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„KSIĘGA MIŁOŚCI“ JANA KOCHANOWSKIEGO.

Poezja miłosna Kochanowskiego, cała ściśle określona 
przedmiotem („Lidją“), czasem (latami 1553—1557) i miejscem 
(Padwą), to rozbrzask polskiej poezji świeckiej. Nie polszczyzna 
seklucjanowa w Królewcu i propaganda różnowiercza w języku 
narodowym, ani teoretyczna obrona języka narodowego, Bemba, 
Speroniego i Du Bellay’a, lecz wezbrane uczucie miłosne po
ety zerwało tamy szkolarskie, łacińskie, krakowskie i króle
wieckie i wylało się w słowie narodowym, co ułatwiły wzory 
włoskie. Gdyby nie „Lidja“, kto wie, jak długoby jeszcze kro
czył poeta w jarzmie łacińskiem, którego i tak nigdy się nie 
wyzbył zupełnie, nawet w ^Trenach**.

Z erotyku poety wyszła więc poezja narodowa (nie wier- 
szoróbstwo, dotąd wyłącznie popłacające) i nim się stale zajmy- 
wamy. Zamiast jednak badania jego znaczenia historycznego, 
jego formy i stylu, zamiast ciągłego zestawiania wierszy łaciń
skich i polskich, jako wszystkich poświęcanych tym samym: 
osobie, miejscu i czasowi a więc nawzajem siebie objaśniających, 
staramy się odgadywać szczegóły przeżyć miłosnych i w Bogu 
ducha winnego poetę wmawiamy własne, mniej lub więcej fan
tastyczne domysły, nieraz nawet wbrew niedwuznacznym jego 
słowom. Poniższe wywody zamierzają ograniczyć te romanse, 
dobre dla Niemcewicza i dla Hofmanowej, nie dla nauki.

Gdy poeta, nie ufając zdrowiu, począł zbierać i ogłaszać 
płody swej Muzy, wcale nie obfite jak na pracę trzydziesto
letnią, wysunął na ich czoło najdawniejsze, młodzieńcze, łaciń
ską księgę miłości, uzupełniając trzy zbiory elegij czwartym, 
od poprzednich różnym. Te były miłości oddane, o której 
w czwartej księdze głucho, chociaż dla ich urozmaicenia wsta
wiał poeta nieco innych, sławiących króla czy Radziwiłła, czöm 
jednak nie naruszył erotyzmu, obowiązującego dla elegji. Na 
drugi ogień poszły polskie Fraszki i Pieśni; i z nich bił ero
tyzm, ale przeważały rzeczy towarzyskie, żarty, bilety do zna
jomych, refleksje, przekłady z Horacego; w „Foricoenęjach*
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było podobnie, a w lirykach łacińskich górowały wręcz dzieje 
spółczesne.

Wiersze łacińskie i polskie różniły się tonem nietylko 
od wzorów rzymskich, ale i same między sobą. Łacińskim już 
brak lubieżności i wszeteczeństw klasycznych, z jedynym wy
jątkiem elegji do M. Mieleckiego i to w jej drukowanej redakcji, 
bo w pierwotnej, u Osmólskiego, żadnych wszeteczeństw nie 
było, wstawił je poeta później umyślnie, aby dostroić się do 
tonu Propercjusza i Katulla, gdyż niegdyś ci dwaj, nie Tybull, 
go wodzili: z Tybulla, łagodnego i smętnego, przybierał tylko 
luźne zwroty, z wojowniczego Katulla i z sztucznego Proper
cjusza tłumaczył całe utwory. W Włoszech (może w Padwie, 
pewności niema), spotkał się poeta z znakomitymi podróżni
kami, paniczami polskimi i chcąc sobie zaskarbić ich względy, 
obdarzył obu elegjami, następującemi po sobie u Osmólskiego, 
przedzielonemi umyślnie w druku sześciu innęmi; w obu uspra
wiedliwiał swe jarzmo miłosne. Elegja dla młodego Tarnow
skiego (w druku 1 ,1 ; u Osmólskiego I, 4), nie różniła się zbyt 
w podwójnej redakcji, myśli te same; tęm bardziej elegja dla 
Mieleckiego (w druku 1,7; u Osmólskiego I, 5). Doradzał poeta 
Mieleckiemu, aby śród panującego (chyba w Padwie) pokoju, 
odpasał miecz i oddał się rozrywkom, skoroż i Mars i Herkules 
im się na czas oddawali; siebie wyjął, „ne nil solus agam , sem
per oportet amem“, tak się kończyło u Osmólskiego; w druku 
rozwinął poeta swe krótkie wzmianki o Marsie i Herkulesie 
i dodał Ganimeda w służbie Jowisza, zazdrość Junony, która 
ledwie się może poskromić, ciche kpiny innych bogów: pły
niemy na pełnfem morzu Scarrona i Blumauera, Kotlarewskiego 
i Offenbacha; ézy inny humanista XVI wieku podobnie Olimp 
wyszydzał? Nierównie gorzej obszedł się poeta z Marsem, gro
żąc mu sromotną śmieszną karą, jaka cudzołożników, przydy- 
banych na uczynku spotykała. O Ganimedzie i jego osobliwszej 
„posłudze“ dla Jowisza wspomniał dwukrotnie i w wierszach 
polskich (w „Brodzie“ i w fraszce „O. Potopie“, str. 137 mego 
wydania): „wiem co posługą zowiesz“. Na pytanie, dlaczegóż 
poeta te bezeceństwa zostawiał, wypadnie odpowiedzieć, jak 
i na bezeceństwa w Fraszkach, owe powieści Marcinowe i ^  d., 
na które Januszowski słusznie, ale napróżno sarkał. Poeta są
dził, że bez podobnych bezeceństw elegjom i fraszkom jakby 
czegoś niedostawało, więc do łacińskich klasyczne przydał, do 
polskich średniowieczne, bo „Dobrym towarzyszom gwoli“ i wier
sze o Kachnie rubaszno-prostackie, fakturę średniowieczną, 
Marchołtową i Sowizdrzałową, przenigdy klasyczną (chyba coś 
z Priapeów), przypominają.

