ju ż  przez dwadzieścia lat kołysze i jeszcze stanąć nie 
m oże”. W  uwagach o „czasach teraźniejszych” znajdujem y rów nież szereg argum entów  
mających na celu obronę króla Z ygm unta III (elem enty defetisionis) przed ew entualnym i 
zarzutam i odm iennie myślącego czytelnika.

Część druga autobiografii zawiera laudacyjny portret króla Z ygm unta III. N arra tor 
w yolbrzym ia cnoty i zasługi hojnego, m iłosiernego i przystępnego władcy, postępującego 
z poddanym i „jako Ociec z syny” i będącego ich „ziemskim B ogiem ”. Am plifikowane w y
dobycie rysów postaci poprzez ukazanie zachowania i pełnego uprzejm ości gestu króla 

w  czasie podróży ze Szwecji do Gdańska dodaje dynam izm u portretow em u ujęciu postaci 
władcy. A utor przypom ina rów nież m owę króla Szwecji wygłoszoną do zgrom adzonych 
przed nim  w ysłanników  Rzeczypospolitej.

W  partiach m ówiących o konieczności stawiania urzędnikom  państw ow ym  wysokich 
wym agań ujawnia sięgenus deliberativum z przewagą czynnika doradczego (suasio). N arra tor 
nakłania do przem yślanego dobierania osób spełniających określone w arunki: majątkowe, 
intelektualne, m oralne. Bardzo starannie uzasadnia swoje stanowisko, a dla dodatkowego 
poparcia i w zm ocnienia daje przykład pozytywnej postawy i właściwego działania podkan
clerzego Pstrokońskiego. N atom iast w  partiach ukazujących ogólne zasady postępowania 
człowieka widać w yraźny wpływ  form  generis deliberativi i generis demonstrative.

W iedzę o naturze człowieka, jego potrzebach i dążeniach buduje autor, jak  się wydaje, 
przede w szystkim  w  oparciu o etykę chrześcijańską, nic brak tu także pew nych elem entów  

filozofii stoickiej z jej pochwałą cnoty i um iaru. W  warstwie językow o-stylistycznej poglądy 
wyrażone zostały przy pom ocy sentencji i przysłów, odw ołań do powszechnych sądów 
i przekonań, zasad sprawiedliwości, korzyści, honoru. A rgum enty form ułow ane przez autora 
mają niekiedy charakter odw ołań do najbliższej historii (postać i czyny Strusa) lub emocji 
i woli odbiorcy. N arra to r stara się wywołać w  odbiorcy uczucia gniewu i oburzenia, zachęcić 

do działania. Retoryczne movere ujawnia się w  odwołaniach do patriotycznych uczuć odbior

cy, jego  poczucia sprawiedliwości, woli działania, służenia królowi i Koronie.
W  konstrukcji ostatniej części utw oru: Wiek trzeci: Małżeństwo wzięły udział przede 

w szystkim  form y generis demonstrativi. Pochwała życia szlachcica —  ziem ianina ujawnia się
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poprzez w ydobycie na plan pierw szyjego codziennych zajęć związanych z gospodarow aniem  
na roli, hodowlą, sadownictw em , zakładaniem  pasiek i stawów. N arra to r-boha ter skrupulat
nie wylicza czynności gospodarza, ich użyteczność dla rodziny, środowiska społecznego 

i naturalnego otoczenia człowieka. Literacka amplifikacja przez stopniowanie (incrementum) 
i przez nagrom adzenie (congeries) prowadząca do idealizacji bohatera i sakralizacji w izji szczę
śliwego „żywota gospodarstwa” m a swoją tradycję, wystarczy przywołać Żywot człowieka 
poczciwego M ikołaja Reja czy Pieśń świętojańską o sobótce Jana Kochanowskiego —  rodzim e, 
polskie realizacje m itu arkadyjskiego.

U tw ó r Pieniążka, w  przeciw ieństw ie do dzieła Reja czy Kochanowskiego, nie zawiera 
pochw ały piękna wsi, a jedynie refleksję o gospodarstwie. Głosząc pochwałę „życia gospo
darstw a” autor odradza jednocześnie „żywot dw orski” i ukazuje jego ujem ne strony.

U tw orow i Pieniążka brak w yraźnego podsum ow ania, zakończenia (peroratio). Sygnałem 
końca dzieła je s t pow rót narratora do problem atyki m oralnej, uogólnienie koncepcji natury 
człowieka i życia ludzkiego oraz zdanie mówiące o starości, „która bywa ucieszna za po
wściągliwą m łodością”. Zakończenie utw oru m a em ocjonalny charakter, wydaje się nawet 

bardziej patetyczne niż wstęp.
Konwencje retoryczne wyznaczają rów nież konstrukcję postaci utw oru. A utor zastosował 

różne form y charakteryzowania postaci. Najczęściej jednak  operuje kategorią w iększego 
zbiorowiska ludzi: „towarzystwo”, „franty” krakowskie, dworzanie, ludzie rycerscy, „pany”. 
Z e zbiorowości szlacheckiej autor w yodrębnia niekiedy kilka czy kilkanaście postaci przez 
podanie ich nazwisk. Są to swego rodzaju rejestry osób zasłużonych na w ojnie czy też 
odbywających w raz z bohaterem  podróż do Szwecji w  celu pow iadom ienia Z ygm unta Wazy 
o w ynikach elekcji w  Polsce.

