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czasu dosyć znacznych, ulegały przeróbkom, uzupełnieniom. Ogó
łem —  powiedzieć można —  znakomite to dzieło Zamoyskiego 
i Heidensteina tworzyło się (wraz z „Komentarzami moskiewskimi“) 
prawie przez lat 3 6 x).

W obec tej, stwierdzonej wyżej, współpracy kanclerza, w in
nem świetle stają obecnie słowa prof. Nehringa, że „Zamoyskiemu 
winien nasz historyk najobfitszy materyał i najtrafniejsze ska- 
?ówki", że „Księgi historyi polskiej są w wielkiej części osnute 
na papierach z kancelaryi Zamoyskiego lub na jego ustnych re- 
welacyach“ 2). Nie zdziwi nas też, „że zdarza się nieraz napotkać 
w papierach, wyszłych z pod pióra Zamoyskiego, wyrażenia, 
zwroty lub myśli, któreśmy czytali w Heidensteinie“ 3), ani nie 
wyda nam się czemś niezwykłem, jeśli skontatujemy, że całe 
ustępy w „Historyi“ żywcem są wzięte z urzędowych dokumen
tów kancelaryi królewskiej i archiw um 4).

Jak daleko sięgnęło w s z c z e g ó ł a c h  to współpracowni- 
ctwo Zamoyskiego, w jakim stopniu sądy jego i zapatrywania 
różnorodne, jego cała polityka i dążności indywidualne, —  zna
lazły wyraz i odbicie w dziełach Heidensteina, w j a k i e j  m i e 
r z e  korzystał on z materyałów, dostarczonych przez kanclerza, — 
oto pytania wielkiej wagi, których rozstrzygnąć tutaj ani nie mogę, 
ani nie chcę. Skrupulatny historyk, korzystając z obfitszych dziś 
znacznie, niż za dni Nehringa, „Zamoscianów“, —  może mieć 
w tym względzie dużo ciekawego do powiedzenia.

Lwów. Dr. Stanisław Lempicki.
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Ku czci Jana Sobieskiego poemat dalmatyński XVII w.

W czasie pobytu mego w Dubrowniku w lecie przed wojną, 
zetknąłem się z wybi.nym pisarzem dalmatyńskim Videm Vuleti- 
czem Vukasowiczem, który zwrócił moją uwagę na poetę, współ
czesnego Janowi Sobieskiemu, Petara Kanavelovicza ; zwyczajem 
późniejszym wśród szlachty dubrownickiej, zmienił on swoje ro
dowe nazwisko na lepiej brzmiące, jak się wówczas zdawało, 
z włoskiem zakończeniem, na Pietro Canavelli. Chociaż i to być 
może, że zesłowiańszczone włoskie rodziny, zamieszkujące Rzptą 
Dubrownicką i jej okolice, do włoskiego nazwiska dodawały koń-

*) Heidenstein zamierzał (około 1 6 1 7  r.) opracow ać jeszcze czasy  
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta oraz ciąg dalszy rządów Zy
gm unta III (rokosze, wyprawy moskiewskie) ; niestety dzieła tego w póź
nych latach nie zdołał już dokonać. (Nehring loc. cit. str. 3 6 — 3 7 ) .

2) Nehring str. 5 4 .
3) Tamże.
4) Tamże str. 5 9  i nast.
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cówkę słowiańską. Prawdopodobnie stało  się to z rodziną Cana- 
velli, której nazwisko brzmiało zbyt wybitnie po włosku. Znala
złem też w księgarni miejscowej drukowany utwór tego poety, 
napisany ku czci Jana Sobiesk iego1), wątpię czy znany wiełu 
naszym czytelnikom, a jako druk, należący już do rzadkości biblio
graficznych.

O poemacie dałem krótką wzmiankę w szkicach z wycieczki 
do Dalmacyi, drukowanych w G a z e c i e  p o l s k i e j  w W arsza
wie. Notatkę powyższą, zbyt pobieżną, rozszerzoną i uzupełnioną, 
przedkładam czytelnikowi, ciekawemu przeszłości własnej i lubią
cemu pamiętać o chwale w dniach niedoli.

I.

My, Polacy, o Kanaveloviczu bardzo mało wiemy, a to, co 
wiemy, zawdzięczamy jedynie prawie ś. p. Bronisławowi Grabo
wskiemu, który, pisząc o literaturze chorwackiej w Dalmacyi 
i Dubrowniku w w. XVI i XVII, pośw ięcił Kanaveloviczowi dość 
względnie obszerną wzmiankę 2). Pypin i Spasowicz jeszcze byli 
skąpsi dla poety, bo poświęcili mu tylko p i ę ć  w ierszy3), wy
mieniwszy tytuł (błędnie) jako „ P i e ś ń  n a  s ł a w ę  o d s i e c z y  
W i e d n i a “.

Zanim powiemy słów kilka o poemacie, należy rzucić okiem 
na tło historyczne, które mu służyło za podkład i poznać, bodaj 
pobieżnie, nastrój umysłów współczesnego dalmatyńskiego społe
czeństwa, zwracający się gorąco ku Polsce, jako jedynej nadziei 
wyzwolenia się z potężnego naówczas jarzma ottomańskiego.

