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DO  GENEZY „NADOBNEJ PASKW ALINY”

(NIEZNANY SIEDEMNASTOWIECZNY PRZEKŁAD NOWEL 
WŁOSKICH I HISZPAŃSKICH)

W śród m ateriałów , które ze schowków bibliotecznych wydo
byto w latach ostatnich, na  szczególną uwagę zasługuje rękopis Se-* 
m inarium  Duchownego W arszawskiego, jako cenne źródło do pozna
nia naszej nowelistyki barokow ej.1

Rękopis ten  je s t to  niezinwentaryzowany tom o wym iarze k a rt 
17,5 X 14,5 knlb. 189 +  1 k a rta  ochronna, opraw ny w skórę cielęcą 
bez ozdób. N a grzbiecie znajduje się karteczka, prawdopodobnie z ty 
tułem , zaklejona d rugą czystą. Papier, sądząc po filigranach, przed
staw iających herb  Tępa Podkowa w  tarczy  ozdobionej pióropuszem, 
siedemnastowieczny. Podobne filigrany znajdował Lelewel na papie
rach z tego w ieku2. Składki są  nierównej objętości, po 8, 10, 11 k a rt, 
ze śladam i w ydarcia całych k a rt bez uszkodzenia tekstu . T ekst był 
przepisywany —  świadczą o tym  opuszczenia dopełniane na m arg i
nesach, powtórzenia — a następnie oprawiony. Pismo typowo siedem
nastowieczne zdradza przepisywaezy trzech, względnie dwóch: A  — 
k a rty  2 do 121, В  — к. 126 do 142, С — k. 160 do 175. Pismo A  i В  b a r
dzo podobne, może ta  sam a ręka  w różnych okresach czasu. O rto
g rafia  ich mało się różni. (A  i В  zwykle piszą ij zam iast у, С nie robi 
tego nigdy. A  używa czasem skrótów  na -que, -go). N a karcie 73 recto 
widnieje n o ta tka  niewyrobionym pismem: „te chistoryo yedna sługa 
X ymsci przed xięzno ymością czytała a końca yei uczynic niemogła 
to  nawieczno pam iatke napisała a te  sługę zwano Szal“ i n a  k. 2 recto 
pismem chyba późniejszym: „Konstancya kx. Sanguszkowa“ 3.

1 W r. 1946 p. Euzebiusz Łopaciński doniósł mi o znalezionym przez siebie 
w  bibliotece Seminarium Duchownego Warszawskiego rękopisie, zawierającym  
tłumaczenia utworów włoskich i hiszpańskich. Dzięki uprzejmości kierownika 
biblioteki, ks. Franciszka Kowalczyka, uzyskałam prawo wstępu do niej oraz 
pozwolenie na zbadanie i opisanie zabytku, za co składam im obu, jak również 
p. Piekarskiemu, wiernemu skarbów seminaryjnych strażnikowi, serdeczne 
podziękowanie.

2 Por. Bibliograficznych ksiąg dwoje, t. 2, tabl. XVIII, Nr 11.
3 Ten sam podpis spotykamy w innym, równie cennym kodeksie po

wieściowym, zatytułowanym Historia o Sapho. Anonimowa ta powieść prozą 
z końca w. XVII lub pocz. XVIII, znajduje się w zbiorach prof. J. Krzyżanow
skiego w  Warszawie. Red.
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Sanguszkowe tego imienia były dwie: Sapieżanka, córka Jan a  
Pawła, żona H ieronim a z linii kowelskiej, urodzona w połowie XVII 
wieku i Denhoffówna, córka E rnesta , żona Jana, ur. w początku 
XVIII w. (por. „H erbarz Polski“ Niesieckiego, wyd. Bobrowicza, 
Lipsk 1841).

Zbiorek ty tu łu  ogólnego obecnie nie posiada. Można by go s fo r
mułować: „Nowele włoskie i hiszpańskie w przekładzie polskim 
z XVII w.“ Zawiera on pięć utw orów  prozą dłuższych, jeden poema
cik i trzy  czterowierszowe fraszki. Tytuły ich są  następujące :

1) k. 2 recto — 25 verso „H istoria o Donzuanie Mendocy у O Xięznie
Safoiskiey Jako  dziwnie Przypadki Wmiłości na się mieli z wło
skiego na  Polskie przełożona.“ Inc.: „W możnym Królestwie 
Hiszpańskim ...“ Expl.: „...zacne potomstwo oboiga płci po sobie 
zostawił które Domy teraz  w Hiszpaniei iest dosyć sławny 
y wiadomy: .Si Finis Bonus Laudabile Totum “.

2) k. 27 recto — 73 recto: „O Nadobney Pasqualinie Jako  Przegład-
kość swą od Venusa wiele ucierpieć m usiała.“ Inc.: „Sławnego 
na wszytkie Potom ne czasy Roku Philip w tóry Kroi Hiszpań
ski...“ Expl.: „...za naygłatszą ziem ską białogłowe one zrzodze- 
niem Swym uznali. Finis Coronat opus“.
N a końcu znajduje się n o ta tka  sługi, k tó rą  zwano Szal.

3) k. 74 recto — 103 recto: „HISTORIA O NIESZCZĘSNEJ ŚMIER
CI dwoiga ludzi dla niezmiernego Rozmiłowania siebie sktórych 
Sam Trucisną Aona z Żalu oboie m arnie gard ła  dali“ . Inc.: 
„Takiey cudnośai iest m iasto Verona...“ Expl. „...smętni Ro
dzice miłemu potom stwu Swemu zgorzkiemi Łzami położyły. Si 
F in is bonus Laudabile totum . In honorificabilitudinocionitati- 
bus [!] Sermo d a tu r Cunctis Animi Sapiencia paucis. F in is“ .