Wiersze zaś polskie różniły się od łacińskich zasadniczo. 
Jeżeli już łacińskie nie grzeszyły (jak np. u Propercjusza), 
przeładowaniem mitologji i uczoności, chrześcijaństwu się nie 
przeciwstawiały, spółczesnych dziejów się nie wyrzekały, to
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polskie zaszły na tej drodze nierównie dalej. Elegjje łacińskie, 
to crambe recocta, coraz przypomina się się ten lub ów poeta 
rzymski; zestawienia Pawlikowskiego, który Horacjusza i Owi- 
djusza wyłączył, nie wyczerpały rzeczy. Taką elegję Proper- 
cjusza np. (II 13) poeta trzykrotnie przerobił: początek prze
łożył w pieśni polskiej a ciąg dalszy w dwu elegjach. Jeśli jaką 
wierną kochankę Euadnę wymienił, to za Propercjuszem i t. d. 
Mozajka anegdot mitologicznych o kilku lub kilkunastu wier
szach, co i w polskich wierszach, np. w Dziewosłębie, Muzach 
się powtarzała (o Midasie, Gigantach, Orfeuszu, Tezeuszu i iĄ, 
wrażenie ślepego naśladownictwa za Elegj.ami (które zagranica 
zupełnęm milczeniem pominęła) ustaliła; brak im indywidual
nego tónu. Inaczej w polskich wierszach. Za dotknięciem ziemi 
ojczystej nabrały one siły; one męskie, poważne, nie kwilenia 
to łacińskie; dłuższe nawet wiersze (w Fraszkach szczególnie) 
nie zawierają ani śladu mitologji; zamiast W enery-Kupidyna 
sama miłość, nie koniecznie uosobiona Miłość; wiersze polskie 
tkliwsze i rzewniejsze mimo swej powagi; łacińska grandilok- 
wencja znacznie w nich zmalała. Wprawdzie wychodził poeta 
i w nich, jak w łacińskich, od wzorów rzymskich, ależ naginał 
te wzory do spółczesności nierównie wydatniej, opuszczał mi- 
tologję i starożytności, miarkował przesadę. Np. naśladując 
z Propercjusza skargi u zamkniętych wrót kochanki, dodał, 
czegoby w łacińskich nie dodał: „już u mnichów słyszę dzwony44 
(strl 202). Fraszkę j,Do dziewki^ (Lidji; str. 121), zaczął do
słownym przekładem z Priapeów 3: „Daj, czegoć nie ubędzie, 
byś nawięcej dała; Daj, czego próżno dawać potem będziesz 
chciała44 i t. d. =  Da mihi, quod tu des licet assidue, nil tamen 
inde perit; Da mihi, quod cuivis frustra dare forsitan olim 
etc., ale wiersz łaciński był zwrócony do chłopca i mieścił 
najdrażliwszy szczegół z nowej łożnicy małżeńskiej, gdy Ko
chanowski o dziewce, Zdrowaśce, jałmużnie prawił i niczöm 
o wzorze starorzymskim nie napomknął; koloryt katolicki mu 
nałożył. ’

Jeszcze bardziej różniły się Fraszki i Pieśni od Elegij 
przemilczaniem, ścieraniem wszelkich szczegółów o przedmiocie 
miłości, o jej czasie i miejscu. Gdybyśmy nie posiadali Elegij, 
z Fraszek i Pieśni anibyśmy się domyślili, że rzecz toczy się 
w Padwie, nie w Krakowie, z łatwą panienką, nie z stateczną 
panią, w paru latach, nie w dłuższym przeciągu czasu; tylko 
Elegjje zawierają klucz do zagadek i tajemnic Fraszek i Pieśni. 
„Tajemniczość4* Fraszek (i Pieśni), którą poeta (stf. 155) sam 
poświadczał, odnosiła się wyłącznie do erotyku; poza nim nie 
było żadnych tajemnic, ale w nim „tak ścieżki mylne44, że sam 
poeta gotów zabłądzić. Istotnie, gdy w łacińskich całkiem wy
jątkowo (tylko dwukrotnie!) nazwisko kochanki przemilczał, 
w polskich anonimy (Do naniej; do gospodyniej i t. d.) prze
ważały, albo umyślne cj0SfL inne imiona czytelnika zwodziły.



Np. Magdalena z sfri 155, niebianka: „Patrząc na cię wszytką 
władzę straciłem śwoję; Mowy nie mam, płomień po mnie 
tajemny chodzi ; W uszu dźwięk a noc dwoista oczy zachodzi“, 
powtórzone z przeróbki Katulla na str. 136: „Bo skoro namniej 
wzrok skłonię ku tobie, Słowa nie mogę domacać się w sobie, 
Język mi zmilknie, płomień się w mię kradnie, W uszu mi 
piszczy, noc przed oczy padnie“. To mowa o Lidji, ależ Magda
lena z sftri. 102 (wiersz plugawy; liczyłem na niedomyślność 
czytelników, więc go zostawiłem), inna z Krakowa, nie z Padwy, 
słynąca zresztą pod imieniem Kachny, Hanny albo Anny, Bo
gumiły, Reiny, Zofje i t. d. tym doborem różnych imion coraz 
myliły, gdy w Elegjach w pierwszych dwu księgach zawsze 
tylko o Lidji mowa, zastąpionej dopiero w trzeciej przez imię 
słynnej hetery Pasiphili.

Skąd ta różnica? dlaczego mówił poeta w „Elegjach“ 
coraz o Padwie, o mistrzu brodatym (dwukrotnie), o Lidji i d., 
a w Fraszkach i Pieśniach o tem wszystkiem najgłębsze za
chował milczenie? Ależ nawet i w łacińskich nieraz zwodził 
czytelników, np. gdy włączał elegję o Lidji do trzeciej księgi, 
musiał ją dla zgody Pasiphilą przezwać a tak samo „Gallica 
regna“ odmienił w „Itala“, jakby to z Polski miał do Włoch 
wyjeżdżać, gdy wiemy od Osmólskiego, że o wyjazd z Padwy 
do Francji chodziło. „Litanae orae“ co zastąpiło, nie myślę 
zgadywać; dlaczego poznikały wszelkie wyraźne wskazówki 
biograficzne w jego polszczyźnie ?