Rzpta Dubrownicka przechodziła różne koleje dziejowe, bar
dzo podobne do naszych, nadto zmienne i rzadko pomyślne. Już 
na początku XIII w. Dubrownik utracił swoją niezależność na 
korzyść Wenecyi. Mieszkała tam ludność łacińska, otoczona tak 
szczelnie słowiańską, że z czasem musiała tracić powoli sw ój' 
pierwotny charakter etniczny. Dwa te światy, odrębne rasowo, 
żyły obok siebie dość zgodnie : górą, przez szkoły, przez życie 
polityczne potężnej Wenecyi, prąd kulturalny ogarniał wyższe

ł) Iwanu Sobieski kralu poljaćkom u o s ł o b o d i t e l j u  Beća spie- 
vao Petar Kanaveloviè, vlastelin Corćulański. U Dubrovniku trośkom  
P. Fr. Martekini izdavatelja. 1 8 5 0 .  Mała 8-0 . W stęp  do czytelnika 
(śtio cirn ) 9  wierszy. „P esan “ zaczyna się od 3  str. W szystkich stron 1 9 . 
Razem wierszy 5 1 6 .

2) D z i e j e  l i t e r a t u r y  p o w s z e c h n e j ,  t. III Literatura nowo
żytna, część II. L i t e r a t u r y  s ł o w i a ń s k i e  w w. XVI i XVII (od 
str. 2 3 7 — 3 0 0 ) . W arszaw a. Nakład, w łasność i druk Lew entala. 1 8 9 1 .

3) O b z o r  i s t o r i i  s ł a w i a n s k i c h  l i t e r a t u r .  Petersburg 
1 8 6 5 ,  str. 1 2 5 . Tytuł ogólny Rozdziału II —  S e r b o w i e ,  fodtytuł 
D u b r o w n i k  i D a l m a c y a  od str. 1 0 8 .

P a m ię tn ik  L ite r a c k i  X V .  2 0



-warstwy; spodem toczyła się fala ludowa, jak zawsze i wszędzie, 
konserwatywna, ostrożna i mało wpływowi kultury podatna. We- 
necya eksploatowała Dalmacyę i Rzptą Dubrownicką ekono
micznie, traktując podbój ze Stanowiska kupieckiego, ale nie dra
żniła niczem sumienia narodowego. Opieka Węgierska za Ludwika I 
(koron. 1342 f  1382), któremu przypadły w udziale Dalmacya 
z Dubrownikiem, także nie była zbyt ciężką. Trwało to aż do 
starcia się W ęgier z Turcyą i do klęski, poniesionej przez Węgry 
pod Mohaczem (1526), która utrwaliła przewagę turecką poli
tyczną i militarną nad krajami korony św. Stefana. Dubrownik, 
opłacając się Turkom, kupował sobie trochę niezależności. Z upad
kiem rządów weneckich, ludność słowiańska poczęła brać górę 
nad żywiołem łacińskim, który mimo wszystko, odżywiał się kul
turą włoską, z którą związany był religią i szkołą, a okres hu
manizmu i odrodzenia odbił się tu wybitnie nie tylko w sztuce, 
życiu, architekturze, ale i w literaturze.

Pominąwszy rządy wewnętrzne Rzptej Dubrownickiej i ich 
charakter, coraz bardziej słowiański, nie trudno zrozumieć, że 
ucisk i barbarzyństwo tureckie, panujące w Bułgaryi i sąsiedniej 
Serbii, odczuwano i rozumiano jako krzywdę, wyrządzoną całej 
południowej Słowiańszczyźnie. Wychowańcom łacińskiej kultury 
ciężył despotyzm Ottomanów i ich dzikość, ciężyła przemoc sa- 
mowładcza i bezwzlędna. Stąd oczywiście płynęła nienawiść do 
świata muzułmańskiego, jak do każdego wroga, łam iącego i po
niewierającego wolność i prawa kraju zdobytego mieczem i prze
mocą. Nienawiść ta szerzyła się, rosła, pogłębiała z czasem, 
a wybuchała w różny sposób, czynnie przy każdej nadarzonej 
chwili. Zwycięstwa Muzułmanów były zawsze klęską podbitych 
narodów ; cieszono się zatem nie ze zwycięstw wroga, ale z jego 
upokorzenia. Jakkolwiek Dubrowniczanie wybierali sami sobie 
„kucza“, rodzaj autonomicznego wielkorządcy, odczuwali jednak 
głęboko zarówno sw oje moralne upokorzenia, płynące z zależno
ści od wroga, jak i cierpienia pokrewnej Słowiańszczyzny połu
dniowej. Stąd w umysłach wykształconego społeczeństwa pogłę
biała się idea, sformułowana i objaw iająca się w literaturze, —  
wspólności plemiennej na tle wspólnych cierpień od wspólnego 
wroga. Zanim ona wystąpiła jaskraw o w literaturze pisanej, lud 
ją  wyśpiewał ustami swoich piewców i ujął w formę walki z wro
gami chrześcijańskiego świata. Nie będziemy rozszerzać się nad 
tym tematem, który ujęty został w bohaterskie epopeje ludowe.

