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Sarbiewski w oświeceniowym ruchu wydawniczym

Zainteresowanie twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w cza
sach Oświecenia jest zjawiskiem godnym uwagi, bowiem — jak zauwa
żyła Elżbieta Aleksandrowska — obecność Sarbiewskiego w literaturze 
stanisławowskiej była sprawą literackiego programu 1. Dodajmy, iż wią
zała się ona ściśle z charakterystycznym dla początków oświeceniowego 
nurtu poezji zwrotem ku antycznej tradycji literackiej, w szczególności 
ku jej wzorcom liryki. Ody polskiego ucznia Horacego stanowić mogły 
zatem również godny naśladowania model twórczości dla poetów okresu 
stanisławowskiego.

Lecz zainteresowania liryką Sarbiewskiego są wcześniejsze. Poezja 
jego, ciesząca się sławą i rozgłosem w Europie w w. XVII, czego wy
razem było jej ponad 30 edycji do r. 1700, przeżywa renesans popular
ności w w. XVIII, poczynając od 1740 roku. W tym czasie w Europie 
ukazało się 11 wydań pism Sarbiewskiego. Porównajmy „geografię” edy
torską tych pism w dwóch sąsiadujących stuleciach. Oto w XVII w. 
spośród 33 wydań tylko 8 ukazało się w Polsce, w w. XVIII, w interesu
jącym nas okresie, tylko 5 poza granicami Rzeczypospolitej (w tym — 1 
edycja wrocławska), a 6 na jej terenie. Są jeszcze i inne objawy swoistości 
recepcji twórczości Sarbiewskiego we wspomnianym sześćdziesięcioleciu. 
Wymieńmy kolejno krajowe wydania samoistne pism „Horacjusza Pół
nocy” (wszystkie one pochodzą z drukarń jezuickich):

1. Odae V II R. P. M atthiae Casimiri Sarbievii Soc. Jesu , quae in lib 
ris Lyricorum  non habentur. Vilnae 1747.

2. M. C. Sarbievii Opera poetica, quae innotuerunt omnia. Vilnae 1749..

1 E. A l e k s a n d r o w s k a ,  W iersze siedemnastowieczne i saskie w „Moni
torze”. Z warsztatu bibliografa „Monitora". „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 4 , s. 451..



3. R. P. M athiae Casimiri Sarbiew ski e Soc. Jesu  Poem ata ex  vetustis 
manuscriptis et variis codicillis olim  ab author e dissimulato nomine editis, 
deprom pta et in unum collecta, Vilnae 1757.

4. M. C. Sarbievii Soc. Jesu  Odae, quae in editione Antveipiensi anni 
1632 non habentur. Varsaviae 1757.

5. N ieśm iertelna pam ięć w ielkiego w ojczyźnie bohatera, Jana K arola  
Chodkiewicza. Przekład Sacra L ithothesis  przez Sz. Zabiełłę. Wilno 1766.

6. M. C. Sarbiew ski e Soc. Jesu  O pera posthuma, quibus accesserunt 
multa poem ata vernaculo carm ine reddita. Varsaviae 1769.

Tytuły wskazują na to, iż ambicją wydawców było zebranie całości 
spuścizny Sarbiewskiego, włączenie do edycji pism stanowiących inedita  
oraz przekładów „zwracających rodzimej pieśni” jego twórczość. Co 
prawda, tendencje do uzupełniania niekompletnych wydań Sarbiewskiego 
zauważyć można i w w. XVII, nie objawiają się wtedy jednak w posta
ci — by tak rzec — programowej, a kolejni edytorzy nie zawsze uwzględ
niają w wydaniach „dopełnienia” poprzedników. W pionierskim okresie 
polskiego Oświecenia proces odkrywania pism Sarbiewskiego stanie się 
ambicją rodzimego środowiska i okaże się wyjątkowo efektywny. Wy
niknie z chęci przypominania przez jezuitów twórczości wybitnego poety- 
-socjusza, przynoszącego zaszczyt zakonowi, zmuszonemu właśnie w tym 
czasie do starań o utrzymanie swego autorytetu, zbiegnie się z dąże
niami do naprawy literatury, stylu i języka, korespondować będzie z cen
nymi inicjatywami bibliofilskimi oraz edytorskimi, których najlepszym 
przykładem była działalność Józefa Jędrzeja Załuskiego.

Pierwsza z wymienionych edycji nie była jednak odkrywcza, choć 
tytuł na to wskazywał. Sześć zawartych tu pieśni drukowano już bowiem, 
nawet nie — jak podaje Estreicher — w wydaniu kolońskim z r. 1721, 
pt. Horatius Sarmaticus, ale we wcześniejszym paryskim z r. 1665, zaty
tułowanym Odae R. P. M athiae Casimiri Sarbievii [...], quae in libris 
Lyricorum  non habentur, nec uspiam hactenus fuerunt excusae 2. W wy
daniu kolońskim drukowana była po raz pierwszy tylko pieśń dedyko
wana „Honorato V icecom iti A rchiepiscopo Lariszeni Urbani V III Ponti
ficio  ad Regem  Legato” 3.

Wśród krajowych zasobów starych druków nie odnajdujemy już 
egzemplarza Opera poetica, quae innotuerunt omnia  z r. 1749, wiemy 
natomiast, że dzieła ogłoszone pod identycznym tytułem w 1753 r. we 
Wrocławiu są powtórzeniem wileńskiej edycji Piotra Kruszewskiego

2 K. E s t r e i c h e r ,  Bibliografia polska. T. 27. Kraków 1929, s. 131. —  T. W a 11, 
Bibliografia pism Sarbiewskiego. W: M. K. S a r b i e w s k i ,  Poemata omnia. Staro- 
viesiae 1892, s. X X X V .