Fraszki i Pieśni czytali wszyscy, i pani Kochanowska, 
Elegje mało kto; wydania polskie goniły jedne drugie, łaciń
skie dopiero po trzydziestu latach doczekały się przebicia. 
Wzgląd na ogół i żonę nie dopuszczał jasnych wywodów 
o dawnej, namiętnej, wyłącznie zmysłowej miłości; ogół byłby 
zgorszony a pani Kochanowska zazdrosna, gdyby czytali 
otwarte tej miłości wyznania, bo ogół był przyzwyczajony 
w każdej polskiej książce czy poezji odnachodzić rzeczy bu
dujące, nie zaś pokątne, zabronione związki płciowe, sławione 
słowem rodzinnęm, dotąd niepokalanęm, przynajmniej w druku; 
nawet ,/Ггепу* nazywano „lekkiemi“, t( j. niegodnymi mężczyzny, 
obywatela : cóż dopiero nieprawne miłostki chwilowe. Więc co 
po łacinie mało kogoby raziło, oburzałoby po polsku i wy
strzegł się tego poeta. Pozacierał jakiekolwiek ślady osobiste, 
coby na prawdę nawodziły i obniżył ton; brak w polskich 
wierszach tej miłości ślepej, co i o powrocie do kraju słyszeć 
nie chce, mądre przyjaciół rady mimo uszu puszcza, jak u Pro- 
percjusza: vos qui sero lapsum revocatis amici etc. jedno ma 
pragnienie, do końca życia się nie rozłączać, w jej posiadaniu 
jedyny cel, jedyne szczęście upatrywa. Elegje powtarzały to 
na wszystkie łady, Fraszki i Pieśni milczały o tem raczej; 
przeważały w nich pesymizm, skargi na niewdzięczność, wy
rzuty gorzkie i sobie samemu, że nie zdobywa się na zerwa

6  I- ROZPRAWY. — A leksander Brückner.
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nie więzów niegodnych; albo szukał poeta pociechy, to u Ję
drzeja, co sam w podobnych tarapatach, to w winie (ależ go 
pali ogień podwójny), to klin klinem|?y wybijał (zakochał się 
w innej) a nakoniec łudził się najmarniej, że jego stałość, 
uczciwość, wiarę Bóg mu odpłaci.

Podziwiamy celowość i planowość poety. Tak on staran
nie układał Elegje, Fraszki i Pieśni, rozrywał umyślnie, co ra
zem umieszczał na końcu, co na sam początek należało, np. 
wiersze o znaczeniu fraszek zamiast w pierwszej dopiero w trze
ciej księdze niby post festum  umieszczał. Najbardziej uderza 
inny jego pomysł. Miłość jedyną, do Lidji, łacińską, w polski^m 
brzmieniu rozproszkował ; rozbił bożyszcze jedno na rozmaite 
Hanny, Anny, Zofje, gospodynie i tj  ̂ d. albo zataił imiona 
i jego miłość polska, inaczej niż łacińska, traciła przez samą 
mniemaną liczność bogdanek znaczenie i siłę, mogła w oczu 
nawet nieprzychylnych jako zwykła motylomanja męska, jako 
nierealna uchodzić1. Kochanek polski „powroza“ się nie chwy
tał, chociaż go kochanka „do zimnej (!) wody“ przygnała, zato 
w łacińskich wierszach i samobójstwem groził i jak cień jego 
niewierną prześladować będzie, niby Gustaw w Dziadach IV ; 
były i inne wybryki, lecz tylko po łacinie; po polsku o tem 
wszystkiem głucho. *

Wolno zapytać, czy zawsze tak było? czy nie było i pol
skich wierszy namiętniejszych, wyraźniejszych, rozpaczliwszych ? 
Czyż nadarmo spowiadał się poeta:

Rymy głupie, rymy nieobaczne,
W których jako we zwierciedle znaczne 
Me szaleństwo, idźcie w ogień wszytki 
A zatłumcie mój postępek brzydki,
Za który się długo wstydać muszę i t^d.

Więc możnaby przypuszczać, że poeta przetrzebiał płody pol
skie, wyjątkowo ocalał jakiś nieraz nieco drażliwszy, np. „Na 
podziękę“ (99) z życzeniem „aby głowie obie pospołu na twym 
wdzięcznym mchu (nie na pierzu?) leżały“ — ileż dosadniejszy 
wiersz Propercjusza w podobnej sytuacji (u śpiącej kochanki)!

Wyłania się inne pytanie: czy godzi się ogółem brać na 
secjo wynurzenia poety? czy nie poszły one wszystkie tylko 
z wymysłu, fantazji, literatury? czy imię Lidji =  Hanny nie 
zbiorowe raczej? Otóż o silném wzruszeniu poety wątpić nie 
można. Pomijam prośbę do starego Tarnowskiego, aby mu 
dozwolił miłować i o miłości śpiewać, póki czas po temu, albo 
dzięki złożone Ossolińskiemu, że go wsparł, gdy mu brak mo
nety a nadmiar miłości doskwierały albo skargi i żale wobec

1 Akrostychów unikał; użył ich dwukrotnie w wyłączonych z druku 
wierszykach albumowych (chociaż w wieku XVI mężczyźni, nie kobiety 
układali albumy), dla panien Wodyńskiej i Kryskiej — trzeciego akrostychu 
(Pieśni II, 21 niby „Amo Wodyńska“) nie było nigdy; akrostych łaciński 
w’ Foricoenjach aż nadto wątpliwy.
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Nideckiego. Były dalej w łacińskich wierszach motywy, o któ
rych się żadnemu klasykowi ani żadnemu Petrarkiście nie 
śniło, możliwe tylko wobec Polaka - cudzoziemca i dowodzące 
tem samęm realności przeżyć. Oto u Osmólskiego (II, 5) list 
Likorydy do Torkwata: opuszczona, zrozpaczona błaga go o po
wrót, o przerwanie podróży niebezpiecznej wobec zawieruchy 
wojennej i trudów drogi i klimatu; nie wymaga nic nadzwy
czajnego, nie broni mu powrotu do ojczyzny, nie będzie jego 
żoną ślubną, pragnie go tylko jeszcze raz zobaczyć i skonać 
na jego łonie. W druku zastąpiła tę elegję inna, I. 9, nierów
nie poetyczniej sza; użył poeta ulubionego swego motywu, wi
dzenia we śnie ; na uprzykrzone skargi i bluźnierstwa kochanka 
zjawia się Wenera, strofuje jego egoizm i poucza go: nie słu
sznie narzekasz, ona ci nic nie winna, nie będzie przecież 
twoją żoną, daje ci więcej niż zasłużyłeś i t. d. W polskich 
wierszach unikał poeta tego motywu charakterystycznego, bo 
odsłoniłby nim nielegalność związków.