4) к. 104 recto — 121 verso: „H istoria  Oiednym Murzynie Imieniem
A bindaraes Jako  mu sie W miłości wodziło. Z Hiszpańskiego 
N a Polskie przełożona.“ Inc.: „Za czasów możnego Ferdynanda 
Krolewica k tó ry  potem  był Królem A rragonskim ..“ Expl.: 
„..czyni to  zawsze co tak  sławni przodkowie iego czynić zwykli 
wielkiemi spraw am i y  m ęstwem  Swym Со y teraz  iest Wszem 
Wiadomo. Finis Coronal Opus.“

5) k. 126 recto — 142 verso: „D Janna z Hiszpańskiego napolskie
przełożona“ . Inc.: „Gdy się nazad w racał y uchodził z G ur 
Leonskich zapom niały od swey Dianny Syreno..“ Expl.: 
„..chcieycie trochę a nie teskliw ie posłuchać, usłyszycie dziwny 
trefunek  iesli k tó ry  tak i drugi mozebydz.“

6) k. 160 recto —  175 recto: „Koniec Miłości Niezbedney Dwoyga lu
dzi w  sobie sie kocbaiących.“ Inc. : „Salernitanskie xiąze Tancre- 
tu s  nazw any Dość sczesliwie panował, długo bez nagany..“ Expl. : 
„...Dusze poszły do ra iu  pospołu wiecznego. Dzierząc się Towa
rzystw a, a  nie rozłączone Serca, Dai wNiebie zęby były ziedno- 
czone. F inis Concludit Opus.“
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7) к. 175 verso: Niewierzyć każdemu.

Każdemu nie wierz łacno co w oczach figluie.
Nie wszistko złoto bywa co się połyskuie
Nie zawsze się zmysłami chytre mowy zgodzą.
Często Serce z Ustam i, rożną drogą chodzą.

Fortuna.

Lub cię sczescię piastuie, lub co przeciwnego
Padnie na cię, zawsze bądz um ysłu stałego.
Wiedząc to  y częstosię przypatruiąc ternu.
Jako koniec początku, niepodobien swemu.

Na Oskarzaiących.

O skarża kto przed tobą, wy słować [ ! ] co swego
Nie uzywai zarazem  D ekretu pretkiego
W ysłuchai drugiey strony  ku tem u końcowi
Jeden Jeżyk, dwie uszy dał Bog Człowiekowi.

U tw ory 1. i 3. są to  przekłady nowel Bandella, a  mianowicie 
N r 44. części 2. jego zbioru: „Amore di Don Giovanni di Mendozza 
e de la duchessa di Savoia con varie m irabili accidenti che vi inter- 
vengono“ , oraz N r 9. tejże części: „La sfo rtunata  m orte di due infe- 
licissimi am anti che 1’uno di veleno e 1’altro  di dolore morirono, eon 
varii accidenti“ , będąca h istorią  Romea i Julii. (C ytaty  z obu podaję 
według M atteo Bandello: „Le novelle“ Bari 1928, w serii „Scritto ri 
d ’I ta lia“ ).

N r 4. perełka nowelistyki hiszpańskiej, urocza „H istoria  del 
moro A bindarraez y  de la herm osa J a r ifa “ , drukow ana była w „In- 
ventario“ Antonio de Villegas w 1565 r. oraz w czw artym  rozdziale 
wydań pośm iertnych „Diany“ M ontem ayora, począwszy od 1561 r. 
Pierwowzorem jej była „P arte  de la crónica del inclito infante don 
Fernando que ganó a A ntequera en la quai t r a ta  se casaron a hu rto  
el A berdarraxe A bindarraez eon la  linda Ja rifa ..“ w ydana bez poda
nia m iejsca i roku (zob. Menéndez y Pelayo: „Origenes de la novela“ 
M adrid 1905 t. 1, s. CCCLXXV— CCCXXX). Był to tem at często 
opracowywany przez poetów hiszpańskich i obcych, żeby wspomnieć 
Chateaubrianda.

N r 5, je s t początkiem „Diany“ M ontem ayora do opowiadania 
Selvagii włącznie, z opuszczeniem wszystkich fragm entów  wierszo
wanych. Po nim następu ją  k a rty  czyste, zdające się świadczyć o za
m iarze kontynuow ania pracy.

Przy  porównywaniu przekładów z tekstam i oryginalnym i hisz
pańskim i oparłam  się na  cytowanym  wyżej wydaniu Menéndez y  Pe
layo. Zauważę mimochodem, że „A bindaraes“ polski przełożony jest 
z tek stu  zaw artego w „Dianie“ , nie z „Inventario“ .

N r 6, wreszcie to  odpis drugiej noweli z „Philom achii“ M orszty
na  wydanej w 1655 r., bokacjuszowska h istoria  o miłości Gismondy
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i Gw iskarda. F raszek  nie próbowałam  zidentyfikować. Z resztą za
równo one jak  u tw ór M orsztyna przepisywane są ręką С, później niż 
in teresu jący  najbardziej w tym  rękopisie N r 2„ o k tórym  powiem 
na końcu.

Badając stosunek przekładów  do oryginałów zauważyć można, 
że tłum acz s ta ra  się na ogół o w ierne oddanie treści tekstu . W szelkie 
odstępstw a dadzą się podzielić na dwie grupy: zamierzone i nieza
mierzone. Te osta tn ie  to  po p rostu  błędy, w ynikające z niedostatecz
nej znajomości języka (np. P e tra rca  —  p a try a rch a ). Z darzają się 
one zresztą  dużo częściej w przekładach z hiszpańskiego, w ykazując 
niezrozumienie pojedyńczych słów, np. :

oryginał rkp. powinno być

W „Abindaraesie“ moro (s. 306) murzyn (k. 106 r) maur
muslo (s. 307) ramię (k. 106 r) udo

w „Dianie“ encinas (s. 255) drzewa oliwne (k. 133 r.) dęby

albo całych zwrotów, np. cy ta ta  z P e tra rk i: „Vivace amor, que nelli 
affanni cresce“ (D. Giov. s. 461 w. 6) —  rkp. „wesoła miłość w rzeź- 
wych ludziach co dalej to bardziej się mnoży“ (k. 9 recto ), lub ustęp  
z listu  D iany: „M uchas vezes imagino que assi como piensas que no 
te  quiero, queriéndote m as que a mi, assi deues pensar que me quieres 
teniéndome aborrecida“ (s. 253, szp. 2, w. 24 od dołu), którego t łu 
maczenie dosłowne je s t: „Często w yobrażam  sobie, że tak  jak  ty  
mniemasz, że cię nie kocham, choć m iłuję cię więcej niż siebie, podob
nie ty  sądzisz, że mnie kochasz, znienawidziwszy mię“ rkp. tłum aczy: 
„A jako ty  m yślisz o tym  żebych o cię nic dbać nie miała, tak  ja  m yślę 
tym  więcej dziwując się sam a sobie, że cię nad zdrowie swe miłuję, 
pa trz  że abyś mię ta k  miłował jakobyś mię nieopuszczał“ (k. 129 
verso).