8 T. W a l l ,  op. cit., s. X X X V III.



z 1749 r. i zawierają: 4 księgi liryków, 12 ód w księdze epod, 119 epigra
matów, epicytaryzmy, list Sarbiewskiego do Stanisława Łubieńskiego 
oraz 7 ód przedrukowanych z wydania z 1747 roku. W księdze epigra
matów w tej edycji uwzględniono 27 wierszy ogłoszonych po raz pierw
szy w 1721 r. w wydaniu kolońskim.

Wiele obiecywał tytuł wydania będącego zasługą Adama Naruszewi
cza, które drukowała oficyna jezuicka w Wilnie w 1757 roku. O staran
ności jego przygotowania dobrze świadczy poprzedzająca teksty biblio
grafia pism Sarbiewskiego. Realizacją zapowiedzi tytułowej są pierwszy 
raz tutaj drukowane: Silviludia, kilkadziesiąt epigramatów, poemat Gra
tulatio Stanislao K iszka  oraz Iter Romanum, jak i reedycje: Pom pa nup
tialis Alb. Lad. Radziwiłł, H ym enodora J . St. Sapiehay Odae posthum ae 
(VII), Oratio ad Vladislaum  IV  i listy Sarbiewskiego do Łubieńskiego 
oraz tegoż do Sarbiewskiego, wcześniej publikowane w pośmiertnie wy
danych pismach Łubieńskiego (Antwerpia 1643).

Interesujące jako zamysł edytorski są drukowane w oficynie jezuitów 
warszawskich Odae, quae in editione Antverpiensi anni 1632 non haben
tur z roku 1757. Jest to wydanie nie odnotowywane dotąd w biblio
grafiach. Autorka artykułu zetknęła się z tym drukiem w Bibliotece 
Jagiellońskiej, gdzie oznaczony jest sygnaturą 391 252 II i współoprawny 
z wydaniem: M. C. Sarbievii Soc. Jesu  Lyricorum  libri IV, Epodon liber  
unus, alterquae Epigram matum  (Antverpiae, ex officina Plantiniana Bal- 
thas. Moreti 1632), zdobionym na karcie tytułowej miedziorytem samego 
Rubensa, a dedykowanym przez jezuitów papieżowi Urbanowi VIII. 
Edycję antwerpską nazywają bibliografowie najrzadszą i najwytworniej
szą, a Tadeusz Wall pisze o niej jako o takiej, „cuius exem plaria iam  
praeterito saeculo in venditionibus publicis ab aestim atoribus magna 
saepe vi pecuniae com parabantur” 4. Odnotowujemy tę charakterystykę, 
gdyż może ona oświetlić genezę wydania. Między rokiem 1632 a 1757, 
a więc w ciągu 125 lat, rozszerzono w kolejnych edycjach zbiór ód Sar
biewskiego, toteż 12 utworów zawartych w omawianym wydaniu war
szawskim, jak się okazało, nie stanowiło rewelacji. Jedenaście z nich zna
lazło się już w edycji antwerpskiej z r. 1634, odtwarzającej poza tym 
dość wiernie wydanie sprzed dwóch lat. W księdze II oda Ad Narviam  
(14) i Nihil stulte tim endum  et concupiscendum  (11), w księdze III oda 
A é  amicos Belgas (29) i Ad Quintum Aristum  (30), w księdze IV oda 
Ad Joannem  Palm ium  (27) i Ad L ibertatem  (38). W księdze epod Publicae 
Europae calam itates (8), Ad Jamussium Skum inum  Tyszkiewicz  (9), Se
cunda leuca seu vaca  (10), T ertia  leuca seu Vicus Galli (11) i Quarta 
leuca seu Troci (12). Pieśni te znalazły się w wydaniu warszawskim

4 Ibidem, s. X X X I.

10 — Pamiętnik Literacki 1975, z. 2



z roku 1757. Zawarta w nim oda dwunasta i ostatnia zarazem, Ad Jaco -  
bum Zadzik, po raz pierwszy zamieszczona była we wspomnianej już 
edycji z r. 1721 pt. Horatius Sarmaticus. Również w innych, także i pol
skich wydaniach sprzed 1757 r. można te utwory odnaleźć.

Odae, quae in editione Antverpiensi [...] non habentur to tytuł na
główkowy, a całość jest typograficznym naśladownictwem edycji z 1632 r. 
i na pierwszy rzut oka robi wrażenie jej dalszego ciągu. Rozwiewa su
gestię wydrukowany pod tekstem na ostatniej stronicy adres wydawni
czy: Varsaviae in Typographia Regia Domus Professae et Collegii Soc. 
Jesu Anno salutis MDCCLVII.

Edycja ta została zrealizowana bez wątpienia jako dopełnienie cen
nej, rzadkiej, najwytworniejszej książki Sarbiewskiego, niekompletnej 
jednak choćby w zestawieniu z drugim, o dwa lata późniejszym wyda
niem antwerpskim. Nie wiemy, czy powstała na zamówienie jakiegoś po
siadacza edycji z r. 1632, czy wyłącznie z inicjatywy jezuitów warszaw
skich jako rezultat odczucia zobowiązań ich drukarni wobec wybitnego 
poety-jezuity. Domyślać się wszakże możemy z dużą dozą prawdopodo
bieństwa, że była przedsięwzięciem o skromnym nakładzie, i tym tłu
maczyć by należało jej dotychczasowe w bibliografiach nieujawnienie.