Poza tęm tematy wierszy łacińskich i polskich (mówimy 
tylko o miłosnych), stale się krzyżowały; co np. poeta w dwu
wierszu łacińskim wypisał, temu poświęcał całą pieśń polską 
i odwrotnie, np. w elegji II, 11 po sennęm widzeniu i sennej 
przeprawie do skał leukadzkich dla samobójstwa, następuje 
uwaga o abdykacji Karola V; taksamo zrzeka się poeta-wete
ran miłości:

Nil mihi sit tecam, Venus, amplius; en age vestes,
En age nocturnas accipe diva faces

u Osmólskiego ; w druku natomiast ciąg dalszy o cesarzu i sła
wienie Habsburga. Z tego dwuwiersza urobił poeta obszerną 
fraszkę, Do Miłości (157), gdzie Wenerze ofiaruje „korzyść 
ubogą“ : wieniec, lutnią, świecę opaloną, broń doświadczoną, 
facelet i ti, d. Z łacińskiego tekstu możemy rok Fraszki, 1556, 
oznaczyć. Powtarzały się te same zwroty, np. Pieśni I, 7 :

Już mi z myśli wypadły te obecne twarzy („obecny“ 
tyle co „pospolity*4 i) =  Omnes ex animo penitus iam deleo 
formas, Diversis memini quas stupuisse locis.

Krótki wiók długiej nadziei nie lubi II, 14 =
Vita brevis longam spem non amat II, 2;

Pieśń H, 15, to formalne cento ze wszelakich elegij do Lidji; 
przyszły Pieśni i Fraszek wydawca winien coraz Elegje powo
ływać; por. Elegję III, 8 Ut quae ego non habeam tu iis quo
que non egeas, z Zuzanną (269): Czego ja nie mam, tego 
i tobie nie trzeba; tam o Ossolińskim, tu o Radziwiłłowej mowa.

Kto Lidja? Tak się nazywała u Horacego, nie w Padwie, 
może raczej Anna? może to córka rzemieślnika, jeśliby słowa 
Fraszki: Do Anny (133): „ojca prawdziwego córko nie prawie 
słowna“ ściśle tłumacząc („prawdziwy“ rzemieślnik, ten co 
umowy pilnuje?). Subretka to czy gryzetka, z jakiemi stale
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żacy obcowali, póki w Padwie bawili. Przez całe dwie księgi 
Elegij Lidją poeta ją nazywał (raz i w Foricoenjach : „Lydia 
decantata meis carminibus“), i jej sławę obiecywał bo jego 
„ingenium te ferre ad sidera natum“ (por. podobną przesadę 
w Fraszce: Do Miłości, 147); w trzeciej księdze zamiast Lydia 
nagle Pasiphile: dlaczego? stat pro ratione voluntas? czy nie 
dla prostej odmiany, jak np. Doralike i Merophile w innej 
elegji, boć u Osmólskiego Lydją nazwana, co w druku zwie 
się Pasiphilą. Ależ mniejsza o nazwę, rozstrzyga o tożsamości 
osoby treść wierszów, powtarzających tylko to, co o Lidji ze 
dwu ksiąg pierwszych wiemy. Że Pasiphile nie Dorota Podlo- 
dowska, dowodzi Elegja III, 12: Mąż (tak się poeta nieraz 
i wobec Lidji nazywał), wyjechał, czyś ty Pasiphile jemu wierna, 
czy on jak z oczu tak z serca ci nie wypadł?

Vereor, mera ne tantum mihi somnia 
De te, ast alter gaudia vera ferat.
Nam quid agent isti, qui omnes venantur amores 
Et famam inde sui nominis ire volunt.

A więc poeta posądza Pasiphilę, że udziela rozkoszy kupnej,
0 której on tylko we śnie marzy, w istocie byle jakim Don 
Źuanom — i to ma być Dorota Podlodowska? Lidja to^, która 
poetę i za jego pobytu w Padwie, cóż dopiero po jego wy
jeździe, bez skrupułu zdradzała za pieniądze, o czèm poprzednie 
elegje coraz świadczyły. Elegja III, 2 z Lidią w ‘rękopisie, Pa
siphilą w druku, opiewała idylę sielską poety, o której za 
Ty bullem w poprzednich elegjach często marzył, swobodę
1 mierność wiejskiego żywota nad gwar i zbytek miejski prze
kładając (np. I, 13 i i.); trudność pewną sprawia tu wymie
nienie Myszkowskiego. III, 3 historja o Zariadrze, który we 
śnie Odatę ujrzał i pokochał i mimo wszelkich przeszkód jej 
wzajemność i rękę uzyskał8, przytoczona dla wykazania nie- 
zwalczonej potęgi miłości, o której zachowanie kochankę upra
sza; ona nienazwana, ale że to Lidja, nie Podlodowska, do
wodzi zaraz wstęp:

Ullane mi est oritura dies tam candida, cum tu 
In gremium venias, pulchra puella, meum ?

Od jej życzliwości wszystko zależy, błaga ją o to; nie wskóra 
zazdrość złych, miłość ją przemoże (jak w Pieśni II, 2, gdzie 
o Lidji mowa). Źli, zazdrośni obmówili poetę przed nienazwaną

ЪA Dla niepoznaki wstawił poeta: dum Litavas percurro frigidas oras; 
przy końcu elegji usprawiedliwiał wyrzuty podejrzliwością miłości, naśladu
jąc Propercjusza, I, 11: ignosces igitur, si quid tibi triste libelli attulerint 
nostri, culpa timoris erat.

b A Powtórzył w znacznem skróceniu (80 wierszów łacińskich, polskie 4) 
w Fraszce „Do Drużby“ (14Ï) t. j. do Jana, którego poznał i pokochał nie 
we śnie wprawdzie, ale z jego „pisma“: ten „węzeł pięknej pamięci córki 
(Muzy) zawiązały“. Co to za „pismo“ i co za Jan (Jan Dymitr Solikowski, 
autor Apokalipsy i Ziemianina?).
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kochanką w Elegji III, 6; że i tu o Lidji mowa, dowodzą 
oświadczenia dozgonnej miłości; poeta nie mógłby miłować 
innej, bo przyroda nie dała mu „dividuum pectus“ — podobne 
zapewnienia roją się w elegjach poprzednich i w wierszach 
polskich, ale ich znaczenie nie wielkie, skoro w Elegji II, 1, 
chlubi się poeta: któż inny takby ją kochał, „te sit contentus 
ut una*!