W alka południowych Słowian z muzułmaństwem, jak  z każdym 
wrogiem odmiennego plemienia i niszczycielem jego, miała i do
bre swoje strony: wywoływała zdolniejsze natężenie duchowe, 
potężniejszy puls życia wewnętrznego i skupiając uwagę na naj
ważniejszym temacie —  obronie życia narodowego, szukała ra
tunku w dwóch kierunkach: w związku plemiennym i w potrze
bie znalezienia oparcia dla tego związku w innych państwach
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słowiańskich. Z jednej strony objawiały się tu idee pansłowiań- 
skie —  nie w formie późniejszego moskiewskiego panslawizmu, — 
a z drugiej : zwracanie się, nader silnie zaakcentowane, do Pol
ski, jako jedynego wówczas państwa słowiańskiego, które z dzie
dzicznym wrogiem Słowiańszczyzny, Turcyą, prowadziło długie, 
uporczywe, a same prawie szczęśliwe walki, zasłaniając przez 
^50 lat nieomal piersiami swojemi nie tylko zachodnią Europę, 
ale i dalszy wschód słowiański, który, jako Wielkie Księstwo 
Moskiewskie, wzmacniał się za plecami Rzptej polskiej.

Pod wpływem ucisku muzułmańskiego i nienawiści dla tego 
świata, dręczyciela plemienia słowiańskiego, powstał rozkwit lite
ratury chorwacko-dalmatyńskiej. Rzecz godna uwagi, że w dzie
dzinie psychologii narodów ujarzmionych, następująca zawsze 
apatya po wielkich klęskach narodowych, przeobrażała się na
stępnie w potężny wybuch stłumionego *ducha, znajdujący wyraz 
swój w rozkwicie literatury. Ta dodatnia strona, —  jeśli można 
tak powiedzieć —  każdego ucisku i niewoli, nie tylko przyczynia 
się do wzmocnienia ducha narodowego na kilka pokoleń, ale li
teraturę wzbogaca arcydziełami i pogłębia myśl polityczną narodu.

W szystkie te rysy, dotyczące psychologii niewoli, ujawniły 
się w literaturze chorwacko - dalmatyńskiej. Jan Gondulicz 
(1 5 8 8 — 1638) w swoim poemacie epicznym O s m a n  utożsamił 
ideę słowiańską z ideą walki z islamizmem. Świat onej przeszło
ści, którą ujął w ramy epopei, Gondulicz wypełnił słowiańskimi 
bohaterami, zaliczywszy do nich, może poniekąd i słusznie, Ale
ksandra Macedońskiego, gdyż kultura grecka nie była dostateczną 
chyba cechą jego narodowości. Nie pominął także jednego z bo
haterów walki słowiańszczyzny ze światem muzułmańskim, W ła
dysława Warneńczyka, a W y p r a w i e  C h o c i m s k i e j  poświęcił 
wspaniałe ustępy. W ogóle Rzpta polska występuje w jego poe
macie jako potęga, łamiąca barbarzyńtwo tureckie, jako nadzieja 
przyszłości Słowian. Jeśli potęga Ottomanów nie złamała się do
szczętnie o oręż polski, to niewątpliwie powolny jej upadek roz
począł się z chwilą zbliżenia się Turcy i do granic Rzptej polskiej 
i częstych walk późniejszych. Ale klęski Turcyi i nasze siły we
wnętrzne wyczerpywały. W okresie największej niemal potęgi 
państwa Ottomańskiego, Gondulicz pełnemu wyniosłości cesa
rzowi nie wahał się powiedzieć:

Czemu w marnej pychy szale 
W górę lot swój w znosisz ch y ży?
Im się wyżej pniesz zuchw ale, - i
Tern ci potem spadasz niżej.
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Szczęście wciąż się kręci w kole,
Zaszczyt miesza się z oh yd ą:
Kto byl w górze, będzie w dole,
Ci co w dole —  w górę idą.

(Przekład zdaje się Bron. Grabowskiego).

Co do Turcyi, było to proroctwo, spełniające się powoli 
z nieubłaganą konsekwencyą.

II.

