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NIEZNANE WIERSZE KS. BAKI

I

Ks. Józef Baka, Jezuita, przełożony misji w Błoniu a póź
niej profesor poetyki w Akademji wileńskiej *, jest autorem 
kilku książeczek dewocyjnych, z których jedna tylko weszła do 
literatury polskiej. Są to tak dobrze dzisiaj znane Uwagi śmierci 
niechybnej, drukowane w r. 1766, a dochowane w jednym tylko 
egzemplarzu (własność Zyg. Wolskiego). Przedrukowano je póź
niej kilkakrotnie, dopełniano i naśladowano ich styl i ich treść 
(Korsak, Borowski, Syrokomla, Lemański), a sławę ich literacką 
ugruntował głównie Mickiewicz, przypomniawszy ks. Bakę i jego 
wiersze w Panu Tadeuszu. Nikt z tych wielbicieli i naśladow
ców ks. Baki nie cenił w nim oczywiście wielkiego poety czy 
myśliciela; ani jednym, ani drugim Baka nie był. Był tylko wy
razicielem ówczesnych gustów literackich szerokich mas szla
checkich na Litwie, trafił szczęśliwie w ich sposób myślenia, 
zastosował się do ich pojęcia humoru i dowcipu, zdobył sobie 
u nich popularność i uznanie. Jest pisarzem ludowym, odpo
wiadającym pewnej „masie“ ; był i pozostanie też na zawsze 
przedstawicielem staropolskiego humoru i poglądu na świat. 
Dzieło jego weszło z tego tytułu do dziejów literatury, tak jak 
bezimienne lub pseudonimowe utwory Krotofilnych Sowizdrza
łów, Janów z Kijan, Trzyprztyckich, Baltyzerów i Maćków Pe- 
regrynantów.

Twórczość jego — poza Uwagami śmierci — nie jest do
tąd w całości znana. Kilku jego utworów, wskazanych w tomie 
XII, 335 Bibljografji, dotąd nie udało się odszukać (Nabożeństwo 
1744, Wielki obrońca 1755, Magazyn duchowny 1810 i t. d.). 
Natomiast odszukałem przed paru tygodniami, opracowując tom 
XXXII Bibljografji, niewspomniany dotąd przez nikogo tomik 
jego wierszy — unikat bibljograficzny, o ile mogę sądzić — 
i pragnąłbym o nim podać krótką wiadomość. Zgóry zazna
czam, że nie przeceniam jego wartości literackiej, ale że budzi 
on interes kulturalno-społeczny nie mniejszy jak Uwagi śmierci.

1 Życiorys jego, pióra Karola Estreichera, ob. w Słowniku biograficz
nym , I (1935).



8 4 2 Stanisław Estreicher

II
Tomik ten jest własnością Bibljoteki Uniwers. Wileńskiej 

(na okładce nalepione jest rosyjskie exlibris „Wilenskaja pu- 
blicznaja Biblioteka“ 0Χ Χ π25); a jak świadczą zapiski na stro
nicy tytułowej, był on niegdyś własnością „Conventus Bresten- 
sis SS. Trinitatis“, potem „Conventus Trinitopolensis“ trynitar- 
skiego, wreszcie „Collegii Antocollensis ord. SS. Trinitatis“. 
Stamtąd po skasowaniu wszedł do Bibljoteki Uniwersytetu i ura
towany został w ten sposób od zatraty, jaka spotkała inne 
egzemplarze pism ks. Baki. Nosi on tytuł następujący:

Uwagi I Rzeczy Ostatecznych | y  Złości Grzechowey 
Przy nabożnych aktach, modlitwach, j i tekstach rożnych. 
Nakładem | W. Imci Pana Onufrego | Minkiewicza | Sekretarza 
J. K. Mci Woyta Wilna | Miasta Stołecznego W. X. L. Prowi 
zora ArcyBractwa Bożego Cia | ła w  Kaplicy Magistratowey 
Święto Jańskiey. | Do Druku Na Pożytek | Duchowny | Po
dane. I Roku 1766. w  12-ce.

Na odwrotnej stronie tego tytułu znajduje się lichy drze
woryt przedstawiający Ukrzyżowanie, a nad nim i pod nim  
cytaty z biblji oraz dwa czterowiersze polskie.

Stronnice zbiorku nie są liczbowane, lecz tylko sygno
wane u dołu. Razem jest kart F8.

Na końcu znajduje się Imprimatur Karola Karpia, kano
nika katedralnego i oficjała wileńskiego, bez wyrażonej daty.

Całość drukowana niedbale, pospiesznie, przepełniona błę
dami druku. Miejsce druku i nazwa drukarni nie wymieniona, 
ale nie ulega wątpliwości, że jest to druk wileński i drukarnia 
Akad. S. J. — Nie wymienione jest też nigdzie nazwisko autora, 
ale z treści niewątpliwie łatwo je odgadnąć.