Drukarnia jezuicka w Warszawie wkrótce miała się bardziej zasłużyć 
dla rozszerzenia sławy poety. Spod jej pras wyszły Opera posthum a  Sar
biewskiego w r. 1769, już w epoce stanisławowskiej, kiedy stolica stała 
się centrum myśli oświeceniowej, a wkrótce i oświeceniowej poezji. Do 
druku przygotował je Franciszek Bohomolec, wykorzystując archiwalne 
i biblioteczne kwerendy Naruszewicza. Wśród nie drukowanych dotąd 
pieśni opublikowano tu również ułamek poematu heroicznego Lechias, 
którego rękopisu w całości nie udało się odnaleźć. Nowatorstwo tej edycji 
polegało na tym, iż zebrane w niej zostały liczne przekłady pieśni Sar
biewskiego pióra dawniejszych i współczesnych pisarzy, a więc Samuela 
ze Skrzypny Twardowskiego, Marcina Nieborowskiego, Piotra Puzyny, 
Antoniego Wiśniewskiego, Józefa Epifaniego Minasowicza, Franciszka Bo- 
homolca, Jana Albertrandiego, Adama Naruszewicza, Michała Przeździe- 
ckiego. Przypomnijmy, że w 1766 r. w Wilnie ukazała się tłumaczona 
przez Szymona Zabiełłę Sacra L ithothesis  Sarbiewskiego.

Pojawienie się w w. XVIII licznych przekładów twórczości poety 
należy tłumaczyć m. in. chęcią oddania polszczyźnie dorobku pisarza, 
który wprawdzie wsławił swój naród, lecz zaniedbał uprawy jego języka. 
Zdaje się o tym świadczyć tytuł wydania z r. 1769, który wskazuje, iż 
są tu „m ulta poem ata vernaculo carm ine reddita''. Proces polonizowania 
spuścizny Sarbiewskiego szedł więc w parze z rehabilitacją języka pol
skiego w XVIII wieku.

Szczególnym zainteresowaniem dla twórczości XVII-wiecznego poety,



jej poetyckiej strategii, odznaczał się zwrócony ku wzorom tyleż prze
szłości, co współczesności Adam Naruszewicz. Jego przekłady pieśni ogło
szone były w Opera posthum a Sarbiewskiego, w „Zabawach Przyjemnych 
i Pożytecznych” (1771) oraz w edycji zbiorowej dzieł samego Naruszewi
cza (1778). Naruszewiczowi też — poza zasługą odnalezienia wielu pism 
Sarbiewskiego i oddania ich do druku — przypisać należy zebranie po
zostających w rękopisach wykładów teoretycznych poety i zarazem pe
dagoga 5. Stanisław August docenił starania, a także talent „kochanego 
Narucha”, honorując go medalem, na którym profil Naruszewicza na tle 
profilu Sarbiewskiego okolony jest napisem: „Adam Naruszewicz — Mat. 
Sarbiewski — poetae”. Król-mecenas dał tym samym dowód, jak cenną 
tradycję literacką stanowiła dla oświeconych twórczość Sarbiewskiego.

Obraz recepcji „poety uwieńczonego” wynikający z XVIII-wiecznych 
odwołań wydawniczych do jego twórczości byłby niepełny bez uwzględ
nienia pojedynczych jego utworów publikowanych w oryginale i w tłu
maczeniach. Odnajdujemy je w zbiorach pism staropolskich wydanych 
w latach czterdziestych. W Niesiołowskiego Otia publica  zamieszczona 
jest łacińska parafraza Bogurodzicy, pt. Ad Virginem Matrem, w Swadzie 
Daneykowicza-Ostrowskiego —  Laska m arszałkow ska na pogrzebie Sa
piehy. Drukowano pieśni Sarbiewskiego w wydawnictwach przygotowa
nych przez prekursorów Oświecenia: w tomie 3 Minasowicza Zbioru ry t
m ów  — odę Ad Aurelium Lycum  (ks. I, 2), w Bohomolca Zabaw kach  
poetyckich  n iektórych  kaw alerów  — Staranie o sław ę (ks. II, 2) w prze
kładzie Kanutego Dłuskiego i Nieszczęścia znosić m ężnie (ks. I, 2), wiersz 
spolszczony przez Leona Mączyńskiego, w wydanych przez Antoniego 
Wiśniewskiego Rozm owach w ciekaw ych i potrzebnych m ateriach  —  ody 
Przeciw zepsutym  obyczajom  polskim  (ks. III, 20) oraz O sprawowaniu  
się według powinności (ks. IV, 31) w przekładzie i w oryginale. Znajdu
jemy poezję Sarbiewskiego również w czasopismach. „Zabawy Przyjemne 
i Pożyteczne” zamieściły ogółem osiem jego pieśni: Z abaw kę leśną  z Sil- 
vïludiôw, bez podania autorstwa przekładu (1771, t. 3), w przekładzie 
Naruszewicza Panegyris Annae Radivilliae (1771, t. 4); Do Janusza Sku- 
mina (1772, t. 5); Rzucam świat nędzny i znikom e rzeczy [...] (Humana 
linquo), O, Ty} co fatów  odwiecznym  w yrokiem  [...] (O, mens, quae stabili 
fata  regis vice [...] — 1772, t. 6); Zycie zakonne  (Beatus ille [...] — 1774, 
t. 9); D alekie od cnót przodków  obyczaje [...] (Ad Equites Polonos et 
Lithuanos — 1775, t. 11); Mądry człow iek gardzi próżną chw ałą (Ad 
Sigismundum Laetum  — 177, t. 15).

„Monitor” również nie zaniedbywał twórczości Sarbiewskiego. Rocz

5 Zob. J .  P l a t t ,  wstęp w: ,^Zabawy Przyjem ne i Pożyteczne”. (1770—1777). 
Wybór. Wrocław 1968, s. L X X V I. BN I 195.



nik 1777 prezentuje fragmenty dwu ód w przekładzie Minasowicza, o in- 
cipitach: „Wczora wiódł w pługu spracowane woły” (Ad Aurelium  Ly- 
cum) i „Kto śmiercią wprawił w żal obywatele” (Ad Publium Memmium). 
Przedrukowano je później w Zbiorze m niejszym  poezji polskich  drob
niejszych, który wydał Minasowicz. W oryginale i tłumaczeniach Mina
sowicza i Załuskiego opublikował „Monitor” w r. 1774 siedem epigra
matów Sarbiewskiego, zaś w r. 1781 odę Staranie o sławę (ks. II, 2), 
niegdyś zamieszczoną w Z abaw kach poetyckich  niektórych kaw alerów  
pod autorstwem Dłuskiego, przedrukowaną w Opera posthum a  Sarbiew
skiego jako tłumaczenie Bohomolca.