D zieło je s t w  pew nym  sensie w izerunkiem  Rzeczypospolitej uczynionym  z punktu  
w idzenia średniozam ożnego szlachcica. U kazuje, jak  na przełom ie XVI i XVII w ieku ulegały 
przebudow ie m echanizm y władzy, kształtowała się warstwa urzędnicza, stan o niem ałych 
aspiracjach socjalno-politycznych. Interesy i sprawy jednostek , wybijających się rodów  za
czynały dom inow ać nad interesem  ogółu szlacheckiego. Ethica albo Zwierciadło żywota daje 
świadectwo zapoczątkowanem u ju ż  wówczas procesowi kum ulow ania godności państw o
wych i w łasności w  rękach wyodrębniającej się spośród szlachty grupy „panów ”, grom adzą
cych ziem ię kosztem  m niejszych braci10. A utor szeroko omawia i krytycznie ocenia politykę 
rozszerzania majętności. W  końcow ych partiach drugiej części dzieła oskarża „panów ” 

o zbrodnie i dla potw ierdzenia tego sądu przedstawia losy swego brata. K onsekw entnie unika 

w ym ieniania nazwisk osób ocenianych ujem nie, postaci negatywnych ze w zględu na rolę, 
jaką odegrały w  jego życiu czy też w  życiu szlacheckiego ogółu. M ożna się jedynie domyślać, 
iż krytykowani przez autora pieczętarze króla Stefana to Jan  Zam oyski i W ojciech Baranow 

10 O  sytuacji społeczno-politycznej Polski na przełom ie w ieków  pisze: A. Mączak, Przełom stulecia —  
przełomem losów Rzeczypospolitej?, [w:] Przełom wieków X V I  i X V I I  u> literaturze i kulturze polskiej, red. B. O tw i
nowska i j .  Pelc, Wrocław-Warszawa 1984, s. 33-46.
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ski. Raz tylko uczynił P ieniążek odstępstw o od tej zasady i w ym ienił z im ienia i nazwiska 
krakowskich „frantów ”, ale tylko tych, k tórzy już zmarli i nie pozostawili potom stw a. Chwali 
natom iast im iennie biskupa przem yskiego i podkanclerzego Macieja Pstrokońskiego. Jest on 
dla autora przykładem  człowieka sprawującego swój urząd w  sposób rozum ny i zadawalający 
wszystkich. U tw ó r Pieniążka przynosi również pochwałę Stefana Batorego, m ądrego polity
ka, i m oralno-psychologiczny portret Z ygm unta III, o którym  była ju ż  wcześniej mowa.

Retoryczne konstrukcje znacznych partii u tw oru są w ynikiem  integracji w  obrębie jego 
struk tu ry  różnych elem entów : biografii pochwalnej z epicką narracją w spom nieniow ą 
i „zw ierciadłam i” króla, urzędnika państwowego. Całość dodatkowo wzbogacają elem enty 
publicystyki politycznej, rów nież ukształtowane retorycznie.

O ddziaływ anie konw encji retorycznych uwidacznia się ponadto w  konstrukcji narratora 
i w yodrębnien iu  czasu narracji od czasu „fabularnego”. Związane z czasem opowiadania 
sytuacje narracyjne w ystępują w  charakterze kompozycyjnej zasady porządkującej elem enty 
epickiej rzeczywistości. A kcentują konieczność zwięzłego potraktowania przedstaw ionego 
zagadnienia czy też konieczność podjęcia nowego tem atu, m otyw ują postępow ania autora 
rezygnującego z wyjawienia nazwisk bohaterów  ukazanych wydarzeń.

4.
N a rra to r-b o h a te r  zajm uje centralne m iejsce w  struk tu rze  u tw oru  i odznacza się 

„wszechwiedzą” właściwą narratorow i pow ieściow em u, całkowicie panuje nad ukazywaną 
problem atyką, bierze udział we wszystkich konkretnych sytuacjach, wypadkach. U tw ó r nie 
daje pełnego życiorysu bohatera. W iele spraw au to r-narra to r wylicza pobieżnie, punktow o, 
wiele pomija. D obiera fakty biograficzne i naświetla je  tak, aby uwypuklić swoje zasługi dla 
kraju i krzywdy, jakie uczyniono jego rodowi. Pragnie udow odnić, iż realizował w  życiu 
ideały szlacheckie i był w zorow ym  „synem Rzeczypospolitej”. P rezentując kolejne etapy 
swojego życia au to r-narra to r zm ierza do wydobycia spraw szerszych, różnorodnych zjawisk 
życia obyczajowego, społecznego, politycznego. Dyskusja na ważne aktualne tem aty społecz
ne stanowi drugi —  rów norzędny obok zam iaru ukazania przebiegu w łasnego życia —  cel 
u tw oru  Pieniążka.