Książeczka dzieli się na dwie części, przedzielone od sie
bie na ostatniej karcie arkusza С (to znaczy na k. Ci2) winietą 
przedstawiającą wazon z kwiatami.

Część pierwsza, zatytułowana na k. Ax : Uwagi różne rzeczy 
ostatecznych — ma charakter raczej poważny i ascetyczny. 
Część druga zatytułowana: Uwaga śmierci wszystkim stanom 
służąca, jest utrzymana raczej w tonie żartobliwym i rubasznym, 
chociaż i w tej części drugiej dodano kilka ustępów odbijają
cych poważniejszym tonem od reszty. (Taki poważniejszy cha
rakter ma np. w części drugiej : Suplika wszystkich stanów, 
wystosowana do Boga, Jezusa i Marji oraz Testament codzienny 
chrześcijanina, napisany prozą, podczas gdy cała część druga 
jest poza tem wierszowana). — Ta to druga część jest pierwodru
kiem Uwag śmierci. Egzemplarz wydania z r. 1766, opisany przed 
laty (1902) w Pamiętniku Literackim przez p. J. Nitowskiego, 
jest współczesnym przedrukiem z niniejszego zbiorku, pomno
żonym dodaniem na końcu sześciu kartek, których zawartość
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wymienia J. Nitowski, Z. c., s. 92. — W dalszym moim opisie 
zajmę się też tylko częścią pierwszą zbiorku, jako nieznanym 
utworem ks. Baki.

Że nietylko druga część, ale cały zbiorek jest utworem 
ks. Baki, to wynika nietylko z objęcia obu części wspólnym 
tytułem, ale i z całego charakteru poezyj i ich stylu literac
kiego. Pomimo że w drugiej części przeważa ton humory- 
styczno-rubaszny, a w pierwszej poważno-ascetyczny, jednakże 
język, wierszowanie i środki artystyczne są w obu częściach 
identyczne.

Rozpoczyna się ta część pierwsza od przedmowy Do czy
telnika, którą w całości podaję (modernizując pisownię i popra
wiając milcząco tu i później błędy drukarskie):

Jeden grzech, setnych bied świata jest przyczyną!
Patrz czytelniku, jak z wielką dusz ruiną!
Atrament żaden na karcie nie wyrazi,
Nie opisze, jak złość grzechowa nas kazi.
O grzechów złości pisząc pióro tempieje,
Na jedną wzmiankę serce z ręką martwieje.
Umierać, a nie życie ciągnąć potrzeba,
Feralną widząc w grzechu postać Ereba!
Raróg straszydło-grzech i plemie piekielne,
Jaszczur, jaszczurka tym sroższa, że subtelne 
Monstrum-padalec w płaszczyk dobra uwity 
Je, gryzie, rani robak sumnienia skryty.
Nocą i we dnie, w  domu, tak też w  gościnie .
Katuje, szarpie, nie da w wesołej minie 
Jadła, napoju użyć przy balach, godach...
Ej ! nie przebaczy by w  największych wygodach, 
W ędrowny kompan nigdy cię nie odbieży,
Jedzie i płynie, z tobą siedzi i leży.
Choćbyś onego myślił alijenować,
Zelżyć, znieważyć lub ściśle sekwestrować,
Wiernie trzyma się. Jedna mu straszna skrucha,
Oczu łzy, na słów boskich ciekawość ucha,
Jemu trucizną spowiedź pokorna, odważna,
Trudów i krzyżów dla Boga chęć poważna...
Wraz zginie, niknie z serc, z myśli jak kamfora.
Jak cień, od słońca ponury zmrok z wieczora...
Serca kołatać wraz przestaje, turbować...
Idzie precz, ani śmie nas więcej wexowac.
Każdyż z nas grzechem nad wszystko niech się brzydzi, 
Mając w pomocy Boga, niech złość ohidzi.

Tytuł pierwszej części brzmi — jak już wyżej wskaza
łem — Uwagi różne rzeczy ostatecznych. Składa się na nią 
kilkanaście utworów przeważnie wierszem, ale kilka prozą 
{Akty do powtarzania i westchnienia) ; dotyczą one niemal wy
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łącznie grzechów i kary, wieczności, pokuty, miłości Boga, 
czci Najśw. Sakramentu i czci M. Boskiej. Były pisane widocz
nie dla użytku misyj odprawianych wśród ludu, podobnie jak 
inne książeczki ówczesnych jezuitów misjami wywołane (np. 
Akty i pieśni, 1786 i t. p.). Była to osobna gałąź literatury de- 
wocyjnej, zasługująca na to, aby ktoś ją opracował i wydobył 
stamtąd to, co ma wartość obyczajową a może i pewną war
tość literacką. Wiadomo, że ks. Baka był przez dłuższy czas 
misjonarzem z jezuickiego zakonu w Błoniu.