Wychowańcem tej epoki był Petar Kanawelowicz. W  nienawi
ści do świata muzułmańskiego zbliżał się on do Gondulicza; tak 
samo jak Gondulicz (Gondola) ześlawianizował swoje nazwisko 
(Canavelli), a z ducha jego epopei o O s m a n i e  wziął nie tylko 
pogardliwą nienawiść do Turków, ale i cześć głęboką dla Polski, 
walczącej w imię cywilizacyi z islamizmem. Canavelli urodził się 
na wyspie Curzola, w miasteczku tegoż nazwiska w roku 1637. 
27 grudnia, a umarł w Dubrowniku w r. 1719, 16 grudnia1), 
Pochodził z rodziny szlacheckiej i sławnej, z ojca Jakuba de Ca
navelli i matki Nicolosa, córki Jana Baptysty de Tolentis —  obojga 
rodziców z tego samego miasteczka. W młodości poświęcił się 
studyom duchownym i jako dwudziestoletni kleryk w r. 1657 
udał się z Cursola do pięknego Dubrownika (nella gentil Ragusa). 
M iłość ojczyzny i chęć sławy wiodła go do tych Aten słowiań
skich (nell’ Atene slava), gdzie oddał się gorącym studyom, a po
święciwszy się Muzom, zajął z czasem wysokie stanowisko na 
dalmatyńskim Parnasie2). Oddany muzom i pracy żył w towa
rzystwie miłem mu literatów i artystów współczesnych, ciesząc 
się ich szacunkiem wzajemnym. Pisał dużo, nie troszcząc się o druk 
swoich utworów, które dopiero w stopięćdziesiąt lat po jego 
śmierci dały poznać w Kanawelowiczu niepospolitego poetę. Upra
w iał rozmaite rodzaje poezyi, od satyry i fraszki .począwszy, 
a skończywszy na lirycznych poezyach, bohaterskich i kościelnych.

Nie mamy bynajmniej zamiaru zajmować się całkowitą dzia
łalnością twórczą Kanawelowicza, która należy do literatury dal- 
matyńskiej, pragnę tylko dać poznać czytelnikowi polskiemu jeden

J) Bron. Grabowski w cytow anem  dziele pisze, że um arł w końcu  
XVII lub na początku XVIII w. ; Pypin i Spasow icz podają błędnie rok 
śm ierci na 1 6 9 0 . 1. c. str. 1 2 5 .

2) Szczegóły do życiorysu Kanawelowicza czerpiemy z rozprawki 
Vida V uletica -  Vukasowicza, wydanej w streszczeniu, a ogłoszonej bez 
daty po włosku. Szczegóły odnoszące się do poety znajdzie czytelnik  
w pracy tegoż autora p. t. II testamento di Pietro Canavelli per cura  
di Vid -  Vuletić -  Vukasowicz. Eslratto dal Bulletino di arch, e storie 
dalm. 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . Spalato, tip. A. Zannoni, 1 8 9 3 .



utwór poety, ściśle związany z dziejami Polski. Przypada on na 
okres pełnego rozkwitu jego talentu i jego dojrzałości politycznej.

Kanawelowicz ożenił się późno, bo mając już lat 44, a po
łączy ł się związkiem małżeńskim w r. 1681 z córką szanownego 
patrycyusza dubrownickiego, Paolą Stay, wdową po Karolu Lo- 
gana. Po je j śmierci ożenił się powtórnie w r. 1706 z Katarzyną, 
córką Natala Antiza, szlachcica raguzańskiego. Małżeństwo to 
dało mu dostęp i powinowactwo z najznakomitszemi rodzinami 
miasta.

We dwa lata po jego powtórnem małżeńtwie przyszła wojna 
austryacko-turecka, w której wziął udział po stronie cesarza Le
opolda, Jan Sobieski. Świetne, acz bez pożytku dla Polski, zwy
cięstw o jego pod Wiedniem odbiło się wspaniałem echem w ca
łe j Europie, a tern milej brzmiało w południowe] słowiańszczy- 
źnie, że widziano w niem początek rozgromienia potęgi muzuł
mańskiej. Idea przewodnia, można powiedzieć całego życia Jana III, 
utworzenia ligii państw europejskich dla złamania tej potęgi i try
umfu chrześcijaństwa, zdawała się budzić nadzieję wyzwolenia 
się z jarzma tureckiego wśród narodów bałkańskich, najbardziej 
uciśnionych przez Turków. Myśl ta podniosła także natchnienie 
Kanawelowicza. W  Sobieskim i w Polsce widział przyszłych 
oswobodzicieli Słowian z niewoli bisurmańskiej. Głęboko religijna 
dusza poety, wstrząśnięta tą myślą i nadzieją, podniosła się ku 
wyżynie natchnionej pieśni na cześć Sobieskiego i jego idei po
litycznej. Jest to pean pełen prawdziwego entuzyazmu dla boha
terstwa króla polskiego i dla przyszłości Europy, wyśpiewany na 
cześć wielkiego czynu, wielkich nadziei. Rozpoczyna się on wspa
niałym obrazem : przed oczyma Padyszacha przesuwa się całe 
dawne, świetne rycerstwo tureckie, które, mówiąc hyperbolicznie, 
pół świata podbiło pod nogi potęgi ottomańskiej. Padyszach 
wzywa te duchy przeszłości, aby oglądały ciągnące pod Wiedeń 
wojska i przyrzeka im zdobyć „gród cesarski“, obiecany mu przez 
„bega ugarskega“, a po zwycięstwie nad cesarzem ruszyć na 
Rzym, ażeby na ołtarzu, gdzie papież się modli, konia swego 
nakarmić.

