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II. NOTATKI

W SPRAWIE „PIEŚNI O PRUSKIEJ PORAŻCE“

Pamiętnik Literacki XXXIV, s.41—75, przedrukował Pieśń
0 pruskiej porażce wedle dawnego odpisu Rzyszczewskiego (R)
1 wedle nowoznalezionego odpisu, jaki Ostroróg (O) do pla
nowanego wydawnictwa jubileuszowego sztychów o „grunwaldz
kiej“ włączył. Wydawnictwa tego wojewoda nie dokonał, ale 
przygotowanie tekstu łacińskiego i pieśń polska ocalały w jego 
rękopisie z 1616 r. Zwrócił się przy tym wydawca przeciw kate- 
goryczności twierdzenia, jakoby Ł. Górnicki był tej pieśni auto
rem; wysunął inne możliwości, np. Klerykę Stanisława albo 
kogo innego z licznych wówczas wierszokletów; powołał i świa
dectwo wyraźne R (Pieśń o pruskiej porażce, która się stała 
za króla Jagiełła Władysława, roku 1510 napisana), którego 
lekceważyć nie można, dopuszczał jednak R zmodernizowanie 
tekstu; najwyraźniejsze zaś słowa Kochanowskiego o Ł. Gór
nickim jako autorze tej pieśni odniósł do jakiejś innej pieśni 
Górnickiego o porażce pruskiej. Ależ świadectwo Kochanow
skiego godzi się tylko do R i Ol

Cóż bowiem twierdzi Kochanowski w elegii łacińskiej 
o swoich poprzednikach? Nie chcąc ubliżyć zasługom Górnic
kiego wylicza je iście humanistycznymi hiperbolami: „...on two
rzy poezje, godne liry Orfeowej (marne ich próbki zachował 
rękopis petersburski, nie odznaczający się łatwością odczyta
nia — więc możem co i pomylił), i opiewa Niemców, zwyciężo- 
żonych wielkim bojem, wojny Marsowe zdając nutom lirycz
nym“, tzn.: materii epicznej nie traktował Górnicki w wierszu 
epicznym, już obowiązującym, długim, lecz w wierszu lirycznym, 
pieśniowym, krótkim, niegdyś jedynym średniowiecznym, dziś 
ograniczonym do liryki erotycznej czy religijnej. Za Ostroroga 
ta różnica jeszcze się pogłębiła — i z powodu formy, już prze
starzałej dla epika, nazwał Ostroróg po jakich 40 latach (pisał 
to w 1616) pieśń tę „staroświecką“. Cóż by to był bowiem za 
dziwny traf, żeby jakaś inna pieśń Górnickiego, a nie R, O, 
również Grunwald lirycznie, nie epicznie traktowała?