N arracja prow adzona je s t w  porządku chronologicznym , odstępstwa od naturalnego, 
w yznaczonego rzeczywistym przebiegiem  zdarzeń toku opowiadania są nieliczne i nieznacz

ne. Czas „fabularny” u tw oru  rozpoczyna nauka narratora-bohatera w  kolegium  jezuickim . 
P unk tem  dojścia je s t dojrzałość: założenie rodziny, spokojne ziemiańskie bytowanie. W  opo
wieści Pieniążka odnajdujem y popularny w  wielu biografiach renesansow ych stereotyp m ło 

dości burzliwej i mylącej oraz rozum nej, statecznej dojrzałości podporządkowanej służbie 
publicznej. Zdarzenia życia bohatera dzieją się w  czasie, ale czas je s t w yznaczony w  sposób 

ogólny, m ało precyzyjny. A utor nie odnotow uje żadnych dat. Z  jednej strony czas utw oru 
określają fazy życia ludzkiego, a z drugiej —  rzeczywisty czas historyczny, ujawniający się 
w  przyw oływ anych w ydarzeniach i faktach historycznych (ucieczka H enryka Walezego
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z Polski, panow anie Stefana Batorego, jego wyprawy w ojenne, elekcja Z ygm unta Wazy oraz 
syntetycznie ujęty dw udziestoletni okres jego panowania, i wreszcie rokosz Zebrzydow skie
go jako w ydarzenie najbliższe sytuacji narracji). W  autobiografii istnieje tylko następstwo 
czasowe: zdarzyło się to, a później tamto. U tw ór m ów i o przyczynach zdarzeń. U kazuje 
bohatera, jak  zm ienia się na gorsze albo na lepsze —  przede wszystkim  za sprawą innych, pod 
w pływ em  przyczyn zew nętrznych: „nędzy”, „invidiej” bliski je s t zguby, ale „żagle prawi 
w iatrom  rozpuściwszy inszym ” życie swe zm ienia i pozycję społeczną umacnia.

Czas w  Ethica albo Zwierciadło żywota je s t nieustannie wartościowany. A utor ujem nie 
ocenia współczesność i cały okres panowania Z ygm unta III. K ryterium  oceny stanowi 
sprawiedliwe traktowanie osób i rodów  zasłużonych dla państwa oraz „dobro Rzeczypospo
litej”. Zawierającej wiele luk i przeskoków  linii czasu odpowiada często bliżej nie określona 
i nieciągła przestrzeń. A uto r-narra to r z zasady nie podaje nazw miejscowych. W ym ienia 
jedynie w ioski należące do niego i jego rodu oraz nazwy miejsc, w  których był jako żołnierz 
Batorego czy poseł do Szwecji. H istoria narratora-bohatera układa się w  kształt fabuły 
egzem placyjnej o w zorow ym  „synu Rzeczypospolitej” i jej podporządkow ane zostały 

wszystkie elem enty  struktury  utw oru.
W  konstrukcji narracji widać wyraźnie próby kom ponow ania ciągów zdarzeniowych 

i łączenia faktów w  związki przyczynow o-skutkow e. D otyczy to zarówno w ątku dziejów  
bohatera, jak  i ukazanych problem ów  obyczajowych, społecznych, politycznych czy pra
w nych. Świadczy o tym  np. sposób prezentacji okresu wczesnej m łodości i w pływ u w ycho
wania na zm ianę postępow ania i w ybór nowego stylu życia. Z daniem  autora-narratora dobre 
w ychow anie, zasady w pojone w  szkole jezuickiej uchroniły  go od m oralnego upadku w  okre
sie pobytu w  Krakowie. U m ożliw iły  odejście od złego towarzystwa i powzięcie słusznej 
decyzji życiowej. M ożna sądzić, iż pod w pływ em  duchow ości jezuickiej w  późniejszym  
okresie życia zamierzał autor —  za przykładem  brata —  zostać rycerzem  m altańskim . Z am iar 
w stąpienia do zakonu rycerskiego m oże świadczyć o atrakcyjności w  pew nych kręgach spo
łeczeństwa szlacheckiego w zorca żołnierza C hrystusow ego (miles Christianus).

A utor je s t przede wszystkim  członkiem  swego stanu oraz obywatelem  Korony. Podkreśla 
fakt trwającej kilka lat nauki w  kolegium  jezuickim , którego w ychow ankam i są członkow ie 
zasłużonych i pow szechnie znanych w  Polsce rodów. Postawa taka świadczyć m oże nie tylko 
o kulcie dla wiedzy, ale i o pragnieniu wykazania, iż au to r-narra to r jako człow iek w  miarę 

w ykształcony w  tak wybitnej szkole ma prawo wypowiadać się w  sprawach publicznych i brać 
udział w  zarządzaniu państw em .