Pozostaje elegja III, 1 o Pasiphili i tu zachodzi istotna 
trudność. Zaczyna zapewnieniem o przeboleniu miłości:

Vix bene convaluit primo de vulnere pectus,
En iterum saevus cor mihi fixit amor.

ale on nie myśli już powtarzać dawnych trosk, wystawać w noc 
i słotę przed drzwiami kochanki, tem bardziej, że pora nie po 
temu, bo oto mój król podejmuje wojnę z Moskalem pro sociis 
(co to? Litwa? Inflanty?) i młódź garnie się około niego — 
jesteśmy więc chyba w r. 1567, dalekim od Padwy i Lidji? 
Ależ ciąg dalszy elegji prawił zupełnie coś innego, niż polska 
Pieśń tejże treści; poeta odżegnywał się od wojny; sam ją 
wiódł z wrogiem wewnętrznym i wzywał Pasiphilę, boć on 
wierny jej zawsze, jego zapewnienia nie kłamne, błagał więc 
o jej miłość, na jej łonie skonałby chętnie; temi samęmi fra
zami stale Lidję obrzucał, por. szczególnie Elègjç I, 13, której 
zakończenie w druku podobne, gdy u Osmólskiego wyrzutami 
ją darzył. Ależ ta niby późniejsza, druga miłość, prócz lekkiej 
ailuzji polskiej (Wenus, nie odnawiaj mi już przeszłej nadzieje 
I, 31??), najmniejszego śladu w dziele poety nie zostawiła, 
a jeżeli wspomnimy, że on się już w roku 1556, w roku abdy
kacji Karola V, sam nazywał weteranem miłości (miał lat 26!), 
to zbytniej wagi do tych wyznań nie przyłożymy; wiersze
0 Moskwie mógł wstawić i później umyślnie, dla zacierania 
śladów; zmian radykalnych dopuszczał się nieraz, przykłady 
p. wyżej. Więc Pasiphilę, to taka sama miłość kupna, prze
lotna, jak Lidja i nie wahamy się wobec wyraźnego świadec
twa Osmólskiego oba nazwiska utoż§amiać; że Dorota Podlo= 
dowska nią nie była, dowodzi niezbicie Elegja III, 12 o kupnej 
Pasiphili; Lidja i Pasiphila, jeśli nie ta sama osoba, to do tej 
samej warstwy należą, jako łatwe „panienki* padewskie. Na 
wszelkie tyrady o wyższym poziomie moralnym Pasiphili i wier- 
szów do niej wystarczy wskazać elegje 12 i 17, które o tej 
„moralności“ najniedwuznaczniej świadczą.

Panna Podlodowska więc nie Pasiphilę, ależ ona Hanna 
np. Pieśni II, 2. Wedle ogólnego mniemania przecież wzywał 
ją poeta: „Lipa stojąc wpośrzód dworu Wygląda cię coraz 
z boru i t. d.“ a Polski dowodziły choćby wiersze: „Przy na
dziei order ścisły, Że będzie miał z czem do Wisły“. Ale
1 Hanna tylko Lidją być może, bo cóż jest ta pieśń? Para
fraza to, miejscami dosłowna, Propercjusza Π, 13, swojszczona, 
lecz nie dało się swojszczyć słów Propercjuszowych :
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Me iuvet in gremio doctae legisse puellae,
Auribus et puris scripta probasse mea,

bo Lidia umiała wprawdzie cudem jakimś niesłychanym czytać 
a nawet pisać, ale żadnego sądu o wierszach łacińskich czy 
polskich wydawać nie mogła, więc, „domina iudice“ nie mógłby 
być poeta ntutusu. W ybrnął z sytuacji obojętnęm:

Ja chcę podobać się w m o w i e  
N a u c z o n e j  białej głowie,

4 /

niema już w i e r s z ó w  a białogłowa już nie docta, uczona, lecz 
nauczona, instructa ( L a n g l a d e  tłumaczy mylnie érudite, poeta 
stale rozróżnia u c z o n y ,  np. gość, i n a u c z o n y ) .  Któż i czego 
nauczył Hannę ? Odpowiedź daje Elegja I, 6 : sama Minerwa 
wyuczyła Lidję robót kobiecych a Muzy tańca, śpiewu i lutni. 
Ale elegja Propercjuszowa po wierszu 16, po pochwałach 
doctae puellae, przechodzi nagle na śmierć poety i jakiegq|by 
on pragnął losu i pogrzebu: przeskok taki dziwny, że mojem 
zdaniem niektórzy wydawcy, liczą słusznie ten dalszy ciąg jako 
nową elegję. I Kochanowskiego raził ten nicząm nie uzasadniony 
przeskok i dalej nie parafrazował już Propercjusza, dorobił 
później, czy w Polsce dopiero? czy już w Padwie? dalszy ciąg 
zupełnie odmienny :

A jeśli me niskie progi 
Będą godne twojej nogi.
Nogi pięknej, nie potrzeba,
Dosięgę już głową nieba.

Po tej reminiscencji z Horacjusza dalszy opis „ścian“ go
ścinnych i najpiękniejszej pory roku (jedną stąd zwrotkę po
wtórzył poeta w Sobótce!), z której korzystać należy, bo wnet 
wstaną „ćmy czarne“ (stały to zwrot jego!) a z nięmi „noc 
nienaspana“. Ani mógł marcowy kawaler Doroty do swych 
progów zapraszać, ani mogła Lidja „kazać bystre konie zakła
dać“ ; jest to obrazek fantastyczny za Tybullem, bo i w Elegjach 
coraz tony idyliczne się odzywały, wyjazd na wieś i t. p. Idyla 
z Wisłą i skaczącymi faunami leśnymi (co w Włoszech mniejby 
raziło), mogła i w Padwie powstać, dokąd początek (pierwszych 
strof sześć) bezsprzecznie należy, bo Propercjuszem, jak i Ka- 
tullem poeta właśnie w Padwie narabiał; obaj ustąpili dopiero 
później przed Horacym zupełnie.