W roku 1780 w zbiorze Myśli w ybrane z francuskiego oraz pieśni 
z Sarbiew skiego parodie  wydał Tadeusz Plater parafrazę dwu pieśni 
z księgi I: Ad Principes Europae (6) oraz Aut nos avarae vendidimus 
Tyro... (8).

Oświeceniowe Sarbiewiana odsłaniają rolę i znaczenie poezji, która 
przechowała tradycje antyczne, stanowiąc dzięki temu ogniwo między pol
skim renesansem a XVIII-wiecznym klasycyzmem. W jej adaptacji 
w omawianym okresie dają się zauważyć dwie fazy: faza odkryć i faza 
przekładów, na pewnym etapie występujące równolegle. Odpowiadają 
one stopniom ewolucji kultury oświeceniowej w Polsce, bowiem rozkwit 
literatury, w szczególności poezji, poprzedzony jest przez działalność, 
którą można by określić jako eksplorację zbiorów bibliotecznych, archi
walnych, rękopiśmiennych miscellaneów. W drugim etapie Sarbiewski 
uczestniczył w życiu literackim niejako podwójnie: unarodowiony przez 
przekład, wchodził swą twórczością w krwiobieg polskiej literatury 
i jednocześnie uczył, dając szansę przystosowania nieprzywykłej z dawna 
i opornej materii języka polskiego do celów lirycznej ekspresji. W pew
nym stopniu wspierał także ideologię kształtującego się klasycyzmu pol
skiego. Wśród przekładów zwraca uwagę znaczna ilość pieśni przydatnych 
dla celów laicyzującej się obywatelskiej parenetyki.

Sarbiewski tłumaczony

Zainteresowanie poezją Sarbiewskiego w okresie Oświecenia wiąże 
się niewątpliwie z renesansem ody, o której pisze się jako o gatunku 
koronnym literatury oświeceniowej, porównując jej popularność z wzię- 
tością bajki i satyry 6.

Na problem adaptacji ody w literaturze stanisławowskiej wiele światła 
rzuca praca Teresy Kostkiewiczowej M iejsce ody w  poezji polskiego

6 I. O p a c k i ,  Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewo
lucji poezji. „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 4, s. 385.



Oświecenia. Spostrzeżenia zawarte w tej pracy wyjaśniają również zja
wisko zwrotu ku poezji Sarbiewskiego.

Oda, zdaniem autorki, traktowana była jako synonim liryki 7. Pisząc 
o wyjściowej sytuacji twórczości poetyckiej okresu Oświecenia Kostkie- 
wiczowa zauważa:

Jeżeli zgodnie z podtrzymywanymi ciągle i zyskującymi coraz to nową 
argum entację sugestiami badaczy przyjąć rok 1764 jako datę przełomową pol
skiego Oświecenia, to w pierwszym dziesięcioleciu po tej dacie nie znajdziemy 
żadnego tomiku poetyckiego, zawierającego oryginalną twórczość liryczną. 
Spotkamy natomiast wydane w roku 1773 tomy Horacego pieśni wszystkich 
przekładania różnych oraz tom Anakreon poeta grecki, opublikowany w roku 
17 7 4  — Naruszewiczowskie przekłady anakreontyków. [...] Wymienione wyżej 
publikacje tłumaczeń polskich wskazują, że w pierwszych latach Oświecenia 
uwaga poetów kieruje się głównie ku tradycji antycznej. Zainteresowania 
antykiem są tutaj programowe, a motywuje się je koniecznością nadrabiania 
zaległości w  przyswajaniu osiągnięć literatury starożytnej8.

Kostkiewiczowa zwraca również uwagę, iż oświeceniowa kariera ody 
jako gatunku lirycznego uprawianego w języku polskim rozpoczęła się 
od zwrotu do tradycji ody polsko-łacińskiej, za którą stali dwaj kory
feusze antyku, Pindar i Horacy, według przekonań klasycystów nie
doścignione wzory literackiej doskonałości9. Za szczególnie przydatną 
dla programu polskiego Oświecenia, zorientowanego na wszechstronną 
naprawę kraju, uznaje autorka „wysoką” odę pindaryczną o retorycznej 
formie wypowiedzi i podniosłym stylu poetyckim, skierowaną do szero
kiego audytorium, wynoszącą ponad nie postać poety. W klasycystycznej 
polskiej odzie widzi autorka niektóre tylko cechy bliskie pindarycznej 
tradycji — te przede wszystkim, które umożliwiały spełnienie wycho
wawczych powinności literatury. Główną z tych cech jest retoryczność, 
właściwa zresztą i innym gatunkom tego okresu: satyrze, bajce, listowi 
poetyckiemu.

Ody Horacego i horacjańskie pieśni Sarbiewskiego przynosiły uogól
niające refleksje o ponadczasowej przeważnie wymowie. Ich tradycja 
wydawała się bardziej może „klasyczna”. Pieśni Sarbiewskiego zachęcały 
do przekładania również dlatego, że zawierały w sobie elementy bliskie 
oświeceniowej tendencji do laicyzacji pojęć moralnych. Częściej np. czyta 
się w nich o szczęściu i sławie jako o skutku cnoty niż jako o nagrodzie 
cnoty. Jest to punkt widzenia stoicki, niesprzeczny z chrześcijańskim, nie 
wyłącznie wszakże chrześcijański. Wiele też z owych pieśni można było 
wykorzystać dla obywatelskiej edukacji w duchu racjonalizmu. Realizację

7 T. K o s t k i e w i c z o w a ,  M iejsce ody w poezji polskiego Oświecenia. 
W zbiorze: Studia z teorii i historii poezji. W rocław 1967, s. 191.