Aby trafić do „ludu“ (szlacheckiego i mieszczańskiego), po
sługuje się przeważnie mową wiązaną i to w formie nadającej 
się do śpiewu. Przy kilku utworach podał nawet wskazówkę: 
Nota jak Wpielgrzymstwie świat ten... albo : Nota jak Postrzerz 
się w rozumie obrany... Były to więc „pieśni“ z przeznaczeniem 
do śpiewania ich podczas nabożeństw i procesyj. Czy i jak długo 
używano ich po kościołach, trudno już dzisiaj sprawdzić.

Przyjrzyjmy się tym pieśniom nieco bliżej. Rozpoczyna 
je: 1) Uwaga kary niezliczonej grzechów, mająca rytm żywy, 
język pełen dobitnych, wpadających w ucho zwrotów, styl 
pełen obrazów i przenośni:

Jezus Maryja ! co się to dzieje ?
Na dno piekielne kwapiąc się śmieję

Śmiechem serdecznym.
Z góry w dół lecąc lotów nie ściskam,
Na dardy, miecze skwapnie się ciskam.

Zguba w ochocie!
Haki, tortury i kołowroty 
Na kratach, rosztach wieczne obroty,

Ogniste stosy,
Siarki, żywice, żarzyste spiże,
Dość miłe, gdy mi grzech serce liże...

Ślepota wieczna!
...Grzech trwoży dwory, trzęsie pałace,
Gdy mściwa pomsta we drzwi kołacze,

Trwoga w pokojach!
Za stół zasiada, rwie kęsy z gęby,
Dożuć nie dają, latają zęby...

Febra w jelitach.
Choć się wiwaty zaczną po stole,
Kielich z nóg spada a oschłe bole

Dręczy pragnienie...
...Niech się sonaty kapel wydadzą,
Lub serenady gale zgromadzą,

Wdzięczne opery,
Niech się wysila metr kapelista,
Zerwie myśl dobrą grzech kompanista

Trenem wewnętrznym.
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Latem ogrody, oranżeryje,
Flory, tulipy, róże, lilije...

Nie uweselą !
Zimą przejazdki, brygad parady,
W zapust kuliki, miłe szlichtady...

Czoło zakwaszą.
W szędy się wścibi ścisły kollega:
Ból serce ściśnie, gdzie grzech dolega

W parze z frasunkiem.

W podobnym stylu utrzymane są i dalsze utwory : 2) Uwaga: 
jedyny profit wszelkie zte w skutkach grzechowych, kończąca 
się konkluzją:

Odtąd świat — psubrat, grzech kanalija !
Jedna ma miłość Jezus Maryja...

Stała na wieki.

3) Uwaga o wieczności. Ona to zaczyna się od słów: W piel- iel·
grzymstwie świat ten... i stanowi wzór dla nuty, na którą śpie
wano kilka innych utworów ks. Baki:

W pielgrzymstwie świat ten ustawnie krążę 
Nie wiedząc dokąd. Atoli dążę

Każdej minuty.
Lata, miesiące, dni i godziny 
Mijając dają znać, że terminy

Tuż, tuż zbliżają.
Do których zmierzam, których dojść muszę.
Jednak nie dojdę, chociaż wysuszę

Myśl mą o onych.
W następującej co też wieczności 
Czeka mię w onej nieprzeżytności ?

Co mam rokować?
Bóg mię upewnia i uczy wiara,
Przykłady twierdzą, nie sen nie mara...

Wierzyć należy,
Że są dwie drogi do niej nam dane.
Ale na której ja się zostanę?

To utajono !
Szczęśliwość wieczna, trwałe wesele,
Nienasycone aniołów trele

W dziedzictwie nieba.
A nadewszystkie uszczęśliwienia,
Zyski rozkoszy i dobre mienia:

Bóg — serca meta.
Czyli tyż owa, ach! co nie wiecie 
Straszliwa cząstka: przez wiek przeklęcie 

Przebywać w piekle?
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Zawsze umierać w mękach i głodzie,
Żyć jednak w ogniu także o chłodzie,

Nie mieć nadziei...
A nadewszystkie męczarnia sroga:
Utrata Stwórcy własnego Boga

Ach bez rewanżu !
4) Inny rytm i inną nutę ma pieśń : O wolności sumnie- 

nia, przypominająca już niejednem swem wyrażeniem Uwagi 
śmierci :
. Boże umarłych i żyjących

Jedyna nadziejo grzeszących
Daj w sumnieniu widzieć zginienie
Strzec nad honor, złoto — zbawienie !

Daj zważać, że niebo zawarte,
W górze, w  dole piekło otwarte...
Śmierć z kosą przed oczyma skacze...
W dzień sądu przegrawszy zapłaczę...

Niestały, jak księżyc na nowiu,
W pełni grzechu ufając zdrowiu 
Wraz stawam, choć życia kwadranse 
Mówią: Niepewne lat wakanse.