Zm iany w yraźnie zamierzone w ynikają nieraz z chęci przysto
sowania tekstu  d la czytelnika polskiego. Tak na przykład w obu no
welach włoskich opuszcza tłum acz dedykacje, w h istorii o Don Gio- 
vannim  również i w stęp. Opuszcza też nazwy geograficzne np. „lo 
s tre tto  d i G ib ilterra“ (D. Giov. s. 464, w. 19), albo w yjaśnia je: P i
reneje —  „góry k tó re  dzielą Hiszpanię a  F ran c ją“ , Alpy — „góry 
włoskie“ (k. 2 verso). Skróty  scen rom antycznych i wynurzeń m i
łosnych częściowo w ypływ ają zapewne z nieporadności pióra t łu 
macza, ale też i z przeświadczenia, że czytelnik nasz, nieprzyzwycza- 
jony do takich wywodów, nic na  tym  nie traci.

Czasem w prow adza tłum acz drobne zmiany sytuacyjne, przy
kraw ające dane sceny na  modlę polskiego życia i obyczaju, albo w y
rażenia zapożyczone ze stosunków  polskich. I  ta k  Don Giovanni nie 
dopuszcza, aby m nich padł mu do nóg (s. 474, w. 19), a tłum acz do
daje: „..nie dopuścił, i owszem jako duchownemu we wszystkim  ucz
ciwość uczynił..“ (k. 20 recto). W oryginale królew na angielska m a 
być poślubiona „al figliuolo prim ogenito del re  di Spagna, che oggidi



s i suol nom m are il prencipe di Spagna“ (D. Giov. s. 478), przekład 
zaś podaje: „za pierworodnego syna kró la hiszpańskiego k tó ry  już 
za żywota ojcowskiego na królewstwo był obran“ . N iekiedy tłum acz 
używ a polskich wyrażeń przysłowiowych: „veggendo il fa tto  andar 
come pensato aveva“ (D. Giov. s. 457, w. 8 od dołu) —  „widzę... że 
m u tak  p tacy  lecą, jako sam  chce“ (k. 6 verso), albo „non aveva piu 
cuore“ (D. Giov. s. 477, w. 16) „praw ie zającze serce dostał“ (k. 22 
v e rso ) .

Część zmian zdradza tendencję m oralizatorską. Światowo-dwor- 
ska  n u ta  oryginału bywa przygłuszona i zastąpiona poważnym, m en
to rsk im  tonem, przeważnie wtedy, gdy chodzi o obyczajność niewie
ścią, a  je s t to  może podyktowane m yślą, że nowele te  będą czytane 
wobec księżnej pani i fraucym eru. Typowym przykładem  może być 
charak te ry sty k a  Julii, powiernicy księżny sabaudzkiej: „..molto bel- 
la  ed a ltro  modo a v v e d u t a  e tan to  piacevole, che da tu tta  la 
corte e ra  p o rta ta  in palm a di m ano“ (D. Giov. s. 454, w. 9 od dołu) — 
rkp. „...była bardzo nadobna i tak  obyczajów nadobnych, że ją  wszyscy 
p rzy  dworze radzi widzieli a ta k  ze strony  gładkości jako i z obycza
jów  przodek jej dawali..“ (k. 4 rec to ), choć „aw ed u to “ na stronie na
stępnej, gdy mowa o doktorze Appianie, przełożone je s t „biegły 
i c h y try “. Kiedy piękna C haryfa wzywa A bindaraesa, ażeby się z nim 
połączyć węzłem m ałżeńskim, gdyż inaczej jak  mówi, „..ni mi estado 
ni v uestra  lealtad lo consentiria..“ (dosł.: „ani mój s tan  ani tw oja 
praw ość nie pozwoliłaby..“ s. 312 szp. 1, w. 31 od dołu), tłum acz 
rozszerza: „..dzierżę to  o cnocie tw ej, żeś upodobawszy mnie sobie 
takeś też umiłował dobrą sławę m oją nad k tó rą  ja  nic milszego nie 
mam, żeś tu  za wezwaniem mym nie poco inszego przyjachał jedno 
abyś się ze m ną w s tan  m ałżeński oddał“ . Chwytem pedagogicznym 
je s t  też zastąpienie lam entu ubranego w form ę sonetu w zakończeniu 
„Romea i Ju lii“ przez napis nagrobkowy, staw iający  młodzieży przed 
oczy fa ta lne  sku tk i m ałżeństw a zaw artego bez woli i wiedzy rodzi
ców (rkp. k. 103 recto ). Od siebie też dodaje tłum acz liczne przy
czynki do charak te rystyk i niew iast, albo zaostrza  k ry tykę  oryginału 
np. „białogłowy z przyrodzenia są  bojaźliwe“ (rkp. k. 92 rec to ), albo 
„..bo oni sprzodka gdy się kogo chwycą, praw ie oślep m iłują“ (k. 137 
verso) i jeszcze: „...by białogłowa tak  sta le  miłowała, jako  żarko 
pocznie, nieprzepłaconać by była to  rzecz, a dopierożby tym  każdego 
zwiodła. Bo wżdym te raz  ludzie wiedząc ich nieustawiczność, jako  
tak o  nie każdej się oszukać dopuszczą“ . A postrofę do kobiet, k tó rą  
w ygłasza Syreno: „ ..tra tay s  de am or, no soys capazes de entendelle, 
ved como sabreys aueniros eon el“ („D iana“ s. 259 szp. 2, w. 8 od 
dołu), dosłownie: „zajm ujecie się miłością, nie jesteście zdolne jej 
pojąć, baczcie jak  potraficie dojść z nią do ładu“ tłum acz zmienia 
w  sposób następujący: „..wiernej miłości nie możecie w sobie zatrzy
mać. Dało wam zaś przyrodzenie, że się w am  wszystko odmienić chce“ .