„Fabularnie” ukształtow ane zostały także partie ukazujące krakowskie perypetie narrato
ra-bohatera i kontrastow o zestawione z relacją o nauce w  jezuickim  kolegium . N iek tó re 
szczegóły służby w  krakowskiej rocie zostały plastycznie rozw inięte i opowiadanie o niej 

w yróżnia się w  inform acyjno-sprawozdaw czej narracji o w ydarzeniach życia autora. Styl 
narracji w  tych partiach utw oru  zbliża się do potocznego języka m ów ionego. Występki 

m łodości ukazane są szczerze i z pew ną ironią, a naw et hum orem . Za w yrażonym i w prost
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surow ym i naganam i próżniaczcgo życia „m łodzików ” kryje się jakby nutka swoistego podzi
w u dla „forteli frantów ”.

W yraźne próby zastosowania konstrukcji narracyjnych zawierają fragm enty relacji z po
selstwa do Szwecji. O pow iadanie nastawione jest tutaj na odtw orzenie działań, eksponowanie 
zasług bohatera, a także na przybliżenie postaci króla, stworzenie jego portre tu  jako  w zoru 
władcy doskonałego. Partie narracji odznaczające się cechami fabularnej konstrukcji skutecz
nie przełam ują schem at „zwierciadlanego” zapisu, statyczność utw oru.

Istotnym  typem  struktury  narracyjnej autobiografii je s t konflikt bohatera z innym i ludź
mi. D w ie pierwsze części autobiografii zamyka inform acja o zm ianie życia lub też postano
w ieniu jego  zmiany. Decyzje w yboru innego m odelu życia, nowej drogi posiadają kształt 
konkluzji przedstaw ionej wcześniej relacji, powstały w  sytuacji dram atycznego konfliktu 
bohatera z otoczeniem , zagrożenia jego pozycji społecznej, przyszłości. N agły zw rot w  dzie
jach  bohatera, stanowiący pew nego rodzaju „naw rócenie” dynam izuje statyczną narrację, 
a przedstaw iony ciąg fabularny upraw dopodobnia i czyni bardziej atrakcyjnym dla czytelnika. 
W  ten sposób zrealizowane zostają nie tylko funkcje poznawcze u tw oru, ale rów nież funkcja 
movere —  odw ołanie do emocji i woli odbiorcy. Przy pom ocy m etody amplifikacji wydobywa 
autor z w ydarzeń zamykających kolejne części utw oru tkwiące w  nich wartości etycznej 
nauki i em ocjonalnego, ekspresywnego oddziaływania na odbiorcę.

N arra to r sytuuje siebie w  roli zbliżonej do społecznej roli „starca”. „Starzec” to ktoś, kto 
m a prawo posłużyć się wartościującą opozycją: „daw niej-dziś”, to osoba obdarzona społecz
nym  zaufaniem , szczególnie upraw niona do udzielania przestróg i rad. B ohater Zwierciadła 
je s t konkretną, realną postacią, odpowiadającą osobie istniejącej w  rzeczywistości, ujawnionej 
w  tytule dziełka i z nią tożsamej. N ic znam y z tekstu ani imienia, ani nazwiska bohatera, 
miejsca jego urodzenia, im ion rodziców. Po kronikarsku, lakonicznie i ogólnikow o odno to 
w uje autor zdarzenia z życia prywatnego. Zycie osobiste, rodzinne znalazło swe odbicie 
jedynie w  postaci w zm ianki o trzykrotnym  zawarciu m ałżeństw a i doczekaniu się potom stw a 
przez autora. Sprawy ekonom iczne, w łasny prestiż, pozycja majątkowa są stawiane przez 
autora na pierw szym  miejscu, one skupiają jego uwagę i są głównym  przedm iotem  relacji. 
Pochwały i nagany wypowiada narrato r-bohater w  im ieniu zbiorowości —  „nas uboższych”. 
P rzem aw ia także od siebie jako członek „starożytnego rodu” i „syn Rzeczypospolitej”. 
U kazaniu tragicznej sytuacji kraju służą dydaktyczne refleksje nad chaosem  niszczącym 
wszelkie wartości. Rzeczywistość kraju ogarniętego w ojną (rokosz Zebrzydow skiego) skłania 

narratora do refleksji i przestróg wypływających z przekonań religijnych, społecznych 
i etycznych szlacheckiego ogółu. A utor ukazuje narastanie antagonizm ów  społecznych p ro 
wadzących do rozpadu państwa. W  systemie odniesień narratora-bohatera najwyższą w arto
ścią je s t dobro  K orony i ono decyduje o ocenie zdarzeń i czynów postaci. N agrom adzenie 

pozytywnych i negatywnych scen, sytuacji, w ydarzeń najczęściej pełniących funkcję exem- 
plttm i um ożliwiających sform ułow anie oceny m a służyć przypom inaniu społecznych idea
łów, w zorców  osobowych oraz uw ypukleniu aktualnych problem ów  politycznych i społecz
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nych. Pewne dysproporcje w  narracji wynikają z postawy narratora i jego em ocjonalnego 
stosunku do przedstawionej rzeczywistości. A utor ukazuje społeczne i m oralne skutki n ie
właściwej polityki rozdawania urzędów  i nagradzania zasług.