0  cero twarzy do Cerery 
Podobnaś kwiatu z maniery,
Lud wdziękiem łudzisz, zwodzisz wiele,
Ust rumieńce grzebiąc w popiele.

Trwałaś jak trawa, jak śnieg nikniesz,
Nad młodym i starym wykrzykniesz :
Tuś mi grzybie i czerstwy rydzu!
Idź w grobu króbkę ślepowidzu!

5) Temu obrazowi losów grzesznika po śmierci przeciw
stawia autor w następnej pieśni {Żądza chwały boskiej) wiel
kość Boga i znaczenie chwały boskiej, w której leży zbawienie :

Boże wcielony, z Maryi dany,
Od nieba ziemi bądź na przemiany

Wiecznie kochany!
Jezu maleńki, Boże nasz wielki 
Przez Twej dobroci dokument wszelki

Bądź nam miłościw!
Królom pasterzom majestat tajnie 
Zjawił: za Nieba żeś obrał stajnię.

Chlew też me serce.
Masz we mnie jednym osła i wołu,
Mieszkajże, mieszkaj wt sercu pospołu,

A wyrzuć śmiecie.
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Ach sprowadziłem ekscessów trzody,
Żmije, padalce, ropsko i wrzody

. W moje sumnienie.
Widzisz w  mej duszy biesów bezstyje,
Brudy, szkarady... Niechże wymyje

Twa krew najdroższa.
...Uczyń mię gąbką, czy miotłą twoją,
Niech z tobą spoinie, z ochotą moją

Z dusz skazy zmiatam.
6 i 7) Następują potem Uwagi poranne, Uwagi wieczorne... 

i 8) Akty do powtarzania (prozą); wreszcie: 
9) Suplika pokutującego. Oto początek:

Witaj Jezu, wale świecie,
Precz już z serca ziemskie śmiecie!
Już pragnę statkować,
Grzech cnotą wetować.
Boże w Trójcy nasz jedyny,
Śmierć, sąd, piekło trwoży z winy:
Zmiłuj się, zlituj się,
Zmiłuj się nad nami!
Święty, Święty nad Świętymi.
Pokaż litość nad grzesznymi:
Zmiłuj się, zlituj się,
Zmiłuj się nad nami !
Któryś zlepił człeka z gliny,
Bez najmniejszej Swej przyczyny  
Wołamy ze łzami;
Zmiłuj się nad nami !
Któryś śmiercią świat odkupił,
Gdy grzech z niebios prawa złupił 
Śpiewamy ze łzami:
Zmiłuj się nad nami !

10) Po tej gorącej prośbie przychodzi teraz zadumana nad 
marnością ludzkiego istnienia refleksja p. t. Uwaga nędzy 
ludzkiej: '

Człek, póki żyje na świecie, —  prawdziwy 
Bied jest i nędzy wszelkiej wizerunek.
Głos gdy się rodzi wypuszcza płaczliwy,
Jakby swój przyszły przeczuwał frasunek.
W dzieciństwie płacze częste i sowite,
Groźny dozorca przykrzy się bez miary,
Tudzież nauki, księgi rozmaite,
Niemniej gatunku rozlicznego kary.
Nadchodzi wiosna kwitnącej młodości,
Lecz i w tej jego stan jest opłakany,
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Srogi kredytor, szalone miłości,
Jak niewolnika trapią naprzemiany.
W nowe go wprzęga prace wiek dojrzały,
Chciwość go trudów nabawia i znoju,
Bogactw, honorów blask go okazały 
Wabiąc słodkiego broni mu pokoju.
Stary u wszytkich bywa w pogardzeniu :
Bóle, choroby.... jego pozostałe 
Siły targają i jak w oblężeniu 
Zewsząd trzymają dni jego zgrzybiałe.
Co gorsza znowu pod rządcą zostaje 
I w jarzmie musi jak z lat młodych chodzić.
Na koniec śmierci zdobyczą się staje....
Ach! mialżeś poco na ten świat się rodzić?

11) Następuje potem Obraz skruszonego serca oraz 12) Text 
o miłości Bożej, mający obudzić w grzeszniku nadzieję, że po 
śmierci będzie mu skrucha ratunkiem przed karą wieczną:

Boże Tyś Ociec i Pan miłościwy,
Na dobrych hojny a na złych nie mściwy.
Twe miłosierdzie wszystko opasało,
Twojej litości i piekło doznało.
Bo i tam winy nie z całej Twej siły 
Karzesz ! Twą głoszą podziemne mogiły

Dobroć nieskończoną.

Pełne niebiosa i ziemia szczodroty,
W nędznych sierotach fortunne obroty,
Zwierzęta, ptastwo żywisz i żywioły,
Mrówki, robaczki są to nasze szkoły,
W których się uczym Twego zmiłowania....
Z onych konserwy i pieczołowania

Twa dobroć jaśnieje.