Zuchwałe te obietnice nie ziściły się. Pozostała tylko wizya 
poetycka Kanawelowicza. Po zdobyciu „twardego W iednia“, po
kłonią się Ottomanom Niemcy, oderwą się od cesarza W ęgry, 
a droga do pięknej Italii stanie otworem. Ale oto na tym szlaku 
marzeń o zwycięstwie, staje Jan III, „Kralij Poljaćki“, jaśniejący 
blaskiem chwały i cała wizya znika, przeobrażając się w stra
szliwą klęskę. Poeta zwraca się do muzy:

O , ty muzo moja słodha, ' * ~
Coś mi zawsze wierną była,
Obyś teraz głosem sworm
Siły moje u m ocn iła! 1 - ' * ;
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Aby wszędzie, w państwie każdem 
Gdzie słowiańska dźwięczy mowa,
Te, na wieczną chwałę Polski,
Doleciały moje słowa.

Лако żeś mnie od dziecięcia
Swą m iłością ogarnęła, ' '
Bądź mi wierna i w starości,
Abym chwalił wielkie dzieła *).

Nie będziemy opisywać lub streszczać klęski tureckiej, gdyż 
zamiarem naszym nie jest ani krytyczny ani estetyczny rozbiór 
poematu, ale zwrócenie uwagi polskiego czytelnika na te prze
ważnie ustępy, gdzie poeta zwraca się ku Polsce lub widzi w niej 
upostaciowaną ideę zwycięskiej słowiańszczyzny i chrześcijaństwa. 
W  tej pieśni zwycięstwa —  tak ją  nazwać godzi się, —  poeta 
zwraca się do Polski :

Ty Korono Polska sławna,
; Co jaśniejesz blaskiem słońca,

Coś jest wiary Chrystusowej 
Krzewicielka i obrońca,

Rzuć swem okiem na pieśń stawy 
Którą śpiewak śle daleki,
Aby twoje wielkie czyny 
Nie zginęły po w iek-w ieki.

Pomyślna i szczęśliwa odziecz Wiednia nie tylko radością 
napełnia serce poety, ale w strofach, pełnych siły, określa on 
śmiało dalekie polityczne następstwa tego czynu, co jest tern 
godniejsze uwagi, że słowa przytoczone zostały wypowiedziane 
niemal nazajutrz po zwycięstwie.

? /  - Sława, która Turkom tylko
Dotąd zawsze wierną była,
Dzisiaj, królu, twej potędze 
Aż do stóp się pochyliła.

Dziś przed szablą twą skrwawioną 
. Pyszny car osłania szyję,
. ; I unosząc pychę swoją,

• W drodze krew niewinną pije.

*) Z braku polskiego przekładu, strofy powyższe, jako też inoe, 
z tej pieśni o Jan ie Sobieskim, przełożyłem sam . Niech mi przeto pra
wdziwi poeci —  nie z okresu wojny —  w ybaczą chropaw e rymy
i rytm y. Nie chodziło mi o dosłowność przekładu, lecz o ducha idei, 
ożywiającej poetę.
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Niechże dźwięczą moje słowa 
Póki Dunaj nie zaginie,
Inna rzeka, jako Dunaj,
Krwią turecką niechaj płynie.

Dziś ta ziemia stratow ana  
Tureckiemi kopytami, "
Dzięki tobie znów odżyje 
I rozkwieci się kwiatami.

Dzięki tobie orzeł czarny  
Pod niebiosa wzięci snadnie,
A półksiężyc M ahometa 
Ku orłowi twemu spadnie.

Dzięki tobie od północy 
Nowe słońce światu błyśnie,
Gdy nad naszą św iętą w iarą 
Noc niewierna nie zawiśnie.

Dzięki tobie Rakuz sławny 
Słowo wolność znów usłyszy,
A roskoszny kraj Auzonów  
Odpoczywać będzie w ciszy.

Dzięki tobie wiek żelazny 
Pychę ottom ańską zmiecie, ‘
A wesołe, jasne słońce  
Od zachodu nam zaśw ieci.

Przytoczyłem tych kilka strofek, ażeby lepiej dać poznać nâ»- 
strój ducha poety ; świadczą one, że słowiańszczyzna nigdy swoich 
nadziei na przyszłość nie wiązała ani z obcą północą ani ze 
wschodem. Poetyckie życzenia Kanawelowicza szły jeszcze dalej-, 
a krystalizowały się w pojęciu dziejowego przeznaczenia Polski, 
którem losy inaczej pokierow ały:

Hen nad Bosfor, do Cargrodu  
Biały orzeł niech lot mierzy,
Stam tąd dalej, aż ku Mece,
Kędy ich M ahom et leży...

Poeta kończy pieśń swoją entuzyastycznemi słowy, zwróco*· 
nemi do króla : ' '

O, tyś z nieba nam zesłany 
Do wielkiego sw ego dzieła,
Oby twoja cześć Г chw ała 
Po wszech wieki nie zginęła!



III.