8 Ibidem , s. 186—187.
* Ibidem , s. 189, 196, 201.



takich możliwości zdają się potwierdzać dokonywane przez tłumaczy wy
bory ód.

Wśród dziewiętnastu przekładów z Sarbiewskiego autorstwa Narusze
wicza, zamieszczonych w wydaniu dzieł XVII-wiecznego poety z r. 1769, 
jedenaście zawiera problematykę filozoficzno-moralną. Są to: Do Tybe- 
ryna. Cnota skarb prawdziw y  (ks. IV, 34), Do Arymina. Różnica ludzi od 
zwierząt (ks. III, 23), Spokojność umysłu  (ks. IV, 31), Do Pausylippa. 
O znikom ej m łodości (ks. III, 22), Do Pausylippa. K rólestw o m ądrego  
(ks. IV, 3), Do Deliusza. Zwyczaj często głupim przew odnikiem  (ks. IV, 10), 
Do T eleja . Rzeczy ludzkich nietrw ałość  (ks. I, 7), Do Asteriusza. O n ie
szczerej przyjaźni (ks. II, 8), K ato polityczny (ks. III, 3), Do Minacego. 
Nie masz na sw iecie statecznego w esela  (ks. IV, 15), Do sw ojej lutni (ks. 
IV, 3). Dla przeciwstawienia wspomnijmy, że spośród osiemnastu ód prze
łożonych przez Piotra Puzynę tylko osiem można by było zaliczyć do wy
żej wymienionej kategorii. Pozostałe obejmowały tematykę rozmaitą, jak 
np. Do konika polnego, W yprawa chocim ska r. 1621, W ytłum aczenie na
zw iska ojczystego Polaków . Były wśród nich również utwory religijne, 
np. cztery pieśni do NMP.

Przewodnim motywem tłumaczonych przez Naruszewicza pieśni są 
cnota i rozum. Wartość ich sprawdza się w trwałym spokoju niezależnym 
od igrzysk fortuny, w szacunku i miłości współobywateli. Trudno nie do
strzec jednolitej koncepcji wyboru, gdy czytamy owe z ody Do Pausylippa  
słowa przestrogi:

Niechaj cię próżno, nieobaczna młodzi,
Wiek powabami płonnymi nie zwodzi,
Bo gdy raz porwie czas pędem swych koni,
Już go i bystry Afryk nie dogoni10.

— lub z Katona politycznego  pouczający monolog:
Chwalę dostatki, które sama cnota nada,
Którymi łacno rozum szafuje i włada,
Które wzrost biorąc nieprzerwany z laty 
Żałosnej nigdy nie doznają straty.
To król, to cesarz u mnie, któremu czy bierze,
Czy daje Bóg Opatrzny, zawsze w jednej mierze 
Stojąc, z hojnego nie jest większym datku,
Ani też mniejszym zostaje w przypadku.
Z lekkich to tylko ludzi żarty sobie próżne 
Płocha fortuna stroi; [...] u.

Elementy moralistyki stoickiej niewątpliwie ujęły tłumacza w odzie 
Do Tyberiusza:

10 A. N a r u s z e w i c z ,  Dzieła. T. 4. Warszawa 1778, s. 145.
11 Ibidem , s. 147.



Próżno się nędznik z cudzych skarbów chwali.
Gdy sam nic nie w art, by wszystkie na szali 
Włości położył z cetnaram i złota,

Będzie gołota.
W głowie swej wielki, u innych wzgardzony,
Nie zna sam siebie, płonnym napuszony 
Pochlebstwem gminu, dziwi się marnemu

Cieniowi sw em u12.

Demaskuje się tu wartości pozorne, wskazując w finale wiersza na 
związek cnoty i szczęścia: „Z samego siebie, jeżeliś cnotliwy, będziesz 
szczęśliwy”. Rozum czyni człowieka niezależnym od obiegowych, nie we
ryfikowanych poglądów i ocen. Wskazują na to cytaty z pieśni Do Deliu- 
sza. Zwyczaj często głupim przew odnikiem :

Mało dbaj, że wielu błądzi,
Bo gminem zwyczaj, a nie rozum rządzi.

Stąd już konkluzja:
Ja  na moim Helikonie
Wysoko siedzę i od głupich stronię w.

Cnota i rozum zespolone stanowią o niezależności człowieka wobec 
zmienności losu, o stateczności ludzkiej. Stateczność to jednak nie kwie- 
tyzm i obojętność, lecz wewnętrzne napięcie i wewnętrzna czujność, bo
wiem:

To król, który się gminnych postrachów nie boi,
Który sam w sobie jako wśród obozu stoi,
A w każdej dobie z niezrównanym statkiem  
Na harc wyzywa fortunę z przypadkiem 14.

Wydaje się, że cytowane tu w przekładach pieśni Sarbiewskiego odpo
wiadały wychowawczym założeniom Oświecenia m. in. dlatego, że pod
ważały wartość obiegowych sądów, wskazywały na potrzebę rewizji ste
reotypów myślowych, aprobowały niezależność od gminnych „postrachów” 
i zwyczajów.

Warto wspomnieć, że jeszcze inny rodzaj liryki Sarbiewskiego zwrócił 
uwagę Naruszewicza. Wśród przekładów publikowanych w „Zabawach 
Przyjemnych i Pożytecznych” znalazł się jego przekład ody Panegyris 
Annae Radivilliae, zaczynający się od słów: „Skromność ci piękna z gład
kiej wydaje się twarzy”. Zdaje się on potwierdzać zainteresowanie trans
latora dla wierszy panegirycznych, ujawniające się również w jego twór
czości oryginalnej.