Trosk alternaty i krzyżów krzyżyki 
Gromy, pioruny, chorób komuniki,
Śmierć, czyściec, piekło i wieczność bezdenna,
Na firmamencie rozkosznie odmienna 
Na nas wołają prośbą, groźbą... Dają 
Impet miłości, niech serca pałają

Ku Stwórcy swojemu!

Nic mi po niebie, jeślibym tam Ciebie 
Nie miał miłować, bo nie szukam siebie.
Obieram piekło, gdzie się ból rozważył,
Bylebym razem z serca afekt żarzył.
Ognie miłości wiecznej — to zbawienie!
Bez Twej miłości wszędzie potępienie!

Boże me kochanie! .
Pamiętnik literacki XXXIII, 4 56
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Nie można temu „tekstowi“ odmówić chyba gorącego 
uczucia, wpadającego nieraz w ton hiszpańskiej mistyczki św. Te
resy, i nie można mu odmówić siły w doborze wyrazów nawet 
tam, gdzie forma poetycka mocno szwankuje.

12) Po przebiegnięciu tej całej skali uczuć: obawy przed ;d 
karą za grzechy, tajemnicy wieczności, żądzy chwały bożej, 
chęci pokuty, zrozumienia nędzy życia, ufności w Boga — koń
czy ekstazą na temat Najśw. Sakramentu (wiersz ten przedru
kowano potem na końcu II wydania Uwag śmierci):

Zniżcie się nieba z aniołów pułkami,
Rzuć się nikczemna ziemio z Narodami 
Pod Nóg podnóżek. Oto Pan zakryty,
Oto Bóg prawy, oto skarb obfity...
Padajmy na twarz Bogu w  Sakramencie 
Całą wiecznością i w każdym momencie 

Z wiarą serca żywą.

Mitry, Korony i najwyższe Trony 
Zginajcie głowy w najgłębsze pokłony,
Żywi, umarli, podziemne wondoły,
W szelkie stworzenia i świata padoły,
Padajmy na twarz Bogu w  Sakramencie 
Całą wiecznością i w każdym momencie

Z wiarą serca żywą.

13—18) Wreszcie Akty, Westchnienia, Hymn do N. P. Lo
retańskiej, Tekst do św. Franciszka Regisa S. J. Miss. i krótka 
Pieśń do N. P. — zamykają część książeczki pierwszą. Nastę
puje potem od k. D : Uwaga śmierci wszystkim stanom słu
żąca — zajmująca arkusze D, E, F, a znana powszechnie.

III
Baka nie miał oczywiście żadnych ambicyj literackich; 

zresztą imię swoje i nazwisko zataił. Działalność swoją pisar
ską traktował jako środek pomocniczy dla propagandy religij
nej, misjonarskiej, rozwijanej wśród mało wykształconej pu
bliczności, wśród koła szlachty uboższej i mieszczan. Pisze do
sadnie, używa wyrażeń silnych, obrazów powszechnie zrozu
miałych, mogących zatrwożyć, skruszyć i nawrócić grzeszni
ków. Nietylko nie unika, ale nawet szuka obrazów przerażają
cych swą jaskrawością. Wierszom swoim stara się nadać silny 
rytm, ułatwiający ich popularność. Potrąca chętnie w nutę asce
tyczną, zachęcając do zapomnienia o świecie, do zatopienia się 
w miłości boskiej, w chęci łączenia się z Bogiem, jeśli tylko 
grzesznik potrafi podnieść się na wysoki stopień uczucia reli
gijnego. W całej pierwszej części jego zbiorku góruje też taka
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nuta porzucenia świata i jego marnych triumfów, a szukania 
zbawienia w modlitwie i w aktach pobożności, w myśli o piekle, 
o karach za grzechy oraz w nadziei, że można uzyskać przez 
pobożność przebaczenie wszelkich skutków grzechowych. Nie 
można powiedzieć, aby robił to nieudolnie, gdyż mimo prostej 
formy i mimo wielkiej niedbałości o artystyczne wykończenie 
swoich utworów odbija wcale korzystnie od innych utworów 
jezuickich z tego czasu, pisanych dla zaspokojenia tych samych 
potrzeb.