„Pieśń“, jak sw ój pean sam poeta nazwa}, którą streściliśmy 
w krótkości, napisaną była, jak przekonamy się z listu do kardy
nała Barbarino, bezpośrednio prawie po zwycięstwie Jana III pod 
Wiedniem. Kanawelowicz pragnął ją przesłać królowi lub wręczyć 
osobiście. Nie mógł wszakże uczynić tego z powodów, które wy
raził w liście do wspomnianego kardynała Barbarino. List nosi 
datę 10. listopada 1683 ro k u 1). „Nareszcie — pisze — dla was 
Bóg wojsk świata chrześcijańskiego wskrzesił starożytną odwagę 
w sercach Polaków i wydarł z żarłocznej paszczy świętokradzkiej 
hydry słowiańskiej cesarstwo rzymskie zapomocą przepotężnego 
ramienia tego niezwyciężonego bohatera Jana, którego zasłudze 
nie można stawić pomników —  chyba z podziwu, ani tkać po
chwał —  chyba ze zdumienia“ 2). Poeta na cześć tego bohatera 
„pragnął spalić ubogą ofiarę, ale ponieważ odległość krajów, kon- 
junktury czasów i nadzwyczaj niebezpieczny przejazd wśród bar
barzyńców (autor miał na myśli Ruś oczywiście, gdyż Sobieski 
mieszkał w Jaworowie) nie pozwalają mu podążyć by się rzucić 
do stóp tronu tej chwały, którą on gniecie nogą zwycięską, ażeby 
się wznieść do panowania nad czasem i zapomnieniem“. To było 
powodem zwrócenia się do kardynała, ażeby poemat „pod aus- 
picyami najczcigodniejszego jego imienia mógł dostać się w te 
strony, gdzie on, nieznużony w trudach wygląda nowych zwy
cięstw i wielkości (chwały) jeszcze znakomitszych“. Usprawiedli
wia się wreszcie z tego, że „Pieśń jego jest ułożona w języku 
illiryjskim, ojczystem narzeczu tego wielkiego króla“. „Skoro —  
powiada —  w innych językach mają się pocić czoła uczone, 
ażeby uwiecznić na kartach nieśmiertelności tego wielkiego bo
hatera, nie chciej wzgardzić przyjęciem oddanego trybutu najpo
korniejszej obserwacyi także ze strony muzy słowiańskiej, porwa
nej do śpiewu, nie żeby się pysznić, ale żeby upewnić tak W a
szą Emi«encyę jak Jego Majestat, że radość je j (Muzy) nie ustę
puje powszechnej uciesze 8).

$ 1 2 ^  Notatki.

x)  Patrz w dodatkach list Kanawelowicza do kardynała Barbarino

2)  Ibid.
3)  List do Kardynała w dodatkach. Bron. Grabowski powiada, że

w Bibliotece Wilanowskiej znajduje się rękopis tej Pieśni z dedykacyą
Kardynałowi Barbarino (zachow uję pisownię listu poety do Kardynała —
nie Barberino) i odpowiedź Króla Kanaweliczowi. Nadto jest tam  inna 
jeszcze Pieśń na pochwałę tegoż Króla, w strofach sześciow ierszo-
wych, może jeszcze piękniejsza od poprzedniej, a jeśli się nie mylimy,
dotąd nigdzie nie drukow ana. ( Dzieje literatury powszechnej t. III. 
W arszaw a 1 8 9 1  str. 2 9 1 ) .  Nie oglądałem  tych rękopisów. Zdaje się je
dnak, że Grabowski bierze list do Barbariniego za dedykacyę —  do
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Barbarini nie spieszył się wszakże z odesłaniem Pieśni Ka- 
nawelowicza Sobieskiemu i byłaby może ona pozostała w archi
wum Kardynała, gdyby nie przypadek. Na początku roku 1687/ 
a prawdopodobniej ku końcowi 1686, Xiąże Lubomirski, W ielki 
Marszałek Koronny, bawił w Rzymie, gdzie niewątpliwie zetknął 
się z Barbarinim, dowiedział się od niego o istnieniu Pieśni Ka- 
nawelowicza i o chęci poety, ażeby pieśń ta doszła do wiado
mości Króla. Być bardzo może, że i druga pieśń Kanawelowicza, 
o której wspomina Grabowski, że znajduje się w Bibliotece W i
lanowskiej, przysłaną była Kardynałowi, który —  z tym samym 
zamiarem —  oczekiwał sposobności. Sposobność nadarzyła się 
nie rychło, bo w trzy lata prawie po rozgromię Turków pod 
Wiedniem. Lubomirski zabrał utwory poetyckie Kanawelowicza, 
poświęcone Sobieskiemu i przywiózł je  do Jaworowa, skąd do
stały się do Biblioteki Willanowskiej.

Po otrzymaniu ich dopiero mógł Król wystosować list dzięk
czynny do poety z datą 16. maja 1687 roku, w którym wyraźnie 
dziękuje za „ p a r ę  u t w o r ó w  p o e t y c k i c h “, doręczonych mu 
przez Lubomirskiego. Sobieski przyjął je  „w najwyższym stopniu 
przychylnie“, podziwiając „elegancyę stylu i myśli podniosłe“, 
oraz zapewniając, że „z całej duszy“ gotów jest przyczynić się 
„ku jego zadowoleniu“ *).