Siebie przedstawia w  jak  najlepszym świetle, jako rycerza i dw orzanina, posła do w ybra
nego na króla Polski Z ygm unta Wazy, a więc człowieka używanego do w ażnych misji. N aw et 
przyznanie się do błędów  służy uw ypukleniu czynów godnych, dobrych. N arra to r n ieusta
nnie podkreśla swe „zasługi stateczne i krwaw e”, gotowość służby dla państwa we wszelkich 
okolicznościach „bello et pace". Idealizacja bohatera została przeprow adzona z jed n a j strony 
przez apoteozę postaci dw orzanina-rycerza, a z drugiej —  przez hiperbolizację jego czynów 
i zasług. Bohater je s t przykładem  rozważnego, w iernego dw orzanina i w zorow ego rycerza. 
W ziął udział w  wyprawach Stefana Batorego na Gdańsk, Połock, W ielkie Łuki i został za 
„pow olność” swą „prom ow any i u króla, i hetm ana”. Król Stefan Batory je s t dla bohatera 

w zorem  doskonałego polityka, a czasy jego panowania okresem  sprawiedliwości i spokoju 
w  państwie. Śm ierć króla, który był ,jako Ociec syny”, zm ienia życie bohatera i losy kraju: 
„Bóg śm iercią prędką królewską wszystko odm ienił”.

U jawniające się w  stosunku do własnej osoby i biografii panegiryczne nachylenie dyktuje 
m ateriał egzemplifikacyjny: au to r-narra to r wydobywa własne zasługi i krzywdy, których 
doznał za sprawą „panów ” w  okresie panowania Z ygm unta III. Pod w pływ em  klęsk życio
wych bohater ostatecznie wybrał „żywot gospodarstwa”, który ocenia jako  najszczęśliwszy, 
pozwalający żyć w  zgodzie z sam ym  sobą i otoczeniem .

Bohater Ethica albo Zwierciadło żywota je s t w  pewnej m ierze „człowiekiem  bawiącym się”, 
„człowiekiem  zabawy” —  homo ludens. Łacińskie ludo, ludere posiadało w  XVI i XVII w. 
znaczenie odpowiadające naszem u dzisiejszem u „bawię się”, a także „zajmuję się czymś dla 
rozrywki, dla przyjem ności”. „Zabawa” w  sensie staropolskim  oznaczała form ę zajęcia, pracy, 
w ypełniania obowiązku przynoszącego zadowolenie i poczucie szczęścia, niezależności, sw o
body. Homo ludens to człowiek, który życie traktuje jako przyjem ność, szczęśliwe i w  miarę 
beztroskie spędzanie czasu1 Takim zajęciem podejm ow anym  przez bohatera ze w zględu na
tradycję szlachecką, dla pożytku, ale i dla przyjem ności, była hodow la koni. H odow li koni 

• • . . . 1 poświęcił P ieniążek u tw ór Hippika albo Sposób poznania, chowania i stanowienia koni . N ad 
m ienia o n im  w  autobiografii:

A koni zwłaszcza nawiętszy pożytek z przychówku bywał. Bo i po kilkaset zło
tych i lepiej wychadzał, których obyczaj osiadania, ćwiczenia, gdyż to nasza 
zabawa do zdrowia zadzierżenia przyrodzona z przodków  naszych napożytecz- 
niejsza i stąd rzeczeni Equités podałem  w am  przy tym  zebranie tego.

(E, 182-183)

11 Zob. J. Pelc, Bohaterowie literaccy a wzorce osobowe w  czasach polskiego renesansu oraz baroku, [w:] Problemy 
literatury staropolskiej, red. J. Pelc, Seria 3, Wrocław-Warszawa 1978, s. 31.
12 K. Pieniążek, Hippika albo Sposób poznania, chowania i stanowienia koni, (b. m.) 1607. Egz. Bibl. Gdańskiej 
PAN, sygn. Va: 5058, 8.
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Przytoczony fragm ent m oże być świadectwem  wyraźnie zarysowanej i n ieustannie pod
trzym ywanej łączności au tora-narratora z odbiorcą. Łączność ta wynika z przeświadczenia
0 w spólnocie przekonań religijnych, społecznych, m oralnych. A utor oddziałuje na odbiorcę 
poprzez przedstaw iony ciąg fabularny, składający się na obraz jego żywota, ale również 
poprzez form ułow ane w prost zalecenia, pochwały i nagany. B ezpośrednio do form alnie 
u jaw nionego w  tekście adresata zbiorowego —  „braci szlacheckiej” —  kierow ane są m orali- 
styczne kom entarze, sentencje i napom nienia.