Są więc pisma Baki w ogólności — a Uwagi rzeczy osta
tecznych i złości grzechowej w szczególności — drobną gałązką 
literatury religijnej, właściwej okresowi kontrreformacji, propa
gowanej u nas głównie przez zakon Jezuitów. Należą do niej 
tak samo jak Szarzyński lub Grochowski — mówiąc to, nie 
uwzględniam oczywiście skali talentu i artyzmu. Literatura to 
ściśle związana z pismami teologów, mistyków i polemistów 
hiszpańskich, które zakon, sam z Hiszpanji się wywodzący, 
rozpowszechnia w całej Europie. Ogromna liczba pism religij
nych, tłumaczonych z hiszpańskiego, pojawia się i w Polsce 
przez cały w. XVII i pół XVIII; dość wymienić nazwiska takich 
popularnych w Polsce autorów-Hiszpanów, jak Franciszek Arias 
(O naśladowaniu paniej naszej, 1613, Zdrój wody, 1611 i t .  p.), 
św. Teresa (obacz Bibljografja, tom XXXI, 104—109, gdzie jej 
przekłady polskie obszernie opracowałem), Desiderosus (Wy
socki), Piotr Alcantara (Sposób nabożeństwa, 1680 i inne), Jan 
a Jesu Maria (Ćwiczenia, 1620), Jan od Krzyża św. (1639), 
Ludwik z Granady {Przewodnik grzeszników, 1567 i inne), 
Dydak Stella {O wzgardzie świata, 1611) i t. p. Autorowie c i 
to członkowie zakonu Jezuitów lub Karmelitów.

Przez całą tę literaturę hiszpańską lub na hiszpańską 
modłę urobioną — a tkwiącą już in nuce w pismach św. Igna
cego Lojoli — przewija się w epoce baroku i kontrreformacji 
motyw „czterech rzeczy ostatecznych“, strasznych dla każdego 
grzesznika, a więc każdego człowieka. Motyw ten, to najpotęż
niejsza zachęta do życia w cnocie, w pobożności, w gorącej 
wierze. Rozwijanie tego motywu polega na tem, że maluje się 
jaskrawemi barwami nicość życia doczesnego i jego uciech 
(bogactwa, honorów, sławy, pijaństwa i rozkoszy); a jeszcze 
bardziej jaskrawo konieczność śmierci, chorób ją poprzedzają
cych, rozkładu powłoki doczesnej i ciemności grobowych. Całe 
nasze życie ze wszystkiemi swojemi ponętami jest marnością, 
jeśli się je porówna z czekającą nas trumną i z losem duszy 
po śmierci, ze sądem ostatecznym, ze srogością mąk piekiel
nych, z grozą ich wieczności. Wszystkie radości życia okupuje 
się potępieniem po zgonie i tą nieskończoną męką. Straszne 
po śmierci losy duszy, która nie umiała marności tych się wy
rzec, maluje też barokowa literatura z przerażającą grozą. Aby 
potępienia uniknąć, jedna jest tylko rada: pobożność za życia,

56*
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pokuta, zwłaszcza pod koniec życia odbyta, i posłuszeństwo 
wobec nakazów kościelnych.

Motyw ten „czterech rzeczy ostatecznych“ jest (jak cała 
zresztą kontrreformacja) udoskonaloną rozbudową pewnych 
wątków średniowiecznych, które skrystalizowały się już w XIV 
i XV wieku w różnych Artes moriendi i Rozmowach ze Śmiercią. 
Święcą one teraz swój triumf — u nas przypada on na schy
łek XVII w. i na czasy obu saskich Augustów — nad rene
sansową radością życia. Utwory literackie, z tej radości życia 
wyrosłe, kryją się do rękopisów, nie śmieją nawet wyjrzeć na 
świat. Zalewa je zwycięska fala kontrreformacji.

Od samego niemal początku kontrreformacji zakon jezu
icki w Polsce, chcąc spopularyzować motyw śmierci jako gó
rujący nad całem życiem ludzkiem, nie ograniczył się do roz
szerzania uczonych dzieł teologicznych i budujących, lecz 
pragnął go także spopularyzować zapomocą mowy wiązanej. 
(Nie można też zapomnieć o propagandzie malarskiej : Tańce 
Śmierci). Pomiędzy poetami jezuickimi, pisującymi na ten temat, 
cieszyło się za granicą kilku wielką popularnością, jak np. Ja- 
kób Balde, Gualter Paullus, Jan Niesius, à zwłaszcza Mateusz 
Rader. Poematy ich, osnute na tych wątkach, były w Polsce 
przez kilku tłumaczy przekładane oraz wielokrotnie drukowane 
osobno i razem. Jedno z takich zbiorowych wydań nosi tytuł: 
Poeta chrześcijańsko-katolik, rozważający cztery rzeczy osta
teczne, gardzący światem, zapraszający grzesznika do pokuty, 
brzydzący grzech śmiertelny, jedynie w Bogu, ostatecznym 
końcu, spoczywający (Lublin 1739). Zebrano tu kilka poematów 
na temat śmierci, drukując je po jednej stronie po polsku, po 
drugiej po łacinie. Inne wydanie nosi tytuł: Pański umysł (ob. 
Bibljografja XXVI, 28).