12 Ibidem , s. 148.
18 Ibidem , s. 150.
14 Ibidem , s. 151.



Inni XVIII-wieczni tłumacze poezji Sarbiewskiego, jak Przeździecki, 
Bohomolec, Minasowicz, Wiśniewski, zajmowali się również — podobnie 
jak Naruszewicz — liryką filozoficzno-refleksyjną „Horacego chrześci
jańskiego”. Szukali w niej okazji do pouczeń o potrzebie odkrywania 
w życiu wartości trwałych i autentycznych, dochodzenia — „ile dopuszczą 
rozumu granice” — prawdy o „Bogu i Naturze”.

Szczególnie często, we fragmentach i w całości, przedrukowywano 
tłumaczenia dwu pieśni: Ad Aurelium Lycum  (ks. I, 2), zatytułowanej 
w przekładzie Nieszczęścia znosić m ężnie i zawdzięczającej swe polskie 
wersje Minasowiczowi i Mączyńskiemu, oraz Ad Publium  Memmium  
(ks. II, 2) opatrzonej tytułem Staranie o sław ę , w wypadku której kwestia 
autorstwa przekładu jest trochę niejasna, bowiem łączono go raz z na
zwiskiem Dłuskiego, raz Bohomolca. Pieśń Do Publiusza Memmiusza prze
ciwstawiała prawu przemijania optymistyczną i szczytną możliwość trwa
nia w pamięci potomnych. Przypominają o tym końcowe wersy jej ostat
nich dwu strof: „Możemy jednak przez sławy nabycie / Przedłużyć życie” 
i „Po czyjej śmierci wielu zapłakało, / Ten żył niemało” 15.

Z XVIII-wiecznych przekładów odczytujemy dążenie ich autorów do 
wierności w oddaniu myśli, stylu i tonu pieśni Sarbiewskiego. Najbardziej 
chyba wolnym i maksymalnie celom dydaktyki i obywatelskiej morali
styki podporządkowanym tłumaczeniem jest Oda z Sarbiew skiego [...] 
z małą ku końcow i odmianą przetłum aczona , przeciw  zepsutym  obyczajom  
polskim  (ks. III, 20), wydana przez Antoniego Wiśniewskiego. Historia 
mężnego Wiszniowskiego, „którego serce, gdy w walce za ojczyznę poległ, 
Turcy między sobą podzieliwszy pożarli”, została tu opowiedziana w je
denastu wersach, podczas gdy w oryginale zawarta jest w szesnastu 16. 
Wspomniana w tytule „mała ku końcowi odmiana” okazała się dość znacz
na i znacząca. Antytureckie zabarwienie finalnych wierszy ody Sarbiew
skiego zupełnie znikło w przekładzie. Natomiast pojawiły się hasła wszech
stronnej ofiarności dla dobra ojczystego kraju. Zestawmy fragmenty ory
ginału i przekładu:

Eheul stringite, posteri,
Ferrum  belligera stringite dextera.
Heu, primam gladii sitim,
Pubes, Ordysiis im buae caedibus,
Confossique reciprocum
Rursum  pectoribus reddite sanguinem,
Dudum in corpore Bistonum, et 
Venis im m eritum  ferv ere  barbaris17.

15 M. K. S a r  b i e w s к i, Opera posthuma. Warszawa 1769, s. 312.
16 A. W i ś n i e w s k i ,  Rozmowy w ciekawych i potrzebnych [...] m ateriach  

[...]. T. 2. Warszawa 1761, s. 279.
17 S a r b i e w s k i ,  Poemata omnia, s. 110.



Ty przynajmniej, młodzież nasza,
Na wielką pomniąc dzielność nieśmiertelnych przodków 
Bierz się wcześnie do pałasza,
Zniewieściałych nie chciej iść przykładem wyrodków.
Pracuj, łóż dobra, znoś blizny.
Owszem, jeśliby trzeba na swobód swych wsparcie,
Dla Wiary i dla Ojczyzny,
Przeciw nieprzyjaciołom idź i na pożarcie.
Piękniejszego nad to życia
Nie masz, kto tak swe mężnie wieść życie obiera,
Prócz wielkiej chwały nabycia
W pamięciach, w sercach ludzkich nigdy nie umiera 18.

Różnica jest nie tylko objętościowa. Adresatem tej części wiersza 
w przekładzie jest młodzież, w oryginale — potomni. Samo zaś wezwanie 
mobilizuje nie tylko — ,,jeśliby trzeba” — do obrony swobód, wiary 
i ojczyzny, ale i do, stawianej na równi z obroną, pracy dla kraju i przy
sparzania mu dóbr.

Wyraźnym transformacjom poddana została też część wstępna wier
sza. Zniknął stąd prywatny adresat — Lewiński. Z oskarżającym pyta
niem retorycznym zwraca się tu podmiot liryczny do narodu:

Cóż jest! Czyż tylko w muzyce,
W krotofilach, rozpuście, w biesiadach, w wygodzie,
W sztucznych tańcach, w pijatyce
Kochać się będziesz, wielki od wieków Narodzie? 19

Modyfikacjom uległa wraz z treścią tonacja utworu. Spokojny entu
zjazm horacjańskiej ody w wersji Sarbiewskiego — osiągnął w tłumacze
niu, zwłaszcza we wstępie, nasilenie właściwe wysokiej odzie pindarycznej. 
Zarazem wzmógł się retoryczny ton ody i jej dydaktyzm.