5.
Autobiografia Krzysztofa Pieniążka stanowi świadectwo tego, jak  autor odczytuje i rozu

mie własne życie, ja k  w idzi i ocenia siebie na tle innych, co sądzi o społeczeństwie, w  którym  
żyje. P rzedm iotem  wskazań etycznych są: działalność jednostki (przede w szystkim  jednostki 
obdarzonej władzą) i grup społecznych na rzecz narodu, państwa. Interesują autora również 
ogólne zasady, którym i pow inien się kierować każdy człowiek. Szereg uwag odnosi się do 
w alorów  różnych m odeli życia: dworskiego, rycerskiego, ziemiańskiego. Tylko pośrednio 

m ówi autor o potrzebie i w artości m ałżeństwa, podkreśla przy tym zasadę równości m ajątko
wej m ęża i żony. N ieco  wyraźniej wskazuje na wartość rodziny (potom stwa) i łączy to przede 
wszystkim  z pochw ałą życia szlachcica-ziem ianina, które jest, w  przekonaniu  autora, najwar
tościowszym  i najbardziej godnym  polecenia m odelem  życia. A utor ustosunkow uje się do 

w zorców  osobowych: rycerza, dw orzanina i ziem ianina, wartościuje je , gromadząc przykłady 
ich w alorów  i braków. Siebie prezentuje jako człowieka dobrze wychowanego. N ieobce jest 
m u uczucie rozczarowania i goryczy. Trwałe oparcie, spokój i szczęście osiągnął wybierając 
„żywot gospodarstwa”. Z  pochw ałą życia ziem ianina wiąże się u Pieniążka pochw ała um iaru, 
pożytku i w ew nętrznej równowagi, którą daje praca na roli.

Z  obserwacji życia społecznego wyprow adza autor praktyczne w nioski i wskazania etycz
ne. D otyczą one urzędników  i —  szerzej —  wszystkich obywateli. A utor je s t zaniepokojony 
sytuacją średniozam ożnych rodów, ich pozycją: uhonorow ane w  przeszłości, dziś krzyw dzo
ne i pom ijane w  rozdziale dóbr i zasług ponoszą jedynie straty m aterialne i cierpią moralnie. 
W artości ekonom iczno-m aterialne i psychiczno-duchow e, takie jak  sława, zaszczyty, znacze

nie, w ym ienia autor z reguły na pierwszym  miejscu, co pozwala sądzić, iż przywiązywał do 
nich znaczną wagę. Czyny doniosłe łączą się, w  przekonaniu autora, z własną, bezpośrednią 

korzyścią, dlatego Pieniążek m ocno akcentuje konieczność świadczenia na rzecz państwa, 
które pow inno właściwie oceniać zasługi. Wskazuje, iż urzędnicy państw owi m uszą kierować 
się w zględem  na „zasługi”, a nie na „osoby”, działać sum iennie i sprawiedliwie. O bow iązek 
społeczny każdego obywatela zawiera w  sobie, w edług autora, oprócz w spom nianych świad
czeń także ograniczenie osobistej swobody przez przestrzeganie danego każdem u zakresu 
działania, przez poddanie się praw u i posłuszeństw o władzy. Z  tego punk tu  w idzenia oskarża 
„panów ” o nadm ierne ambicje, w ynoszenie się nad brać szlachecką, nieprzestrzeganie praw
1 przypisywania sobie władzy należnej królowi:
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(...) chcąc się popisywać potencją swą dowieść nie zaniechali w ładzę swoję 
ukazując, że wolą i rozkazaniem  królewskim  odm ieniać mogli. Jakoż dow o
dzili co chcieli, ju ż  nad dostojeństw o Pańskie więcej coś sobie uzurpując, że 
ju ż  ledwo przed sobą padać nic kazali, Bogu się prawic podobnym i czyniąc.

(E, 176)

W  etycznej ocenie postaw  jednostki i spraw społecznych występują w  utw orze różne 
kryteria wartości: od przyjem ności, radości i poczucia szczęścia do użyteczności i w ażnych 
potrzeb ekonom icznych, politycznych. N ajw ażniejszym  jednak  kryterium  je st wzgląd na 
zachowanie stałej i um iarkowanej postawy wobec życia, dającej trwałe zadowolenie. W  w y
m iarze życia społecznego najistotniejszym  kryterium  oceny wydaje się działanie zgodne 
z pojęciem  sprawiedliwości i użyteczności.