Zaw arte w tym  zbiorku tłum aczenia z hiszpańskiego, mimo sła
bej w artości literackiej, posiadają niewątpliwie znaczenie historycz
ne, będąc jednym i z pierwszych przekładów z tego języka. Pierw szym
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je s t według Józefa M orawskiego (por. „Revue de litté ra tu re  com
parée“ N r 1, 1936, a rt. M orawskiego „Espagne et Pologne —  Coup 
d ’oeil su r les relations des deux pays dans le passé e t le p résen t“ ) 
Quevedo „Politica de Dios“ , dokonany w 1633 r. (oryginał w ydany 
w 1626) przez Janusza Iberskiego z Andaluzji, pod k tórym  to  pseu
donimem domyśla się E stre icher M arcina Śmigleckiego.
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Nie omówiona dotychczas pozycja N r 2, „Nadobna Paskw ali- 
n a“ nie je s t bynajm niej prozaiczną w ersją poem atu Twardowskiego, 
ale utworem  niezmiernie do niego zbliżonym. W iększa zależność tek stu  
rękopiśmiennego od „Diany“ M ontem ayera i w ykazana w nim  lepsza 
znajomość wypadków historycznych, rozgryw ających się w orbicie 
wpływów i zainteresow ań Hiszpanii, upoważnia do przypuszczenia, 
że jes t to  tłum aczenie utw oru, k tó ry  posłużył Twardowskiem u za 
wzór. Oznaczmy owo nieznane dzieło P 1? tek s t rękopisu P 2, u tw ór 
Twardowskiego — P 3. Nie znając P,, badać możemy jedynie stosu
nek P 2 i P 3.

Geneza utw oru Twardowskiego nie jes t jeszcze w yjaśniona 
w sposób ostateczny. Pollak we w stępie do „Nadobnej Paskw aliny“ 
w wyd. Biblioteki Narodowej (1926 r.) podaje aktualny do dziś s tan  
badań nad tym  zagadnieniem, przychylając się do przypuszczenia, 
że jej bezpośredniego wzoru, pozostającego pod niewątpliwym  wpły
wem M ontem ayora, szukać trzeba  w drugiej ćwierci XVII w. u Hisz
pana lub Włocha. Р г je s t niewątpliwie tym  nieznanym utworem , co 
jasno widać przy zestawieniu: „D iana“ — P 2 — P 3.

Stosunek „Nadobnej Paskw aliny“ Twardowskiego do „Diany“ 
M ontem ayora, omówiony został dokładnie w P iła ta  „H istorii L ite ra 
tu ry  Polsk iej“ t. 3 (w oprać. Bernackiego, Lwów, A ltenberg, s tr. 97— 
136), to też pozwolę sobie przypomnieć tylko w skróceniu, że z Diany 
przejęła Paskw alina: opowiadanie piastunki o zapowiedziach otrzy
m anych przez m atkę bohaterki przed urodzeniem bliźniąt, że będą one 
przez W enerę prześladowane, a przez Minerwę otaczane opieką, oraz 
pomysł św iątyni — u M ontem ayora Diany, w „Paskw alinie“ Miner- 
wy i Junony — w k tó re j kapłanka-prorokini Felicja koi cierpienia 
zawiedzionych w miłości. Poza tym  z fan tazji M ontem ayora wywodzą 
się postacie nim f tow arzyszących kapłance, opis pałacu, k tó ry  
w „Dianie“ je s t św iątynią te j bogini, w „Paskw alinie“ siedzibą We- 
nery, zm iana s tro ju  bohaterki u kapłanki, wreszcie przepych, owe 
perły, szm aragdy, złoto, cała t a  jubilersko-złotnicza aura, otaczająca 
postacie, tak  charak terystyczna d la  panującej podówczas na pół
wyspie pirenejskim  mody orientalnej.

Imiona, spotykane w „Paskw alinie“ , też przeważnie wzięte są  
z „Diany“ , choć czasem noszą je inne osoby, np. Beliza u poety hisz
pańskiego je s t pasterką, w „Paskw alinie“ — kapłanką Junony.
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Oto dla ilustracji zestawienie opisu pałacu w trzech w ersjach:

„Diana“ Montemayora („Orig. de la 
nov.“ t. 2, s. 296)

Świątynia bogini Diany:

„...wspaniały pałac, przed którym 
był duży plac, otoczony wysokimi 
cyprysami, posadzonymi w  wielkim  
porządku, a cały plac był wyłożony 
płytkami alabastru i czarnego mar
muru na kształt szachownicy. W po
środku niego była fontanna z ocem
browaniem z marmuru żyłkowanego 
wspartym na czterech wielkich  
lw ach bronzowych. Po środku fon
tanny była kolumna jaspisowa, na 
której siedziały cztery nimfy z bia
łego marmuru. Ramiona miały pod
niesione w  górę, a w  rękach dzbany, 
na sposób rzymski robione, z któ
rych wylewały wodę przez paszcze 
lwów, na nich wyobrażonych.

Fasada pałacu była z marmuru 
ząbkowanego, a wszystkie podstawy 
i kapitele kolumn złocone. I po
dobnie stroje postaci umieszczonych 
na nich. Cały budynek zdawał się 
być zrobiony z połyskującego jaspi
su, z blankami, na których wyrzeź
bione były postaci cesarzy i matron 
rzymskich i inne podobne starożyt
ności. Wszystkie okna m iały po dwa 
łuki, zamki i gwoździe ze srebra, 
wszystkie drzwi cedrowe.