Rozwijała się również na gruncie literatury Oświecenia oryginalna 
twórczość w tym cenionym przez poetyki gatunku. Odznaczała się ona 
dużą, urozmaiconą skalą tonacji i tematyki, co z kolei prowadziło do za
cierania się formalnej odrębności i swoistości ody. Zmierzch bohaterskiego 
okresu ody następuje w Oświeceniu wtedy, kiedy ofensywne stają się 
gatunki literackie bardziej ku celom dydaktycznym nachylone, jak bajka 
i satyra20. Wtedy to i zainteresowanie dla liryki Sarbiewskiego stopniowo 
maleje.

Recepcja twórczości Sarbiewskiego w w. XVIII, wyrażająca się w do
konaniach wydawniczych i przekładowych, była niewątpliwym dowodem 
poszukiwania w literaturze polskiej XVII w. zagubionych ogniw, łączą

18 W i ś n i e w s к i, op. cit., s. 280.
19 Ibidem.
20 K o s t k i e w i c z o w a ,  op. cit., s. 213.



cych poezję oświeceniową z preklasycyzmem renesansu i — głębiej się
gając — z wzorcami poetyki i stylistyki klasycyzmu antycznego. Nawią
zywano również poprzez twórczość Sarbiewskiego do zawartych w lite
raturze tych okresów — w jej filozoficznej i moralistycznej warstwie — 
humanistycznych, laickich i obywatelskich propozycji etycznych. Sądzić 
można, iż wiek Oświecenia wybierał z dorobku poety XVII w. to, co sta
nowiło o ponadczasowym walorze jego twórczości.

Recepcja teoretycznych prac Sarbiewskiego 
w okresie Oświecenia

Sarbiewski był nie tylko poetą, lecz również teoretykiem poezji. Ko
leje tej drugiej dziedziny jego twórczości okazały się zupełnym przeci
wieństwem losów dzieł poetyckich stworzonych przez niego. Jako inedita  
przetrwały prace teoretyczne Sarbiewskiego aż do drugiej połowy X X  
wieku. Różnie je oceniano — ich wartość i estetyczną, doktrynalną genea
logię. Władysław Tatarkiewicz omawia traktat De perfecta  poesi jako 
przynależny do „romantycznego epizodu estetyki koło roku 1600, epizodu 
nie należącego ani do epoki, która go poprzedzała, ani do tej, która miała 
przyjść po nim; ani do odrodzenia, ani do baroku” 21. Traktat De acuto 
et arguto znalazł się w Historii estetyki wśród teorii manierystycznych, 
opatrzony jednak zastrzeżeniem: „Sarbiewski nie był manierystą, był ba
daczem manieryzmu” 22. Stanisław Pietraszko, rozpatrując traktaty Sar
biewskiego, zależność zawartych w nich poglądów od koncepcji teoretycz- 
no-estetycznych Arystotelesa, zwłaszcza w kwestii uznania tego, co moż
liwe i prawdopodobne, za przedmiot poetyckiego przedstawienia, oma
wiając przyjętą przez Sarbiewskiego zasadę ogólności jako podstawę jego 
koncepcji literatury parenetycznej, stwierdza:

Cała ta koncepcja poezji, przy wszystkich jej specyficznych rysach, w ogól
ności mieści się w schemacie teoretycznym wspólnym najważniejszym współ
czesnym doktrynom klasycystycznym i w swoich odstępstwach od tego sche
matu nie przekracza granic odchyleń obserwowanych w tam tych doktrynach23.

Jadwiga Sokołowska polemizuje z poglądem Tatarkiewicza na dok
trynalną wartość i genezę traktatów Sarbiewskiego:

Uważam, że nie należy sztucznie rozdzielać dzieła De perfecta poesi od 
traktatu De acuto et arguto, ponieważ istnieje między nimi ścisły związek, 
który wynika z całej konstrukcji teoretycznej, jaką zbudował Sarbiewski: nie

21 W. T a t a r k i e w i c z ,  Historia estetyki. T. 3. Wrocław 1967, s. 360.
22 Ibidem , s. 447.
23 S. P i e t r a s z k o ,  Doktryna literacka polskiego klasycyzmu. Wrocław 1966, 

s. 207.



zamierzał on rezygnować z klasycznej estetyki Arystotelesa ani klasycyzującej 
estetyki renesansowej Scaligera, ale mimo to od obu tych stanowisk zdecydo
wanie odszedł w swojej teorii poezji, a zwłaszcza w rozprawie De acuto et 
arguto i -w De perfecta poesi. W poetyce Sarbiewskiego obserwujemy wyraźne 
krzyżowanie się różnych tradycji teoretyczno-filozoficznych, ale oprócz tego 
dzieło polskiego teoretyka literatury jest kolejnym, ważnym ogniwem w roz
woju wiedzy o poezji24.

W teorii poezji Sarbiewskiego wyraził się — zdaniem autorki — „no
wy, początkujący styl baroku” 25.

Czesław Hernas o traktacie De acuto et arguto wyraża się jako o poe
tyce i awangardowym programie literackim barokowego konceptyzmu. 
Stwierdza zarazem, iż parodiae Horatianae Sarbiewskiego charakteryzuje 
klasyczny umiar i unikanie środków stylistycznych, które mogłyby stać 
się przyczyną ostrego dysonansu wobec ducha klasycznego, że ostatecz
nie — „Nie poddawał się Sarbiewski skrajnościom estetyki barokowej” 26.

Nie ma zatem zgody poglądów na temat teoretycznych prac Sarbiew
skiego. Rysuje się wszakże pewna zbieżność stanowisk w kwestii relacji 
między jego teorią a własną praktyką poetycką.