N iek tóre poglądy autora-narratora mogą budzić wątpliwości czytelnika jako  sprzeczne 

z pojęciem  humanitatis\ mogą one świadczyć o braku pew nych cnót. Za przykład niech w  tym 
miejscu służy pogląd autora w yrażony w  sform ułow aniu; ,jako kto idzie na cię, tak m u 
oddaw aj”, rozw inięty i uzasadniony następująco:

Stając zawsze w  obronie z każdym, a szkoda sie dawać uwodzić złym żądzom  
albo afektom  przeciw  nieprzyjacielowi i owszem , jeśliby sie trafiło (jako on 
pisze), żeby wpadł w  w odę po pas, podaj m u rękę, a wyrw i go z n iebezpieczeń
stwa. Lecz gdybyś go ujrzał tonącego, żeby m u się w  uszy poczęło zalewać, 
nastąpić na łeb i pogrążni go. Przeto szkoda poczynać co takowego z nim , poki 
nie ujrzysz pewnego sposobu i miary ku pogrążnieniu go.

(E, 179)

W yznanie to odzwierciedla m entalność przeciętnego szlachcica, jego  rozum ienie kwestii
godności osobistej. Poprzedziło je  opow iadanie o tym, jak  „to przyjaciel jed en  słodki jako
chrzan” doprow adził do tego, że Pieniążka skazano na banicję. Bohater u tw oru działa zgodnie
z zasadą, iż szlachcic nie m oże znieść krzywdy wyrządzonej m u przez osobę rów nego stanu.
Obyczajowość szlachecka wymagała rewanżu, zemsty, dochodzenia uchybień. Postępowanie

1 ̂
takie było zgodne z przyjętym  społecznie sposobem  zachowania ' .

Propagowane przez autora ogólne zasady etyczne dotyczące każdego człowieka w skazują 

na potrzebę i wartość wysiłku myślowego. We w stępie i w  zakończeniu u tw oru Pieniążek 
podkreśla przeznaczenie człowieka do prawdziwie ludzkiego zachowania, do otwartości 

i ruchliw ości, sam odzielnej refleksji um ysłowej, kształtowania swego życia i świata w  sposób 

zgodny z kondycją i godnością ludzką. Istotnym  rysem Ethica albo Zwierciadło Żywota jest 
pochwała rozum u, który odróżnia istotę ludzką od zwierzęcia.

W  przekonaniu Pieniążka o potrzebie zachowania stałej i zrów now ażonej postawy d u 
chowej widać wpływ stoicyzmu. Z  etyki starożytnej zaczerpnął też autobiograf ujęcie rozum u

13 Zob. E. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie X V I I -X V I I I  wieku, Łódź 1975, s. 583.
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jako jednej z zasadniczych dyspozycji postępowania. W  szczegółowych wskazaniach etycz
nych autor w  zasadzie nic odwołuje się do przykazań religijnych. Stanowisko religijne twórcy 
ujawnia się w e w stępie utw oru, na m arginesie uwag o roli króla w  państwie i w  zakończeniu 
utw oru.

W  drugiej części dzieła odw ołuje się autor do wpływ u woli Boga na losy jednostek  
i historię narodu. W pływy chrześcijańskiej filozofii człowieka zaznaczają się w  poglądach 
autobiografa na naturę człowieka. Wydaje się, iż są one echem  myśli św. Tomasza z Akwinu, 
jego koncepcji ludzkiej osoby jako compositum duszy i ciała, gdzie dusza je st czynnikiem  
organizującym  i form ującym  materię.

Jako m odel m yślenia i działania proponuje autor naśladowanie. P rzedm iotem  naślado
w ania pow inny być, w  przekonaniu Pieniążka, antyk, jego kultura i postawa w obec rzeczy
wistości, reguły postępow ania wypracowane przez przodków. A utor proponuje postawę 
naśladowczą i przeciwstawia ją  postawie tych, którzy „ustąpiwszy z bitego gościńca, nie 
naśladując tropów  cnotliwych przodków  swych przykładami świątobliwymi ich” —  „ku 
pew nem u kresowi i uciesznem u przyść nie mogą, je d n o  ku zgubie i przez w szytek bieg 
żywota swego u trap ien iu”. (E, 152) A utor sądzi, iż należy w zorow ać się na przodkach, 
korzystać z dobrych w zorów  przeszłości bliższej i dalszej, tak w  życiu jednostkow ym , jak  
i społecznym . Postawa naśladowcza jako postawa filozoficzno-intelektualna była jed n ą  z ty
pow ych postaw kultury  umysłowej renesansu. U dział pojęcia „naśladowanie” w  kształtowa
niu ogólnego stosunku do kultury  je st —  w edług badaczki kultury  renesansu, Alicji K uczyń
skiej —  problem em  o wiele szerszym niż sprawa m etod poetyckich i p rzedm otu poezji14.