Budynek był czworograniasty 
i na każdym rogu miał wysoką 
i  sztucznie zbudowaną wieżę. Docho
dząc do fasady [wędrowcy] zatrzy
mali się aby obejrzeć jej szczególną 
robotę i postacie, które na niej były, 
a które wydawały się raczej dziełem 
latury niż kunsztu człowieczego, m ię
dzy którymi były dwie nimfy ze sre
bra, stojące na kapitelach dwóch 
kolumn i obie podtrzymywały fili
granową tablicę ze złotymi literami, 
które tak mówiły:

A rękopis: k. 27 recto:

Pałac Wenery:

...Pałac samey Boginiey która tam 
naczęsciey mieszkiwa położony iest 
wszytek kwadratem alabastru białe
go y czarnego tak ze się zda własna 
szachownica, a zaraz wszedszy wen 
iest Fontana marmuru pstrego le
ząca na czterech lwiech z miedzi 
osobnie lanych a wposrzodku fon- 
tany stoi słup z jaspisu cudnego na 
którym wysoko siedzą cztery nim- 
phy zbiałego marmuru awzgorę ręce 
podnozszy trzymaią na głowach 
dzbany starą Robotą Rzymską osa
dzone głowami lwiemi sktorych ust 
woda pryska.

Około ganki idą marmurowe ma- 
iąc wierzch wewzor pokładany ko
ralami spełna sperłowo macicą 
a podniemi słupy wszystkie pozło
ciste po gankach na scienie rożne 
obrazy robotą kamienną sadzone 
wszytek pałac zda się ze zsamego 
Jaspisu kryształu bo zewsząd się 
liskuje a ktemu wszędzie zasobnego 
rożnego kamienia są obrazy daw
nych Cesarzow y Krolow także lu
dzi nauczonych y Rycerskich które 
barzo cudny pozor czynią okna w iel
kie wszystkie skryształu miasto oło
wiu w  srebro wsadzone Drzwi 
wszystkie Cypryssowę.

Ayz pałac iest budowany na czte
ry granie na każdym węgle iest 
wieża wysoka przezroczysto robiona 
na których są obrazy ze ię dobrze 
widać które tez wielki y cudny glans 
daią ową zgoła niezda sie ten pałac 
prze wielko suptelność y foremność 
aby miał byc ludzkiemi rękoma spra- 
wion ale ze natura tak cos dziwne
go nazdumiewanie stworzyła Aprze-
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„Kto wchodzi niech baczy dobrze 
jako żył i dar czystości czy zachował, 
A ta która kocha lub kochała niech 
wspomni, czy przez innego nie stała 
się zmienną. Jeśli wiary pierwotnej 
dochowała i ową pierwszą miłość 
utrzymała, wejść może do świątyni 
Diany, której cnota i łaska są nad
ludzkie“.

to kto tam wchodzi napatrzyć sie 
nie mozę Widząc rzecz barzo cudną 
a gdzie luz nawschod który na gurę 
idzie (a iest zielonego kamienia) iest 
weyście tam stoią dwie Nimphy ze 
złota robione które wręku maią ta
blice rubinową na ktorey napis iest 
Na cudnieiszed Bogini namilsze mie
szkanie roskoszy...

Twardowski: pt. 1, w. 73:

„Był szczero z alabastru, czarno układany 
W szachownicę marmurem, zewnątrz mając ściany 
Od samych chryzolitów i złota błyszczące.
Progi, stopnie, podwoje wszystkie pałające 
Miedzią koryntyjacką. Skąd do wielkiej sieni 
Wrota wiodą śpiżane, z kosztownych kamieni. 
Wschód powstawa na salę niewymownie śliczną, 
Gdzie co mogła natura fozą swą rozliczną 
Piękniej stworzyć, co ręka śmiertelna umiała 
Sztuczniej ufloryzować — wszystko tu zebrała.
A wprzód odmalowane po podłogach drogich 
Pędzlem Apellesowym owych widzieć srogich 
Obrazy bohatyrów, którzy od tej Pani 
Aż i sami bogowie kiedyś shołdowani:
Jako z nich Herkulesa dużego, a ono 
W skórze lwa nemejskiego piastuje wrzeciono 
Na łonie u Ijole...

tu  następuje cała seria mitologicznych przygód miłosnych, opis ogro
du widzianego z okna oraz inform acje o w nętrzu pałacu, wreszcie:

w. 137 Skąd wychodząc, na bramie nimfy dwie ulito 
Z złota szczero — skazują w  dyjamencie ryto 
Palcatem koralowym znaczne te litery:
Tu nowa dziś Cytera cypryjskiej Wenery“.

A utor rękopisu, biorąc wzór z M ontem ayora, zdobi ściany pa
łacu podobiznami królów i bohaterów , Tw ardowski zmienia tra fn ie  
scenerię.

Różnica w operowaniu wspólnymi m otywam i je s t w tych  trzech 
utw orach znaczna. M ontemayor każe swym nieszczęsnym bohaterom  
spotkać przypadkiem  nim fy z św iątyni Diany, k tó re  wiedzione współ
czuciem prowadzą swych nowych znajom ych po radę do Felicji. Ta za
łatw ia spraw ę w sposób przypom inający działanie Oberona w  „Śnie 
nocy letn iej“ —  oto kochankowie „nieuleczalnie“ nieszczęśliwi, zapa



dają  w sen, po k tórym  odm ieniają im się gusty  tak , że kojarzy  się 
nowa szczęśliwa para , Sireno uzdrowiony zostaje ze swej beznadziej
nej miłości, a pozostałe dwie kochanki odnajdują szczęśliwie swych 
partnerów . Jeśli można mówić'o jak iejś tendencji u M ontemayora, to 
jest nią chyba pochwała wiernej miłości.

W „Paskw alinie“ rzecz się m a inaczej. Tu au to r wyraźnie przed
stawić chce szkodliwą rolę miłości, uosobionej w postaci W enery, 
uzbroić czytelnika przeciw niej, przedstaw iając i podkreślając silnie 
znaczenie woli, k tó ra  może nie dopuścić do poddania się namiętności, 
a nawet rozbudzoną już —  zwyciężyć. W ędrówka Paskw aliny do 
św iątyni Junony ma ch arak te r pokutnej pielgrzymki.