Świadectwo R, jeśli łączyć „r. 1510“ ze słowem „napisana“, 
byłoby kłamstwem w żywe oczy; jak wiersz polski z r. 1510 
wyglądał, wiemy doskonale z Ezopa i innych dzieł, R zaś 
nikt nie „wyprał z średniowieczyzny“, bo żadnej w nim nie 
było nigdy; przecież i w O, niezawisłym od R, śladu jej nie 
m a; język ich obu i pisownia z drugiej połowy XVI w. pocho
dzą; jedyna ich „starożytność“ to Krzyżownicy zamiast K rzy
żacy. Odpisy Pieśni krążyły po ludziach; jakie, widzimy z R; 
podobny otrzymał i Ostroróg, ale nie zniósł błędów, poprawił 
wszystkie niedociągnięcia; np. R ma nieraz wiersze siedmio- 
lub dziesięciozgłoskowe zamiast prawidłowych ośmiozgłoskow- 
ców w O. Ostroróg bowiem nie tylko szachami, ogarami się 
bawił, ale i „etymologią“ (to jest nauką o formach), i ortografią — 
przytaczałem z jego rozprawki w rękopisie petersburskim kry
tykę np. gen. sing. fem. na y  czy ej ii. Więc skreślał wtręty 
niepotrzebne, raz nawet Krzyżowników Krzyżakami dla miary 
wierszowej zastąpił (innym razem ich zatrzymał); nie zawsze 
możemy odgadnąć, co autograf Górnickiego podawał, np. ale iż 
fe (Krzyżowników) pych unosi (R) zdaje mi się lepsze niż O: 
ale że się pycha wznosi (por. w obu tekstach w w. 97: Acz 
na przepych są posłane)', pom sty  O, wedle jego reguły, a pom- 
stej R; pokój chociaż z  ubliżeniem  (O) lepsze niż pokój choć 
z  m ym  ulżywienim . W zwrotce 9: w imię twe z wojskiem  
wyciągam (O) lepsze niż: w łaskę twą z  wojskiem dociągam (R). 
W 11 za to : Prosząc by nie ży ł godziny, kto tej wojnie dał przy
czynę (R) — nierównie lepsze niż O : proszę by nie ży ł godziny , 
kto by bitwie dał przyczyny itd. R daje tekst, jaki był w pow
szechnym obiegu, tj. z nieuniknionymi omyłkami kopistów (i po
ucza, co sądzić o tekstach rękopisowych), gdy O daje tekst 
poprawiony przez znawcę, np. zwrotka 47 zaczyna się w R: 
po tej bitwie stal się koniec, to nonsens; w O poprawnie: 
póty bitwie stał się koniec, tj. teraz (póty) skończyła się bitwa 
i wysłano gońca do Polski. Poprawki Ostrorogowe sięgały może 
i głębiej, np. w. 156: (ledwie króla wstrzymali) ci, którzy m u  
wiarę dali (R) zastąpił O przez: ci, którzy go pilnowali, wedle 
w. 167: ci, którzy go pilni byli; ale i to za swe miało (R, w. 170) 
przeniósł O do w. 148, który trafniejszy w R: chorągiew sze
snaście miało; w O czytamy: A  w tym  i h u f wszystek starto, 
którym to było natarto w którym  itd., co brzmi nieładniej niż 
w R: ostatnie wojsko zostało Ale i to za swe miało w którym  
itd. W obu tekstach różnią się dwie zwrotki zupełnie. O opuścił 
znamienną dla całej tendecji „ballady“ zwrotkę 27 (R): Pan Bóg 
długo zw ykł folgować itd .; dlaczego miałaby być „niewątpliwie 
dodatkiem późniejszym, trącącym Kochanowskim“, nie widzę 
przyczyny; natomiast dał O niechlujną zwrotkę 44, zakrawającą na 
sprośną parodię; wywołał tę parodię wiersz 172: jako psy Po
lacy bili fR : jak bydło Polacy bili), i w. 180, nierównie lepszy: 
a tak jako trzodę gnano (R), jako bydło trzodą gnano (O).
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I „roku 1510* na tytule R dałoby się obronić, jeśli „1510“ 
nie łączyć z „napisana,“ lecz z poprzednim: „porażka, która 
się stała... w r. 1510“; kopista mógł święcie wierzyć, że Grunwald 
zaszedł r. 1510, nie 1410, co nam wydaje się niemożliwe. Otóż 
w XVI i XVII w. fakty znano, o daty niewiele pytano, mylono 
się o całe wieki. Błąd popełnił kopista, nie Górnicki, który 
Długosza u jednego z panów, u których Długosz się „walcał“ 
(wedle Orzechowskiego), czytał. Z źródłem swoim obszedł się 
Górnicki dosyć swobodnie, skupił wszystko w jeden dzień, na
padem na Litwę i spędzeniem jej z pola nie zaczął opowia
dania bitwy, umieścił je dopiero w dalszym toku. Kochanowski
0 Wandzie po łacinie śpiewał, Górnicki stosując się celowo
1 świadomie do zasady Rejowej, że Polacy nie gęsi, że swój 
język mają, tylko po polsku pisał. W pieśni uwydatnił szczę
śliwie główne momenty dnia, a natchnął go może hołd pruski 
1569 r., który na Kochanowskim wiersz polski wymógł. Coraz 
podkreślał G. butę wroga, pokorę króla, sprawiedliwość Pańską; 
jeszcze w końcowej zwrotce skupił te morały, wobec obowią
zującej dydaktyczności wierszów polskich. Zadowolił się gład
kością wysłowienia i to jego główna zasługa. Gdy Kochanowski 
o warneńskiej na modłę klasyczną daremnie się kusił, on za 
wzorem ówczesnych relacji (np. o wzięciu Budy, o różnicach 
wiary itd.), nie bez werwy, dzień sławny popularnie uwiecznił.
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