Na grzecznościach skończyło się wszystko. Bliższe sympa
tyczne stosunki ani z Dalmacyą ani z innemi słowiańskiemi kra
jami nie były nawiązane, a Sobieski w tym samym prawie cza
sie traktatem Grzymultowskiego (1686) część słowiańską własnego 
państwa wraz z Kijowem oddawał Moskwie na wychowanie w du
chu wschodniego barbarzyństwa.

W isła, na Śląsku, 31. sierpnia 1917.

D O D A T K I .
ΛΙΓ Eminentissimo Principe Cardinal Barberino, Roma.

Eminentissimo Principe!
Ha finalmente a Voi del Mondo Cristiano suscitato il Dio 

degli eserciti Г antico coraggio nelle viscere délia Polonia, et ra
pito dall’ ingorde fauci dell’ Idra sacrilega ottomana, il Romano 
Imperio, col mezzo del poderosissimo braccio di queir invitto 
Eroe Giovanni, al di cui merito non si possono erger simolacri, 
che di stupori, nè tesser encomj, che di meraviglie. —  L’ ottusa

czego nie było powodu, —  a druga Pieśń pochwalna, o której wspo* 
mina, nie jest przedmiotem mojej rozprawki.

1) U st Sobieskiego w dodatkach. Datowany „S avorova“ —  oczy
wiście z Jaw orow a.
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mia penna tratta da fievole mano ha voluto ali’ Eccelso suo valore 
accendere povera vittima, ma perché Ia Iontananza di paesi, le 
congiunture dei tempi, ed il pericolosissimo passo fra barbari non 
permettono ehe s ’ innoltri per soggettarsi a! Trono di quella glo
ria, ch’ egli calaa col piede vittorosio, per innalzarsi a signo- 
reggiare del tempo e dell’ oblio. Umiliando io i miei devotissimi 
baci al lembo della sacra Porpora di V. E. ardisco presentargliela, 
perché sotto i felicissimi auspici del di Lei riveritissimo nome, 
possa portarsi a quelle regioni, ove egli indefesso nelle fatiche, 
aspira a nuove vittorie, ed a grandezzę p ù insigni. ·

Condoni, che cosi viene divotissimamente supplicato ; l’ ardire, 
con la considerazione, che essendo Lei Protettore d’ un tanto 
Regno, ed ottima causa di tanta gloria, non abbi potuto, se non 
con volo cosi alto, come repentino trovar passaggio la mia Can
zone. Ella è in lingua Illirica, nativo idioma di quel gran Rege; 
perché dovendo in altri linguaggi sudare fronti pih. erudite per 
eternar nelle carte Г immortalité di cosi grande Eroe ; non isdegni 
ricevere d’ umilissima osservanza divoto tributo anco della Musa 
Slava rapita al canto non per far pompa, ma per assicurare cosi 
V. E. come la Maestä Sua, il giubilo di questa non cede alie 
contentezze universali.

Umilissimo me Le inchino

Ragusa, 10. Novembre 1683,

Di Vostra Eminenza 
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore

Pietro Canavelli.

Najprzewielebniejszemu Księciu Kardynałowi Barberini w Rzym ie*)· 

Najprzewielebniejszy Książę !

Nareszcie dla W as Bóg wojsk świata chrześcijańskieg0 
wskrzesił starożytną odwagę we wnętrznościach Polski (w sercu 
Polski) i wydarł z żarłocznej paszczy świętokradzkiej Hydry sło 
wiańskiej Cesarstwo Rzymskie zapomocą przepotężnego ramienia 
tego niezwyciężonego bohatera Jana, którego zasłudze niem ożna 
stawiać pomników chyba z podziwu, ani tkać pochwał —  chyba 
ze zdumienia. Tępe pióro moje, kierowane słabą ręką, chciało 
W zniosłej dzielności Jego spalić ubogą ofiarę, ale ponieważ odle
głość krajów, konjunktury czasów i nadzwyczaj niebezpieczny 
przejazd wśród barbarzyńców nie pozwalają podążyć, by się rzu
cić do stóp Tronu tej chwały, którą on gniecie nogą zwycięską, 
ażeby się wznieść do panowania nad czasem i zapomnieniem ł

*) Przekład o ile m ożności dosłowny. Pisownię zachow ano ory
ginału.
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[przeto] kornie składając najpoddańćze pocałunki na rąbku św ię
tej purpury W aszej Eminencyi, ośmielani się Je j przedstawić tenże 
(poemat), ażeby pod najszczęśniejszemi auspicyami najczcigodniej
szego Je j imienia mogła dostać się w te strony, gdzie on, nie- 
znużony w trudach, wygląda nowych zwycięstw i wielkości je 
szcze znakomitszych.