To stanowisko wspólne je s t zarówno P 2 jak  P 3, w obu utw orach 
bohaterka jes t przez bogów w ybrana i w spierana dla ostatecznego 
pognębienia Kupida. Nieznany au to r wszakże przedstaw ia w P 2 sp ra 
wę prościej i powierzchowniej: w ystarcza połamanie strzał wenuso- 
wemu jedynakowi oraz ofiara  PaskwaUny, k tó ra  pozwala sobie uciąć 
włosy, swą główną ozdobę i przyczynę nieszczęsnego w skutkach 
pysznienia się urodą. Juno przyw raca jej u traconą przez trosk i pięk
ność, a kapłanka Beliza każe wrócić do Lisbony i tam  wieść życie po
dobne dawnemu, choć — jak  zapewnia, już nigdy nie dadzą się jej 
ani innym we znaki strza ły  kupidowe. Po ucieczce W enery „..Paskwa- 
lina za wezwaniem wszech stanów  na pałac W enus ów z trium fem  
wzięta s ta ła  się dziedziczką nie ty lko państw a i wszech venusowych 
zabawek i teraz  tam  przebyw a w niewymownych rozkoszach, bawiąc 
na dworze ludzie te  wszystkie, k tórzy za W enusa były, a znać za nie
słychaną sławą poczyna zacniejszy i stro jniejszy dwór chować niż 
W enus miała, k tó ra  jakoż z Kupidem z m iasta  wyszła, do tego czasu 
mało o niej słychać.. Usiadłszy tedy Paskw alina na tak  zacnym pań
stwie zaraz drugiego dnia upominki barzo kosztowne, złoty sahajdak, 
łuk i strzały  na pam iątkę zwycięstwa swego do kościoła Minerwy 
i sam a ofiarow ała gdzie od Felicyej poświęcenie wzięła i drugie takie 
przez nim fę Polidorę posłała do Kościoła Junony skąd też odniósłszy 
poświęcenie przez ręce Polidory z wielkim weselem i trium fem  za pa 
nią wszech jawnie jes t opowiedziana. Teraz szeroko siedząc zażywa 
rozkoszy w spokoju za życzliwością Junony i Minerwy, k tóre we 
w szystkim  spraw y je j szczęszcząc za najgładszą ziemską białogłowę 
onę zrządzeniem swym uznali.“ (k. 72 verso, 73 recto).

Twardowski sięga głębiej. Paskw alina zyskuje sobie łaskę bo
gów skruchą, jak  świadczy Beliza.

Tward. pt. П1 w. 686—698:

„...To tylko, żeś niedługo trwała
W tym swym błędzie i zaraz w  sumienie się tknąwszy 
A tak ostrą pokutę i drogę podjąwszy 
Serdecznieś żałowała. Jakożci potrzeba 
Wiedzieć o tym że na to tylko patrzą z nieba 
Dobrotliwi bogowie i grzesznik szczęśliwszy 
U nich pokutujący niż nasprawiedliwszy.
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Otóż i ty do takiej odważnej roboty 
Jeźliś co przyłożyła własnej swojej cnoty,
Tedy wierz mi, jedno ta przednia w  tobie była,
Tać to serca dodała, przez tę zasłużyła 
Ze takim cię do tego naczyniem swym wiernym  
Dzieła destynowali.“

Następnie, podobnie jak  w rękopisie, ksieni klasztoru  Junony 
nakazuje Paskwalinie powrót do Lisbony, gdzie zajm ie ona opuszczo
ne przez W enerę miejsce, nieczuła na  pokusy miłosne, „będąc już 
ozdobna pięknością i wew nętrzną i zwierzchnią“ i „ważąc obłudy te  
lekko z dymem przem ijające w inszą się daleko myśl uzbroi.“ Beliza 
Twardowskiego w ym aga od pokutnicy oczyszczenia przez spowiedź 
i ry tualne  obmycie w fontannie. Zam iast s tro ju  nim f, w k tó ry  obleka 
bohaterkę nieznany autor, Twardowski każe je j wdziać habit, a  na  
końcu obraca pałac W enery w klasztor, w k tó rym  Paskw alina zo
s ta je  ksienią. W tym  zresztą punkcie wykazuje pewną niekonsekwen
cję: w przemowie Belizy, nakazującej pow rót do dawnego trybu  ży
cia, nie m a o klasztorze mowy, natom iast w zakończeniu powołuje 
się na je j rozkaz, mówiąc:

Tward., pt. Ш , w. 1060—1070:

...Gdzie owe pokoje 
Sale i taniecznice, stek światowych ludzi 
Na klasztor reformuje i kosztowny wzbudzi 
Przy nim kościół jako jej Beliza kazała.
Tamże z wielkim triumfem te porozpinała 
Łupy kupidynowe na pamiątkę wieczną:
A sama w  swym zawzięciu będąc już stateczną 
Grono Westy bogini dziewic zgromadziła,
I zamknąwszy społ się im Xienią poświęciła.
Czym więcej już daleko niż słynąc z gładkości .
W wielkiej sławie dożyła i świątobliwości.“

Tak się przedstaw iają w ogólnym zarysie różnice treści P 2 
i P 3. Prócz nich zauważyć można drobne odchylenia i przestaw ienia 
fabuły, najliczniejsze w 3 części, gdzie Tw ardowski zredukował do 
jednego ukazania się rolę pawia Junony, k tó ry  w rękopisie sygnali
zuje Paskw alinie broń Kupida, a  później je s t je j przewodnikiem ko
lejno do jednej i drugiej świątyni. W rękopisie nie m a również mowy 
o śm ierci K upidyna ani przepowiedni o Chmielnickim, k tó rą  Tw ar
dowski kładzie w u s ta  Belizy.