. W tej pieśni (II, 2) podawały lipa śród dworu i Wisła 
cień jakiegoś prawdopodobieństwa, jakoby o Dorocie myślał 
poeta : wszystkie inne pieśni i fraszki, które na karb Doroty 
wpisują, ani śladu jakiegoś nie zawierają; wszystkie odnoszą 
się do Lidji, bo powtarzają myśli i obrazy z Elegij, do Lidji 
pisanych. Różnią się od łacińskich głównie mniejszą przesadą, 
(ależ i w nich rymy moje rozniosły imię twoje od umarzłego 
morza aż do brzegu murzyńskiej granice i t. d., 147) ; im wy
starczy pani czy panna „wszech piękniejsza“ zamiast wylicza
nia bogiń i heroin, które wszystkie Lidją pięknością nieskoń
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czenie celuje: one równiejsze, spokojniejsze, skromniejsze w po
chwale i naganie, bardziej chrześcjańskie i polskie, o toku 
nieraz prozaicznym, suchym, szczersze zato i czulsze.

Tak się przedstawia polsko-łacińska Księga Miłości, napi
sana w Padwie w latach 1553—1556 dla Lidji ; w kraju wziął 
poeta rozbrat z erotyką, boć nie do niej zaliczymy wszelakie 
późniejsze sprośności o Kachnie, Marcinie i j^d ., ani komple
menty, dziś dla Wodyńskiej, jutro dla Kryskiej, twierdzące 
z równą śmiałością, że piękniejszych ani było ani będzie. Do
rocie nie poświęcił poeta ani jednej pieśni, tylko panna z So
bótki jej piękność wedle utartego szablonu wystawiła; w Pie
śniach i Trenach mowa o niej tylko jako o troskliwej żonie 
i matce i o gospodyni zabiegliwej.

Erotyk poety, jak i starożytny, przejęty egoizmem męskim ; 
kobieta głosu nie zabiera wcale; jedyną elegję, list kobiety, 
poeta z druku wyłączył. Ciekawe, pod względem kulturalnym, 
jak rychło ówczesne kobiety, przedewszystkiem Włoszki, sta
rzały; jeśli pięknideł używały, już w 20 wiośnie babami sta
rami poecie zostawały; Zofja po siedmiu latach niewidzenia, 
może w 27 roku życia, już nie Zofja, imię odmienić winna — 
tak zestarzała ; zmarszczki poeta ma na zawołanie, coraz niemi 
nieużyte piękności szpeci, aż do znudzenia — nie wiem, cÓby 
na to nasze 30- i 40-letnie piękności powiedziały; termin „po
wabów“ przesunął się nadzwyczajnie, już od dwu wieków.

Estetycznej strony Pieśnioksięgu nie tykamy po pracach 
tylu poprzedników; należy zaznaczyć, że właśnie na erotyku 
polskim postęp poety w jego zmaganiu się z trudnościami 
formy widoczny; wcześniejsze wiersze zdradzają się wysłowie
niem mniej polskiem. Np. tłumaczenie Katullowego Epitalamium 
chyba do samyclT'pierwocin należy, tyle tam jeszcze nierów
ności, np. żeby należycie zrozumieć, co znaczy :

Wieczorna gwiazdo, której na okrągłym niebie
Ogień nad ziemią gore okrutniejszy ciebie,

należy do oryginału zaglądnąć, podobnie „sięga wierzchołkiem 
ziemie aż ku korzeniowi, jeśli się z klonem porębuje“ i i в Ję
zykowi temu brak lotu, natchnienia; trywialne przysłowia go 
nie ocalą, np. poważną prośbę do Wenery kończy „(mnie) 
z uszyma puść do domu, jako z targu złego“ (158), albo „ale 
tym sakiem miłość już o płatne łowi“ (157), albo „to wszytko 
za jaje, kiedy Hanny niedostaje“ (103)^ i im.

1 W tej fraszce do Lidii jest i krajobraz: „tu góra, drzewy n a t -  
k n i o n a “ i t.y d .; ten zwrot wcale nieszczególny przypomina z ^Fenome
nów“ (II, 41) „tenże i niebo n a t k n ą ł  gwiazdami ślicznymi“; czyżby i «Fe
nomena* do pierwocin poety należały? Że Nidecki wyjawiał życzenie r. 1564, 
aby je poeta przełożył na polskie, z tego nie wiele jeszcze wynika, bo tłu
maczenie, drukiem nie ogłoszone, nie istniało (dla ogółu). Źle się zresztą 
Nidecki poecie przysłużył, że go do tak niewdzięcznej i bezowocnej pracy 
skusił; dobra ona chyba dla wygimnastykowania słowa i rymu.
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W Elegjach zachował poeta jaki taki układ chronologiczy, 
w Fraszkach i Pieśniach umyślnie wszystko pomieszał ; należy 
położyć na czoło wiersze upojone szczęściem z łatwej co prawda 
zdobyczy, np. Elegje I, 6 (hymn o piękności i t. d ,  aż nie
smaczny) dla rażącej przesady), i Pieśń I, 6: Złota to strzała 
i t  d., z wychwalaniem „wdzięcznej twarzy“ i „świętych (! prze
sada taka sama) obyczajów“, gdzie poeta po raz zresztą jedyny 
zapomniał, że twarz „odmianę zna“, co zawsze indziej aż do 
przesytu podkreślał; tu należą II, 2, 18 i 21. Wyjątkowo trzy
mają się razem Pieśni I, 6, 7 i 8 (o udającej się w drogę Lidii ; 
ale czemu poeta raczej o własnych podróżach nie wspominał?); 
12 i 15 razem należą, 19 wyszydza już podstarzałą (por. II 
23 r. „piękną Zofją“); 21 i 25 prawią o wystawaniu nocą przed 
wrotami, przedzielone 22 i 23. Umyślny ten nieład dochodzi 
szczytu w Fraszkach, gdzie całkiem wyjątkowo wiersze nale
żące razem przy sobie lub blisko siebie stoją, najwięcej w Księ
dze trzeciej, gdzie od str. 147 do 150 (słowa „a ty jeśli na
dzieję chcesz o łasce swojej zgasić we mnie, już dawno 
pragniesz śmierci mojej“, powtarzają podobne z Elegji) i od 
155—158; wszystkie inne fraszki miłosne rozsypką chodzą, 
za to już w Księdze II, 51 (str. 126) szczerze się przyznał 
poeta, że nie poznał się na farbowanej twarzy i szpetnych oby
czajach („więc mi też mą n i e p r a w d ę  fałszem dziś oddaje“). 
W księdze pierwszej rozprószone należą nieraz do pierwszego, 
szczęśliwego stadjum miłości, np. *Do Hanny** (str1. 92):