W ybacz [Wasza Em inencyo],. że Ją  tak najpoddaniej upra
szam i śmiałość wraz z uwagą, że skoro W . E. jest Opiekunem
tak wielkiego Królestwa i najlepszą przyczyną tak wielkiej chwały, 
nie mogła inaczej jeśli nie lotem, równie wysokim jak nagłym, 
znaleźć przejście Pieśń moja. Jest ona [ułożona] w języku illiryj- 
skim, ojczystem narzeczu tego wielkiego K róla; skoro bowiem 
w innych językach mają się pocić czoła uczone, ażeby uwiecznić 
na kartach nieśmiertelność tego wielkiego bohatera, nie chciej 
wzgardzić przyjęciem oddanego trybutu najpoważniejszej obser- 
wacyi także [ze strony] Muzy Słowiańskiej, porwanej do śpiewu, 
nie żeby się pysznić, ale ażeby upewnić tak W aszą Eminencyę,
jak Jego majestat, że radość je j (t. j. Muzy Słowiańskiej) nie ustę^
puje powszechnej uciesze.

Chylę się najpokorniej W aszej Eminencyi 
Najpokorniejszy, Najoddańszy i Najbardziej zobowiązany Sługa

Pietro Canavelli.
Raguza, 10. Listopada 1683.

Signor Pietro de Canavelli —  Dalmatino.

Giovanni terzo, per la gracia di Dio Re di Polonia, Gran- 
duca di Lithuania, Russia, Prussia, Moravia, Samogizia, Chiovia, 
Volodomeria, Podolia, Podlinia, Smoleńsko, Severia, Czerniecno 
ecc. ecc.

Illustre Signore ! — II Sig.r Principe Lubomirski Gran Ma- 
resciallo di questo nostro Regno, al suo ritorno d’ Italia ci ha 
fatto pervenire diverse composizioni poetiche per parte di V. S ., 
da noi gradite al segno maggiore ; anzi ammirate per Г eleganza 
dello stile, e per i concetti sublirni con i quali Г adorna. Sii in- 
tanto V. S. sicura ehe non poteva farci maggior favore, dandoci 
il modo della conoscenza di un virtuoso suo pari, al quale cor- 
risponderemo sempre, et in ogni congiuntura di sua soddisfazione; 
anzi vi contribuiremo con tutto lo spirito sempre, e quando da 
Lei ce ne saranno somministrati i mezzi. Intanto nostro Signore 
la conservi.

Savorova li 16. Maggio 1687.
Giovanni Re



ΑΙΓ Illustre Signore

II Sig. Pietro de Canavelli.

Pan Pietro de Canavelli, Dalmatyńczyk.

Jan III z łaski Boga Król Polski, W ielki Książę Litewski, 
Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Włodzimierski, 
Podolski, Wołyński, Smoleński, Siewierski, Czernichowski itd. itd.

Szanowny Panie 1 Książę Lubomirski Marszałek W ielki Kró
lestwa naszego, powróciwszy z W łoch, doręczył nam ze strony 
pańskiej parę utworów poetyckich, które przyjęliśmy w najwyż
szym stopniu przychylnie, bo podziwiali dla elegancyi stylu i my
śli podniosłych, jakiem i je  Pan (o) zdobi (łeś). Tymczasem niech 
W Pan będzie pewny, że nie mógł nam sprawić większej przy
jemności, jak pozwalając poznać artystę sw ojej mowy, któremu 
odpowiemy zawsze i w każdej konjunkturze (ku) jego zadowole
niu i [owszem] przyczynimy się doń z całej duszy zawsze i kiedy
nam Pan poda środki (sposobność) potemu. Tymczasem niech
W as Pan nasz zachowa.

Jaworów, 16. Maja 1687.
Jan Król.

3 1 6  Notatki.

Franciszka Zabłockiego: Król w kraiu rozkoszy.
(Garść luźnych uwag).

Król w kraiu rozkoszy nie jest dotąd publikowany, ja k 
kolwiek Zabłocki sam do druku go przygotował. W  ostatnich 
latach życia przygnębiony i zobojętniały nie wyrusza prawie poza 
płoty i rowy swej wiejskiej siedziby, stroni od ruchu na szero
kim świecie, który przestał w jego oczach mieć urok i pow ab; 
dawny światowiec i wesoły towarzysz otacza się księgami na- 
boinemi i pisze dla swych parafian niedzielne kazania, staje się 
typowym plebanem-wieśniakiem. Koszyk z jajam i, króbkę miodu, 
wory napełnione krupami, zapasy wędzonki i słoniny Niemcewicz 
po swoim drugim powrocie z Ameryki zastaje w paradnym salo
nie, odwiedzając dawnego znajomego Puławczyka.

Niekiedy przecież (n. p. w r. 1809 na wieść o zwycięstwie 
bręża polskiego pod Raszynem i przyłączeniu części Galicyi do 
W. ks. W arszawskiego) budzi się duszpasterz końsko wolski ze 
swego odrętwienia, odkłada brewiarz, pisze ulotne wierszyki, 
które jednak po przeczytaniu zaraz niszczy, albo otrząsa z pyłów 
i pajęczyny rękopisy dawniejszych, niedrukowanych pism swoich, 
gorączkowo przegląda i poprawia, jakby chciał ułatwić pośmiertne 
ich wydanie. Bruliony Zabłockiego bywały gęsto kreślone, za-