Jaki był oddźwięk poetyki Sarbiewskiego w XVII i, co nas szczególnie 
interesuje, w XVIII wieku? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, 
zwłaszcza wobec faktu pozostawania tych prac w rękopisach. Wiadomo, 
że wykłady teoretyczne Sarbiewskiego w odpisach krążyły po kolegiach 
jezuickich i innych, gdzie były wykorzystywane przez nauczycieli poetyki. 
W XVIII w. zebrał je w całość i uporządkował Naruszewicz, wydane jed
nak nie zostały. Wpływać musiały zapewne również na opinie o twór
czości literackiej dawnych i nowszych twórców. Analiza Trenu V II Jana 
Kochanowskiego w dziele Ignacego Włodka pt. O naukach wyzwolonych  
w powszechności i w szczególności nasuwa przypuszczenie, iż uczony ów 
jezuita korzystał z inspiracji płynących z traktatu De acuto et a rgu to27.

Józef Warszawski, omawiając zasięg wpływu prac teoretycznych poety- 
-  jezuity, przytacza sądy i opinie na ten temat zawarte w najnowszych, 
dotyczących Sarbiewskiego-teoretyka, pracach naukowych. Podkreśla, iż 
nie należy wykluczać jego wpływu na twórczość poetycką w XVIII w. 
i cytuje słowa Tadeusza Sinki:

Wszyscy późniejsi lirycy polsko-łacińscy [...], jak Kanon, Ines, Zawadzki 
i i. w wieku XV II, Kaliński, Bychowski, Konarski, Leśniewski, Kniaźnin

24 J .  S o k o ł o w s k a ,  Spory o barok. W arszawa 1971, s. 238—239.
25 Ibidem , s. 239.
29 Cz. H e r n a s ,  Barok. Warszawa 1973, s. 198, 203.
37 Zob. А. С i e ń s к i, Ignacy Włodek jako krytyk i teoretyk literatury. „Rocz

niki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” t. 5 (1957).



w wieku XV III, piszą na wzór jego ody, a epicy, jak Ustrzycki (Sobiescias, 
1686), Kaliński (Viennis, 1717), Skórski ,(Lechus, 1745), trzym ają się w swych 
epopejach przepisów De perfecta po esi28.

Autor pracy M ickiewicz uczniem Sarbiew skiego  przytacza też zdanie 
Kostkiewiczowej, iż jeszcze w X IX  w. „powstają tendencje [...] zbliżone 
do stanowiska, jakie w sprawie gatunków i rodzajów reprezentował Ma
ciej Sarbiewski” 29.

W epoce współczesnej poecie traktat De acuto et arguto  był dyskuto
wany w Rzymie, na tematy stanowiące przedmiot rozprawy sam autor 
prowadził wymianę poglądów z wybitnymi uczonymi Italii, Francji i Nie
miec. O traktacie tym pisze Wall, iż w podręczniku Michała Radaua Ora
tor extem poraneus znajdują się z niego ekscerpty30.

Warszawski wspomina o śladach wpływu Sarbiewskiego na terenie 
Hiszpanii. Dostarczyła mu informacji na ten temat Bibliografia hispano- 
-latino clasica  opracowana przez Menèndeza Pe’ayo. Informuje ona, iż 
w anonimowym dziele wydanym w Sewilli w w. XVIII, a zawierającym 
M. Tullii Ciceroni Orationes duodecim  selectae, znajdują się jako załącz
niki „opuscula Stradae et Sarbievii” 31.

Dotychczasowe wyniki poszukiwań śladów recepcji poetyki Sarbiew
skiego są w zasadzie dopiero rekonesansem. Szansę rozjaśnienia tej kwe
stii stwarzają badania poświęcone jej związkom i relacjom jz estetyką 
XVII i XVIII wieku. Już teraz zdają się one wskazywać, że poglądy słyn
nego jezuity na poezję, jej istotę i zadania, podobnie jak jego własna 
twórczość, są niesprzeczne z głównym nurtem poezji XVIII-wiecznej 
w Polsce. Sarbiewski — pisze Pietraszko — sądził, iż zadaniem poezji jest 
pouczanie czytelnika, lecz z dwóch rodzajów pouczania: dyskursywnego 
i pośredniego, wybierał ten drugi, czyli alegoryczny, „pozwalający naj
skuteczniej realizować podstawową funkcję poezji, to znaczy wykładać 
»filozofię moralną celem wpłynięcia na ludzkie postępowanie (ad hum a
nam  instituendam vitam)«” 32.

Praca o Sarbiewskim-teoretyku, pióra Elżbiety Sarnowskiej, poświę
cona jego Dii gentium, rzuca światło na istotę poetyckości w rozumieniu 
tego twórcy. Autorka zauważa w konkluzji, iż dla Sarbiewskiego poezja, 
podobnie jak mitologia, „zachowuje swą wartość, o ile jest narzędziem

28 J .  W a r s z a w s k i ,  Mickiewicz uczniem  Sarbiew skiego. Rzym 1964, s. 135.
29 Ibidem , s. 136. W a r s z a w s k i  cytuje tu wypowiedź T. K o s t k i e w i 

c z o w e j  z pracy Liryka i gatunki liryczne w poetykach polskiego Oświecenia  
(w zbiorze: Z teorii i historii literatury. Warszawa 1963).

30 W a 11, op. cit., s. X LV II.
31 W a r s z a w s k i ,  op. cit., s. 134.
32 P i e t r a s z k o ,  op. cit., s. 204.



przekazywania ukrytej wiedzy, o ile pełni funkcję instrumentu służącego 
poznaniu prawd nadrzędnych w stosunku do prawdy poetyckiej” 33.

Wydaje się, że pisarzom i ideologom polskiego Oświecenia Sarbiew
ski —  teoretyk i poeta — dostarczył uzasadnień i wzorów dla poezji jasnej 
i wykwintnej, moralistycznej i wychowującej. Uznanie dla niego było 
akceptacją klasycystycznych tradycji w polskiej literackiej przeszłości.

88 E . S a r n o w s k a - T e m e r i u s z ,  Świat mitów i świat znaczeń. Maciej 
Kazimierz Sarbiew ski i problem y wiedzy o starożytności. Wrocław 1969, s. 204.