K ilka razy  u Twardowskiego znajdujem y jak iś  szczegół w trą 
cony w innym m iejscu i w innych okolicznościach niż w rękopisie. 
Np. ten  osta tn i nie wspom ina o ugodzeniu O liwera s trza łą  ołowianą, 
na tom iast pomysł ten  w ystępuje w opowiadaniu Apolla o Dafne, 
k tó ra  w łaśnie tak ą  bronią została ugodzona (k. 51 verso). Orfeusz 
„rozdrapany“ u Twardowskiego w pt. 2, w. 1320, w  rękopisie wspom 
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niany jes t dopiero w opowiadaniu sa ty ra  (k. 66 recto), odpow iadają
cemu dopiero wierszom 501 i dalszym  punktu  3. Tward.

Prócz tego rękopis w ykazuje w porów naniu z Twardowskim  
różnice w imionach i nazwach. Czasem są  to  d la  czytelnika polskiego 
w artości równorzędne, np. b ra t  Paskw aliny u  Twardowskiego s tu 
diuje w Padwie (pt. 1, w. 597), rękopis w ysyła go do „zacnej aka- 
demiej bonońskiej“ — to można by uważać po prostu  za lapsus ca 
lami. Kilka razy  w rękopisie w ystępu ją  postacie epizodyczne niezna
ne Twardowskiemu, albo bezimienne zosta ją  nazwane. Np. nim fa 
Symplegada i je j prześladow ca olbrzym  (Tward. pt. 2, w. 105 i 208— 
9) są w rękopisie M istidą i G orfistem  (k. 43 verso). S a ty r Tw ardow
skiego (pt. 3, w. 518) nie wspom ina imienia ukochanej driady, rękopis 
zowie ją  Syrynią (k. 66 rec to ). W  drodze swej do św iątyni Junony 
Paskw alina Twardowskiego spotyka górę A tlan t (pt. 2, w. 1338), 
rękopis daje w tym  miejscu Olimp (k. 60 re c to ) . Ale najznam ienniej- 
szą z tych różnic onom astycznych je s t d la mnie zmiana imienia słu
żącej, w ysłanej z listem  do Oliwera. Tw ardow ski nazywa ją  Eufro- 
zyną (pt. 1, w. 834), M ontem ayor — Rosiną, rękopis powiada: „list 
do niego swą ręką  napisała posławszy z nim sługę swą Francyscy- 
n ią“ (k. 36 recto). Je s t to  hiszpańskie, a mówiąc ściślej, używane 
w Galicji hiszpańskiej, zdrobnienie im ienia Franciszki — Francis- 
ąuińa, które zarówno swą obecnością, jak  i użyciem pierwszego przy
padku potwierdza przypuszczenie, że tek s t je s t nie oryginałem , a  tłu 
maczeniem.

Rękopis, jak  już wspom niałam, daje wzmianki historyczne 
liczniejsze niż Twardowski i różniące się od niego w szczegółach. Po
czątek jego brzm i jak  następuje :

„Sławnego na wszystki potomne czasy roku Philip wtóry Kroi Hiszpań
ski syn Karola piątego cesarza dzielnością a męstwem woyska swego 
bohate Królestwo Portugalskie opanował które pewnym prawem nań 
przypadło po żałosnym zabiciu w  Afryce murzynów przeciwników Krzy
ża świętego Sebastiana Króla, Siestrzeńca iego rodzonego także potem 
i po śmierci Henryka Kardynała Stryja przerzeczonego Króla zabitego...“

czemu odpowiada u Tward. p t. 1, w. 15— 18:

„...Skąd po Sebastyjanie, ostatecznym królu,
Portugalskie królestwo na piątym Karolu 
Opadło sukcesyją, pod pretekstem której 
Filip tedy, syn jego, panował mu wtóry.“

Polizrnano, b ra t Paskw aliny, według rękopisu wsławił się 
,,..w potrzebie k tó rą  król miał z Portugalczyki“ (k. 32 v e rso ), u Tw ar
dowskiego (pt. 1, w. 609).

„...zwłaszcza w  przeszłe z Hiszpany maurytańskie boje

poszedł z wielką ochotą..“
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Gdy mowa o śmierci konkurentów  Paskwaliny, rękopis przed
s taw ia  spraw ę ta k :

„...jeden zabit człowiek zacny, gdy Turek Cypru dobywał, bo był na Fa- 
maguście z tysiącem pieszych od Wenetów, drugi w potrzebie ornej sław 
nej gdy wojsko chrześcijańskie tureckie na morzu poraziło zginął. Trzeci 
także na harcu zabit mężnie czyniąc gdy Turek Goletę wziął...“ (k. 33 
recto).

A Tw ardowski (pt. 1, w. 630—634) :

„...gdy jeden w  Gryzonach
Pod świeżą rebelii ją tedy orangowę,
Drugi u Kurzolarów pod pamiętną owę 
Na morzu wiktoryją, trzeci pod Mogatem 
Zabit także od Turków.“

W reszcie w rękopisie m am y wizytę M inerwy u Diany bez odpo
w iednika u Twardowskiego. Idzie ona „...do Portugaliej gdzie jest 
wezwana od K róla Hiszpańskiego k tó ry  na pam iątkę zwycięstwa 
zacne i bołiate szkoły dla wszech wolnych nauk zakłada...“ i dalej 
„..Król po śmierci zacney małżonki swey wielce żałościw skąd bli- 
zek je s t niebezpieczeńswa...“ (k. 54 recto i verso).

D aty, jakie się dadzą z tych  wypadków wyczytać, są  to :

1570 —  obleganie przez Turków  m iasta  Fam agosta na Cyprze, (F a
m agusta w  rkp., M ogat u Twardowskiego).

1571 —  zwycięstwo pod Lepanto (pam iętna w iktoria na morzu
u Kurzolarów — w yspa Corzola w zatoce Lepanto, dziś 
zwanej N aupaktos, g rała  pewną rolę w jednej z faz b itw y ). 

1578 —  śmierć Sebastiana Portugalskiego.
1580 —  śmierć królowej Anny austriackiej, córki cesarza M aksy

m iliana, czw artej żony Filipa II.
1581 —  objęcie władzy w Portugalii przez Filipa.