Wszystkie te jezuickie poematy, pochodzące z XVII wieku, 
nie mają nawet w oryginale (łacińskim) większej wartości lite
rackiej, a tę, co miały, straciły w polskich tłumaczeniach, do
konanych przez różnych grzeszników, ale nie przez ludzi o przy
rodzonym temperamencie pisarskim. Były to utwory szkolar- 
skie, operujące motywami, zapożyczonemi z poetów łacińskich, 
pełne reminiscencyj klasycznych, wymagające znajomości pisa
rzy greckich i rzymskich, z którymi często polemizowały, na
ganiając ich carpe diem. Być może ostatecznie, że trafiały do 
warstw wykształconych, ale nie trafiały z pewnością do tej 
publiczności mieszczańskiej i zaściankowej, dla której Jezuici 
urządzali swoje misje i dla której podniesienia i zbawienia pra
cował widocznie ks. Baka.

Proszę np. porównać kilka ustępów z propagandowych 
utworów, zawartych w zbiorze z 1739 roku, z pełnemi zacięcia 
polskiego, humoru i plastyki Uwagami ks. Baki:

Oto np. „rytm“ ks. Radera S. J., rozważającego Sąd osta
teczny:
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Sam, sam świata monarchowie, 
Infułaci, książęta,
Sam cesarze i królowie,
Szlachta, kniazie, panięta,
Co się jeszcze nie rodzili,
Żywi, zmarli bywajcie,
O ostatniej świata chwili 
Będę dumał, słuchajcie.

...Twarde będzie łóżko głowie,
W sercu słono jak w żupie.
Kloc dziś mówi: „moje zdrowie“ 
Jutroć rzecze: Pfe trupie!
Smród nieznośny wydasz wszędzie, 
W szyscy muszą umykać.
Idąc podle każdy będzie 
Usta, nozdrza zatykać.
Fora z dwora, precz z pałacu, 
Zarazo, trupie, gnoju!
Na podziemnym materacu 
Śpij tam sobie w  pokoju.

...W pysk lać będą miasto wina 
Dziekciowego kisielu.
Pną się węże, pnie gadzina 
Po rozdętym gard zielu.
Jad im przysmak i podlewa,
Tym zaprawne bankiety,
Żab pająków, szczurków trzewa 
Dają hojnie na wety.

* Oto znowu „rytm“ ks. Gualtera S. J., 
światem :

Patrzcie, jakie z tą klatką 
Świata są łowy i żądze,
Młodym dziewczyna siatką 
A starym siecią pieniądze.
Sidli złoto chciwego,
Pyszałkę chwała nikczemna,
Triumf zw ycięzcę cnego,
Szermierza wygra daremna. 
Odpoczynkiem gnojkowie,
Leż próżnowania zegarem,
Bajkami poetowie,
Kupiec się sidli towarem.

gardzącego



8 5 4 Stanisław  Estreicher

A oto opis ogni piekielnych:
Ten ognistej z rana wódki,
Chłysnąwszy ledwo stoi.
Stąd wstęp do piekielnej łódki,
Gdzie ogniem ogień koi.
Więcej tam niż przepalana 
Zdrój siarczysty dopieka.
Na gorące trunki zdana 
Gęba nie wczas narzeka.

0  ile jeszcze te obrazy mogły do polskiego szaraczka 
przemówić, to już zgoła obcą musiała mu się wydać polemika 
z literaturą starożytną, głoszącą radość życia lub sceptycyzm 
pogański :

Chcesz poetów? Tak Marona 
Jak Didonę zakłóto,
Na ofiarę dla Plutona 
Flaki z FJakka wypruto.
Taż i ciebie cny Tybulle .
I ciebie cny Owidy,
Was Propercy i Katulle 
Śmierć pogryzła jak gnidy.

...Powiedz proszę, co zostało 
Z tak wielkiego Platona?
Zwierzę, co dwie nogi miało 
Bez pierza, bez ogona.
Hej! Toć smaczny na wieczerzy  
Ten człowiek platonowy;
Na bankiet, kto w Boga wierzy,
Lepszy niż Tyestowy.

Jasną jest rzeczą, że tego rodzaju utwory, pełne szkolnej 
erudycji, nie mogły wywrzeć na polskiego czytelnika głębszego 
wpływu, pomimo że nie szczędziły ponurych barw dla pobu
dzenia do skruchy i do miłości Boga: robactwa i pajęczyn, 
kościotrupów i siarki. A jednak tylko takiemi utworami lub na 
ich naśladownictwie opartemi rozporządzała propaganda reli
gijna; ich to torem szedł cały szereg wierszy polskich, np. 
utwór Adama Wasilewskiego, nienajgorszego zresztą poety, 
wydany w r. 1746 (a więc w dwa lata po wstąpieniu do za
wodu pisarskiego ks. Baki) pod znamiennym tytułem: De qua
tuor novissimis. Oto charakterystyczny ustęp z niego:

Tac to własność twej natury,
Że cię śmierć w proch obruei,
Porozrywa twe junktury,
Kość od kości rozrzuci.
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Nie zostawi żadnych znaków  
Urody ni zacności.
Ej ! pokarmie dla robaków,
Obrzydliwa zgniłości!1

Ks. Baka nie wniósł do tej całej literatury „o rzeczach 
ostatecznych“ nowych myśli ani nowych zasadniczych moty
wów. I on operuje tym samym magazynem środków i celów. 
Ale są one lepiej — o wiele lepiej — dostosowane do gustów 
i pojęć społeczeństwa, wśród którego prowadzi swoją pracę 
misjonarską. Są tak dobrze dostosowane, jak w innym zakresie 
pieśni kantyczkowe lub śpiewy z dodatkowego nabożeństwa. 
Są dosadne, czasem rubaszne, na stosunkach polskich oparte — 
pomimo że mają służyć celom ascetycznym, duchownym. Obraz 
marności bytu powyżej przedrukowany — to mała nowelka 
z życia szlachcica szaraczkowego lub jednowioskowego. Poe
zjami te utwory w ścisłem znaczeniu tego słowa z pewnością 
nie są, chociaż wiersze z pierwszej części Uwag, omówione po
wyżej, o ile się je umieści na tle epoki saskiej, z pewnością 
nie będą należeć do najgorszyeh jej wytworów literackich, 
a od przeciętnych jezuickich są lepsze. Rubaszny humor części 
drugiej, tutaj nie rozpatrywanej, jest zresztą celowy; ich gro
teska jest umyślnym środkiem artystycznym dla ułatwienia 
religijnej propagandy; a jeżeli jest ona objawem zepsucia 
smaku, to smaku całej epoki, całej masy szlacheckiej, a nie 
tylko samego autora. W tę nutę trzeba było uderzyć, aby do 
jej gustów trafić — w tę też nutę uderzali i inni przed nim, 
jak to z podanych wyżej zestawień wynika, tylko on uderzył 
silniej i zręczniej. Niewątpliwie już ,w pierwszych latach pano
wania Stan. Augusta, — to jest właśnie wtedy, kiedy ks. Baka 
Uwagi swoje wydał, — wiersze jego nie odpowiadały gustowi, 
jaki zaczął panować w górnych sferach społeczeństwa i mu
siały uchodzić wśród nich za anachronizm. (Nie wymienił go 
Krasicki między poetami polskimi). Jednakże u dołu potrzeba

1 Wspominam ten poemat, bo jest dotąd nieznany. Ale są i inne 
utwory na ten temat, np. ks. Simpliciana Manelle, 1601 (streściłem w B ibljo
g ra fji XXVIII, 107) — lub: Proces... i statu t nieuchronnej śm ierci (opisałem  
w tomie XXV, 250 — utwór jest także w rękop. Ossolin. nr. 1422). Nie można 
też pominąć pism ks. Manniego na motywach śmierci osnutych (Axiom ata , 
Koto wieczności, Praw dy powszechne) i pism jego tłumacza ks. Tylkow- 
skiego S. J. (D ziew ięć pobudek bojaźni bożej, 1693). Dużą popularnością 
cieszyły się Reflexye duchowne ks. Juniewicza (1731), przypominające nieco 
ks. Bakę. Ale najoporniejszem na upływ czasu i na zmiany maniery lite
rackiej okazało się Przeraźliwe echo trąby ostatecznej ks. Bolesławiusza 
(r. 1674), które do dziś dnia widuję sprzedawane na straganach odpusto
wych — w przedruku z XX wieku! A należy przypomnieć, że „najprzeraź- 
liwszym “ czynnikiem składowym tego Echa jest opis pośmiertnych mąk 
grzesznika wedle średniowiecznej Visio Tundali, wizja piekła mająca kilka
set lat poza sobą. — Z rękopiśmiennych utworów na ten temat wskazuję 
wiersze Sieleckiego o śmierci w rękop. Bibl. Krasińskich nr. 775.
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jeszcze było długiego czasu, aby wiersze księdza Baki zaczęły 
być poczytywane za dziwactwo, za barbarzyństwo, za zepsucie 
smaku. Nie straciły zresztą popularności nawet w początkach 
XIX wieku, gdyż zaczęto je wówczas traktować jako przeżytek 
epoki sarmackiej, prawdziwie polskiej, nie zarażonej cudzo
ziemszczyzną, a dla sarmatyzmu nawet pokolenie romantyczne 
zachowało dużo szczerego przywiązania. Opisany powyżej tomik 
nowych wierszy ks. Baki pozwala zresztą o tyle osądzić go 
sprawiedliwiej, niż dotychczas, iż uzupełnia jego spuściznę sze
regiem wierszy, posiadających dużo mniej groteskowej ruba- 
szności, a tem samem ułatwia powiązanie jego twórczości 
z epoką kontrreformacji. To może ostatni jej epigon.

Kraków Stanislaw Estreichei