W  przypadku Ethica albo Zwierciadło żywota m am y do czynienia z próbą „naśladowania” 
gatunku „zwierciadła”, jego podstawowych wyznaczników  i m etod konstruow ania narracji, 
przedstawiania życia ludzkiego. U tw ór odw ołuje się rów nież do funkcjonujących społecznie 
w zorców  osobow ych i ideałów społeczno-politycznych. Wszystkie elem enty u tw oru podpo
rządkowane zostały nadrzędnej koncepcji dzieła, które poprzez dzieje własnego żywota 
autora m iało pouczać i skłaniać do zajęcia określonej postawy życiowej. „N aśladow anie” 
wiązało się tu z koniecznością istotnych przekształceń schem atu biograficznego, koncepcji 
narratora-bohatera i rzeczywistości ukazanej w  utworze.

6.
G atunkow a przynależność Ethica albo Zwierciadło żywota do autobiografii nadaje utw orowi 

określone ram y kom pozycyjne. M im o różnorodnych kom ponentów  utw oru („zwierciadła” 

króla, kanclerza, elem enty publicystyki) wszystkie jego składniki podporządkow ane zostały 
autobiografii. Świadczy o tym  konstrukcja „zew nętrzna” obejm ująca niem al całość przebiegu 

życia, sygnalizowana ju ż  w  tytule (Żywot) oraz konsekw entne eksponowanie etapów życia,

14 Zob. A. Kuczyńska, Człowiek i świat. Wątki antropologiczne w poetykach Renesansu irloskicgo, Warszawa 1976, 
s. 99-122: Naśladowanie —  model myślenia i działania.
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które rów nocześnie pełnią funkcję kom pozycyjną w  podziale utw oru na poszczególne części. 
D om inantę kom pozycyjną utw oru stanowi narrator-bohater tożsam y z osobą autora w ym ie
nionego z im ienia i nazwiska w  tytule dzieła. W  układzie elem entów  autobiografii m ożna 
dostrzec dwa podstawowe i działające równolegle czynniki kompozycyjne: chronologię 
ukazanych w ydarzeń życia oraz tendencję pochw alną i norm atyw no-oceniającą. D obór 
faktów, związki zachodzące m iędzy nim i oraz przebieg w ydarzeń um iejscow ionych na 
rozległej płaszczyźnie społeczno-politycznej (historia obejm ująca okres królowania Stefana 
Batorego i dw udziestolecie panowania Z ygm unta III) realizują przede wszystkim  autorską 
koncepcję w iernego przekazu dziejów  życia oddanego królowi dw orzanina i dobrego „syna 
Rzeczypospolitej”. Całość przekazu dostosowana je s t do m entalności i gustu przeciętnego 
szlachcica polskiego z początku XVII w. Być może, fragm enty mówiące o skazaniu bohatera 
na banicję i o posądzeniu go o zabójstwo budziły wątpliwości m oralne ówczesnego czytelni
ka. Podkreślić jednak  należy, iż opowiadanie o tych faktach podporządkow ane zostało m oty
wowi nieszczęść i krzywd w  życiu bohatera, co na pew no łagodzi ich w ym ow ę. Luki i op u 
szczenia w  opow iadaniu o w łasnym  życiu m ogą budzić nieufność odbiorcy. Zastosow ana 
przez autora konw encja „zwierciadła” nie wymagała jednak  ujawnienia bliższych szczegółów 
biografii bohatera.

A utor na pew no nie był postacią tak jednoznacznie pozytywną, jak  starał się to przekazać 
w  sw oim  Żywocie. O d 1602 r. prowadził nieustanne spory z parafią w  Małogoszczy. W  1619 r. 
został w  Trybunale K oronnym  w  Lublinie skazany na banicję za zabór dziesięcin, przyw ła
szczenie grun tów  plebańskich, wyrąb lasu i inne szkody. Z m arł praw dopodobnie w  1619 r. 
jako banitow any i ekskom unikowany. Pośm iertne zniesienie z Pieniążka ekskom uniki wy
jednał opiekun „dziatek”, chorąży krakowski M arcjan C hełm ski, który w  1622 r. doprow adził 
do ugody z proboszczem  w  Małogoszczy. W ątpliwości historyków  budzi opowiadanie Pie
niążka o poselstwie do Szwecji, nie znaleziono bow iem  potw ierdzenia tego faktu w  dostęp

' ' 15 ■ >* •nych źródłach . W iadom ości te m ogą skłaniać do rozważań na tem at relacji: życie —
literatura. Pokazują one, jak  znaczne bywają pisarskie odstępstwa od realnej rzeczywistości 
lub raczej — jak  istotnym  przekształceniom  ulegają fakty realnego życia w  utw orach literac
kich. Istotniejsze dla oceny wartości utw oru wydaje się jednak  to, że utrzym any w  konw encji 

„zwierciadła” m ógł być atrakcyjny dla siedem nastow iecznego czytelnika: przypom inał pew ne 
w zorce osobow e i przedstawiał historię życia niewątpliwie interesującego człowieka.

IS Zob. biogram H. Kowalskiej w: Polski słownik biograficzny, t. XXVI, W rocław 1981, s. 100-101.