„Rebellia O rangow a“ m usi być jakim ś nieporozumieniem. Nie 
do przyjęcia w prost, wobec konkretności i zbieżności w obu redak
cjach  pozostałych faktów , je s t aluzja do wypadków o tyle wcześniej
szych, bo sprzed 1530, jeśli przyjm iem y kam entarz Pollaka w wyd. 
Biblioteki Narodowej 1926, s. 31. J a  sądzę raczej, że w pierwowzorze 
była wzmianka o w alkach z Turkam i u wybrzeży afrykańskich 
i obok Golety, k tó rą  podaje rękopis, wspom niany był i Oran. T w ar
dowskiemu te  spraw y były obce, z Oranu zrobił rebelię Orangową, 
Fam agostę zaś upodobnił do Mohacza, k tó ry  by się tu  też trudno 
tłum aczył ze względów chronologicznych —  Paskw alina w czasie 
sw ej wędrówki m usiałaby mieć conajm niej 70 lat.

Przypuśćmy, że m am y do czynienia z tłum aczeniem  utw oru, 
k tó ry  posłużył za wzór Twardowskiemu, musimy jeszcze zastano
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wić się, czy Twardowski znał ten  właśnie przekład. Liczne zbież
ności słowne, k tórych kilka podajem y niżej, przem aw iałyby za tym  
przypuszczeniem.

Rkp. Twardowski

k. 36 verso: „czego by sie ich w iele 
dokupiło“
k. 38 verso: „Uwielbiona od wszech- 
bogów“
k. 42 recto: „ukazując planety cięż
ki przypadek“
k. 43 verso: „usłyszała głos człowie
czy“
k. 62 recto: „broni przyrodzonej“.

pt. 1. w. 815: „wiele dokupowało
kosztownym się złotem“
pt. 1. w. 1219: „o panno uwielbiona“

pt. 1. w. 1457: „jeśli mię planety nie 
m ylą“
pt. 2. w. 72: „ogromny głos jakiś 
człowieczy“
pt. 3. w. 200: „broni przyrodzonej“.

Są to  coprawda w yrażenia banalne, k tó re  mogły się nasunąć 
dwóm osobom niezależnie. Nie jes t wykluczone, że tek s t rękopisu 
jes t streszczeniem  tłum aczenia obszerniejszego, z którego korzystał 
Twardowski, albo że posługiwał się on tłum aczeniem  i oryginałem  
równocześnie, a  w tak im  razie pewne rozszerzenia, k tó re  w prow a
dza, m ogłyby też nie być jego własnością.

Z rozw ażań powyższych w yłaniają się dwie spraw y: odnale
zienia Pi i je j au to ra  oraz h isto ria  przekładu polskiego.

Jak i był język oryginału? Liczne italianizm y u Tw ardow skie
go przytacza Pollak jako jeden z dowodów włoskiego pochodzenia 
P v Przem aw iałby również za nim  b rak  w P 2 momentów nonsensow
nych, jakie zdarzają się w  tym  zbiorku w przekładach z h iszpań
skiego, o raz tam że brak  zaznaczenia, że jes t to tłum aczenie z tego 
języka, czego nie zaniedbano uczynić przy Dianie i przy Abinda- 
raesie. W zestawieniu jednak P 3 i P 2 okazuje się, że znajdujem y 
italianizm y we fragm encie Twardowskiego nie m ającym  odpowied
nika w P 2, a mianowicie w  opisie obrazów przedstaw iających m ito
logiczne przygody miłosne, zdobiących pałac W enery (foza, faw or, 
nardy, um bry, spassy, ry te ra ty  w wierszach 80 — 131), m ogłyby 
one zatem  po prostu  być objawem mody italianizowania. P rof. 
J. Krzyżanow ski przypuszcza, że istn ia ła  przeróbka łacińska i z niej 
dokonano przekładu polskiego, stanow iłaby ona zatem  ogniwo po
średnie między P 1 i P 2.

D ata  1581 jest, jak  w ynika z poporzednich zestawień, term inus 
a quo nieznąnej P,. Konieczność umieszczenia daty  pow stania aż 
w drugiej ćwierci XVII w. m otyw uje Pollak charak terem  w ybitnie 
kontrreform acyjnym  P 3, owym tonem  ascetycznym, k tóry , jak  się 
okazuje, obcy był P 2, więc zapewne i P 1; k tó ra  zatem  mogła być 
wcześniejsza. Zważywszy, że w ypadki historyczne w P 2 wspom niane 
są jako  powszechnie znane i bliskie pamięci współczesnych, wolno 
przypuścić, że datę ową przesunąć należy nie dalej, jak  o 20—30 la t, 
a więc n a  r. 1610—1620.



A utora  Pj szukać zatem  należy w śród naśladowców M onte
m ayora, H iszpanów i Włochów, piszących w pierwszej ćwierci XVII 
wieku. Menéndez y Pelayo (op. cit. t . 1. s. CDLXXII) cytuje za 
Dunlopem au tora  czyniącego zadość tym  warunkom , Celio Malespini, 
k tó ry  w 1609 r. wydał w W enecji „Ducento no veile“ . T rzy z nich 
są  przeróbkam i z „Diany“ . Może ten  zbiorek k ry je  w sobie klucz 
naszej zagadki.

N a historię przekładu polskiego m ogłoby może rzucić światło 
system atyczne zbadanie proweniencji zasobów biblioteki W arszaw 
skiego Sem inarium  Duchownego i ewentualnie rozejrzenie się w księ
gozbiorze Kapucynów lubelskich, z k tó rym i —  według inform acji 
p. Łopacińskiego — związana była rodzina Sanguszków. Może dało by 
się w ten  sposób zidentyfikować K onstancję Sanguszkową i uzy
skać wiadomości o jej dworze i o in teresu jącym  nas tłum aczu, a  w r a 
zie pozytywnego rezulta tu , o nici, w iążącej ów przekład z Tw ardow
skim.

K rystyn a  Niklewiczówna.
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