Chybaby nie wiedziała, co znaczy twarz blada 
I kiedy kto nie к rzeczy Hanno! odpowiada,
Często wzdycha a rzadko kiedy się rozśmieje i t. d.

brzmi po łacinie (Elegja I, 14):
Ipse licet taceam, mea me suspiria produnt,
Quique redit maesto pallidus ore color

0 poecie, nie mogącym ukryć swej miłości. U samego początku
1 Księgi wystąpiła kilkakrotnie „Hanna“ i to usprawiedliwia 
słowa poety (str. 110):

Imię twe, pani! które rad mianuję,
Najdziesz w mych rymiech często napisane i t. d.,

tuszącego sobie, że je potomności poda (por. wyż. ingenium  
te ferre ad sidera natum) a tej jeśli się spodobają,

Nie więcej mnie niż tobie powinne być mają (str. 93),

ależ to samo do Lidji Elegje (I, 6 i i.) prawią. Innymi słowami : 
Księga Miłości we dwu językach jedno prawi, Lidję sławi, a nie 
poznano się na tem, bo za mało sprawdzano jeden „tekst“ 
drugim.

Oba „teksty“ mają spólną i inną rzecz. Za przykładem 
Horacego, którego nie dopiero później poeta naśladował, uroz
maicał on swe liryki liryczno-epicznemi wierszami, które śmiało
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balladami mitologicznemi nazwiemy. Po dłuższym lub krótszym 
wstępie następuje opowiadanie, które szczególnie we brzmie
niu polskięm już strofami saficznemi Horacego przypomina, 
gdy elegijne dwuwiersze łacińskie formą samą od tego wzoru 
odbiegają. Tak opowiadał poeta Barzemu mit o Fedrze i Hipo
licie (Eleg. I, 2) na temat niby, że cnota nie zawsze popłaca; 
Lidji-Pasiphili mit o Zariadrze III, 3; w Pieśniach mit o Euro
pie I, 6, tłumaczenie z Hor. III, 27, niezawsze najszczęśliwsze ^  
i II, 18 mit o Danaidach, również tłumaczenie; stąd weszło 
imię „Lidja“ do poezji Kochanowskiego, tu oddał je przez „Bo
gumiłę“; krótsze, o Danai (II, 4 z Horacego III, 16), pomijam 
jak i o Orfeuszu^ i Eurydyce w Pieśni I, 21, z jej zwrotem 
nieco rubasznym: „czarci panią zaś porwali“, inaczej w wier
szu na śmierć Tarnowskiego; o Tezeuszu przy Tęczyńskim
0 Midasie w Dziewosłębie, a o Gigantach w „Muzach“ ; o Fi- 
lomeli dziewiąta panna Sobótki mit powtórzyła. Jak silną była 
nuta erotyczna u młodego poety, dowodzi, że co np. Owidjusz 
poza wierszami zbył w powieści o Fedrze, to rozrosło się 
w elegji na szczegółowy wykład zawiedzionej miłości i walki, 
jaką Fedra z sobą i z pasierbem stoczyła; szczęśliwe zakoń
czenie usunął poeta tu, jak i w micie o Europie, rozmyślnie, 
aby nie osłabić wrażenia tragicznego przekroczenia moralności 
obowiązującej.

Najosobliwiej zakończył poeta łacińską Księgę Miłości
1 Młodości — młodości, bo żadna elegja z obu pierwszych 
ksiąg nie przekroczyła roku 1558, a i w trzeciej nie brak pa
dewskich, chociaż inne sięgają znacznie później, np. elegje do 
Fogelwedera i Dudycza, na ingres Padniewskiego i Myszkow
skiego, do Radziwiłła i ii; piętnasta kreśli zajęcia gospodarskie, 
którym sie oddaje rolnik, nierównie istotniej, realniej, niż druga, 
którą mógł i w Padwie napisać. Otóż kończy księgę elegja 
siedemnasta ; wiedząc, jak starannie poeta układał swe wiersze, 
nie mógł tego bez umysłu uczynić. Elegja 17 pożegnała wszyst
kie Lidje, Pasiphile, Hanny i t\ d. ; nieoględnie, niemal brutal
nie, oskarżyła miłość kupną. Dziewczyna, umyślnie nienazwana, 
co w Elegjach jest nadzwyczajnym wyjątkiem (por. trzecią, 
treści równie ogólnej),dwukrotnie powtarza: „Dandum est etc. 
Si nihil est, quod des, limine cede теоа. Poeta oburzony (naj-

J  Por. „ojciec ci przyciska“ =  pater urget absens (to opuszczone) ; 
„pas zaniesiony w cale“ =  zona bene te secuta (ceinture redoublée\ Lan- 
giade); „winna by wszy pana" =  pellex (mylnie Langlade: toi qui devais 
appartenir a un prince). Skoroż to tylko tłumaczenie, trapi sobie Langlade 
zbytecznie głowę, czy tu nie mowa o innej bogdance, niż w pieśni 7 i 8?

. * Orfeusza, jak i Amfiona coraz poeta przytacza, daje nawet odmiemną 
od zwykłej tradycję o zgonie jego; nie rozszarpały go Menady, lecz Jowisz 
piorunem go zgładził (za zdradzenie ludziom misterjów, prawi inne podanie). 
Fraszki, str. 147. Nie wspomniał o tem Szarski w cennem zresztą studjum 
o „Mitologji klasycznej w poezji Kochanowskiego“, 1913, ale i niejedno inne 
pominął, np. Bacchusa przemieniającego żeglarzy w ryby (skąd?).
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niesłuszniej zresztą) tym wyzyskiem, wybucha; życzy jej zmar
szczek rychłych, żeby ją opuścili kochankowie, żeby najgorszej 
biedy doznała, stręczycielką została, a sromotna choroba nie
uleczalna ją dotrą piła. Zapomniał chwilowo, czego go Wenera 
(Elegie II, 4) uczyła, ale w końcu sam odwołał przeklęcia: czyś 
wobec mnie winna, czy nie, sit tibi mitis amor! przemogła wi
docznie wdzięczna pamięć doznanych względów. Elegja III, 17, 
to nagrobek niemal albo raczej przekreślenie wszelkich swych 
miłostek. Nagrobkiem też niby, bo napisem na słupie kamien
nym, zakończył poeta i Foricoenia (ln columnam) i Fraszki 
(sjłri 172); łaciński napis uczył znikomości wszystkiego, polski 
poruszał trapiące poetę pytanie o sprawiedliwości Bożej; ana- 
logja widoczna. Jeśli nakoniec zważymy, że chyba polskie 
wiersze miłosne ulegały przetrzebianiu (słowa poety są ogól
nikowe), to przewaga łacińskich wcale nie była znaczna; po 
r. 1558 ich coraz mniej, ale nie ustają, a wzmagają się po
nownie za Henryka i Batorego.

Do przeżyć miłosnych poety, prócz jego wierszów, źródeł 
nie mamy żadnych, więc zadowoliłem się ich wykładem, nie 
dodając od siebie niczego. W jednèm odstąpiłem, usunąłem ich 
wieloimienność; sprowadziłem Liajp, Pasiphile, Hanny, Reiny 
i tî  d. na jeden mianownik, do czego mnie upoważnił poeta, 
który np. trzem różnym „paniom“, Bogumile, Necie i Zofji, wy
tykał to samo, ze przed nim stronią jak sarneczki, czy inna 
pierzchliwa zwierzyna. Obojętne zresztą, czy jedna lub dwie 
„panienki“ pod t£mi imionami się kryją, ich poziomu i stanu 
to nie zmienia. Z polskich fraszek i pieśni nie domyśleć się 
prawdy; wedle nich bowiem kochałby poeta panie społecznie 
i moralnie różne. Ta mistyfikacja czytelników byłaby się mu 
powiodła, gdyby nie jego elegje łacińskie, bardziej otwarte 
i szczere; gdyby nie niedyskrecja Osmólskiego, gdyby nie dwa 
polskie akrostychy, co wszystko znaczenie moralne owej Księgi 
Miłości obniżyło.

Wzrosło natomiast znaczenie jej dla dziejów twórczości 
poety, które odtąd nieco inaczej przedstawiać należy. Polsko- 
słowiański pieśnioksiąg powstawał przeważnie w Padwie w la
tach 1553—1555, tj,j. za pierwszego, najdłuższego pobytu poety; 
już wtedy przesiąkał poeta Tybullem, ale tłumaczył Katulla, 
Horacego, Propercjusza; już odkrył swe powołanie i nad Anie
nem na „sarmackiego“ się poetę sposobił; pisał elegje i fori
coenia, fraszki i pieśni:

Wy tedy, co kto lubi, moi towarzysze!
Pijcie, grajcie, miłujcie — Jan fraszki niech pisze.

Po powrocie z Królewca pieśnioksiąg narastał i budził 
oklaski tych towarzyszy, nie dla łaciny (od tego starczyłby 
i Janicjusz, gdyby nie jego brak wierszy miłosnych), ale dla 
polszczyzny, dotąd nieznanej w „uczonym“ wierszu; od towa
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rzyszów rozeszła się po całej Polsce sława o nowym Tybullu 
polskim i doszła i Reja, ten jednak Pieśnioksiągu nie czytał, 
który był w szystkim , tylko nie „cnotą farbowany“. W kraju 
Księga Miłości dalej nie wzrastała, poeta nabierał statku a obie
rał tematy, lepiej odpowiadające czasom i ludziom, nie wyrzekł 
się jednak „grzechów młodości“, wiedząc, co im zawdzięczał, 
jak niemi lody przełamał, sobie na sławę, ojczyźnie na przy
sługę zarobił. Połów padewski był nierównie obfitszy, niż do
tychczas przypuszczano, w obu językach młody poeta silił się
0 doskonałość, pisał więcej niż kiedykolwiek, uznanie zdobył, 
szkoły nie stworzył wobec braku sprzyjających warunków.

Umyślnie nazwałem trzy księgi Elegij i wybór Fraszek
1 Pieśni „Księgą Miłości“, dla różnicy początków poezji z roku 
1555, a jej rozkwitu z r. 1584. Porównania obie księgi nie zno
szą; w r. 1555 wszystko jakby pierwotne, bez najmniejszych 
komplikaeyj; zamiast indywidualizacji szablon i przesada; pow- 
tarzań bez końca, jak i zaklęć i uroczystych zapewnień: pani 
wszech piękniejsza, wierność do grobu, podejrzliwość, jawna 
zdrada, skargi i żale tak głośne, jak przedtem uniesienia, umrzeć 
na jej łonie, ją posiadać, to nad złoto Midasa i władzę królów 
(bez aluzji do księcia Albrechta, o częm p. Langlade pomyślał), 
a w tym poetycznym tonie coraz inne aluzje i anegdoty mito
logiczne, jako przestrogi i nauki, które to rekwizyta szkolar- 
skie nikogo zbudować nie mogą. W polskich wierszach ton 
tkliwieje i skromnieje, przebija się tu i ówdzie przez retorykę 
miłosną prawdziwe uczucie i znachodzi odpowiedni wyraz, 
o sile i namiętności mowy niema. Ale są zadatki wszystkiego, 
borykanie z wyrazem i wierszem widoczne, widoczne usiłowa
nie wzniesienia się nad rymowaną prozę przez obrazowość, 
porównania, epitety, figury (anaforę i it).

Tylko w polskich wierszach odzywał się prawdziwy poeta. 
Jaki ładny pomysł „Do Anny^ (strJ. 139) i jak zgrabnie prze
prowadzony: elegja łacińska na podobny temat pomimo balastu 
mitologicznego (Menalis i hi), ile dłuższa, tyle słabsza. Albo *Do 
Dziewki“ (149): te same myśli po elegjach, ależ tu krócej a nie
równie dobitniej i bez zamieszki klasycznej; *,Do Reiny“ (151) 
porusza wdzięczny temat, obcy Elegjom. Cóż dopiero owe wier
sze „Do Jana“ (152 i i.), poważne, wymowne, acz bez przy
mieszek klasycznych. A np. ciąg dalszy wiersza (Pieśni II, 2) 
z obrazkiem wiosny polskiej, z zającem w życie i tjd .; nic podob
nego nie znaleźć w całej łacinie poety. Te wiersze dziś jeszcze 
czytamy z zajęciem, łacińskie tylko dla studjum przełykamy.

Był więc rozmach poetycki nadzwyczajny, sypały się jak 
z rogu obfitości wiersze łacińskie i polskie; w kraju ten roz
mach znacznie osłabł, wyschło uczucie, co ten rozmach zasi
kało; troski, zachody realne, wytrącały poecie pióro z szkodą 
dla literatury narodowej.


