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ZRÓŻNICOWANIE GATUNKOWE „PRZEWAG ELEARÓW POLSKICH” 
WOJCIECHA DEMBOŁĘCKIEGO *

Problem atyka tożsamości genologicznej płodów pamiętnikarskiego pióra 
interesowała ostatnio wielu uczonych, pogłębione w tym zakresie studia przynio
sły sporo ważkich ustaleń. Przypomnijmy zatem prace Alojzego Sajkowskiego, 
M ariana Kaczmarka czy Andrzeja Cieńskiego1. Stanowią one cenne źródło 
propozycji porządkujących bogaty materiał dawnych wspomnień osobistych.

Przewagom elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano (Poznań 
1623)2 raczej pobieżnie i z dużym dystansem przyglądali się badacze literatury 
baroku, ponieważ autor tego dziełka — Wojciech Dembołęcki — nie cieszył się 
ani dawniej, ani dzisiaj szczególnym uznaniem. Na niechlubne miejsce w his
torii literatury zasłużył sobie „dzieciństwami” i „głupstwami”, jakie poplótł na 
tem at pochodzenia narodu i języka polskiego w Wywodzie jedynowłasnego pań
stwa świata [ . . .]  (Warszawa 1633)3. Utwór ten w badaniach nad literaturą 
staropolską często występuje jako jeden z najbardziej osobliwych elementów 
barokowego tła, na którym przedstawia się najznakomitsze zjawiska literackie 
epoki4. Zła sława Wywodu oraz jego autora trwa nieprzerwanie nadal, prze

* Fragment przygotowywanej większej całości.

1 A. S a jk o w sk i, Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964. — M. K aczm arek , wstęp 
w: Antologia pamiętników polskich X V I wieku. Pod redakcją R. P o l laka. Wybór i opracowanie 
S. D rew n ia k  i M. K aczm arek . Wrocław 1966. — A. C ień sk i, Pamiętniki i autobiografie 
światowe. Wrocław 1992.

2 Stronice tego pierwodruku wskazywać się będzie liczbami podawanymi w nawiasie po 
cytatach (w zmodernizowanej pisowni). Trzeba zwrócić uwagę, że zaszła w nim omyłka numeracji 
rozdziałów: dwa z nich oznaczono jako 26, a więc dalsze, od rozdz. 27, noszą numery niższe o 1, aż 
do rozdz. 34, który otrzymał już właściwe liczbowanie. (W następnych edycjach omyłkę tę po
prawiono.) Tutaj posługujemy się numeracją zweryfikowaną.

3 Zob. M. W isz n ie w sk i, Historia literatury polskiej. T. 7. Kraków 1845, s. 354—355. — 
J. U je jsk i, Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Lwów 1931, 
s. 44—48, 82. — J. T uw im , Parafianie księdza Dembołęcldego. W: Pegaz dęba, czyli panopticum 
poetyckie. Kraków 1950. — J. P u zy n in a , Ze staropolskich teorii pochodzenia narodu i języka 
polskiego. (Wojciech Dembołęcki). „Poradnik Językowy” 1955, z. 10. — M. K o ch a ń sk a , Ksiądz 
Wojciech Dembołęcki z Konojad. „Prace Literackie” t. 1 (1956), s. 128 — 138. — J. P elc, Kontrrefor
macja, sarmatyzm a rozwój literatury polskiej. ( Od renesansu do baroku). W zbiorze: Wiek X V II — 
kontrreformacja — barok. Prace z historii literatury. Wrocław 1970, s. 122—123.

4 Zob. M. Jan ik , Z dziejów wymowy w wieku X V II i XVIII. „Pamiętnik Literacki” 1910, 
s. 8 — 10, przypis 2. — J. P elc , Dynamika rozwoju i periodyzacja polskiej literatury barokowej. 
W zbiorze: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25 — 29 
sierpnia 1987 r. w Krakowie. Warszawa—Kraków 1992, s. 159. — W. R. R zepka, B. W alczak ,
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szkadzając niekiedy, niestety, we właściwym rozpoznaniu twórczości znakomi
tego przecież pisarza polskiego XVII wieku.

Surową krytykę znawców przedmiotu może nieco osłabić przedstawienie 
tekstu Przewag w bardziej obiektywnym oświetleniu, a więc bez uproszczeń 
oraz bez mimowolnie narzucających się dzisiaj pochopnych ocen. Dzieje elea
rów z lat 1619 —1623 malował Dembołęcki w okresie specyficznym obfitują
cym w różnorodne zawirowania polityczno-religijne: jest to czas, przypomnij
my, wstępnego etapu wojny trzydziestoletniej (1618 — 1648), czas nasilonej po
lemiki wyznaniowej, wreszcie zaś wzmożonych aktów agresji na ziemie słab
nącej potęgi europejskiej, na Rzeczpospolitą (Cecora — 1620, Chocim — 1621). 
Okoliczności te, należy sądzić, w dużym stopniu zaważyły na mesjańskim zaba
rwieniu niektórych dysertacji pomysłowego pisarza, zawartych nie tylko w Wy
wodzie, ale również w Przewagach5. Nie pomniejszają one jednak wielu innych, 
zapewne godnych odnotowania, walorów dzieła o lisowczykach.

W większości kompendiów odnajdujemy raczej zróżnicowane opinie bada
czy w sprawie przynależności gatunkowej Przewag, choć zwykle opowiadają 
się oni za umieszczeniem relacji Dembołęckiego na długiej liście polskich pa
miętników epoki baroku6. W syntezie Czesława Hernasa utwór otrzymał kró t
kie omówienie w rozdziale Przemiany i pogranicza epiki, opatrzony tam mia
nem diariusza. W Historii literatury polskiej Juliana Krzyżanowskiego charak
terystykę interesującej nas książki znajdziemy w dziale pt. Pamiętnikarze, kaz
nodzieje i moraliści, gdzie nazwana została pamiętnikiem7. Podobne stanowis
ko, jak  można wnosić, przyjęli inni uczeni, np. Jadwiga Rytel oraz Władysław 
M agnuszewski8.

Zarysowana próba klasyfikacji — jak widać, wcale nieoczywista, choć w za
sadzie słuszna — znajduje wsparcie w ustaleniach Alojzego Sajkowskiego:

Przewagi są pamiętnikiem bezosobistym i z tej racji umieścić by je należało w sąsiedztwie 
kronik pamiętniczych. Są jednak pewne elementy, które wiążą dzieło Dembołęckiego z właś
ciwymi pamiętnikami.

Socjolekt szlachecki X VII wieku. W: jw., s. 183. — M. C icca r in i, Sarmatyzm i orientalizm w kul
turze polskiej X V I wieku. Przełożyła A. M azanek . W zbiorze: Od „Lamentu świętokrzyskiego" do 
„Adona". Włoskie studia o literaturze staropolskiej. Warszawa 1995, s. 170. Mniej krytycznie oceniła 
megalomański traktat lingwistyczny Dembołęckiego B. O tw in o w sk a  (Język — naród — kultura. 
Antecedencje i motywy myśli renesansowej o języku. Wrocław 1974, s. 177). Wcale niedawno pojawił 
się, jeszcze chyba odosobniony, głos w obronie Wywodu: K. O b rem sk i (Sarmacki mesjanizm. 
„Ogród” 1994, nr 4, s. 129) wykazuje, iż nie tylko Dembołęcki był propagatorem polskiego mes- 
janizmu, ale także inni, wielcy — Andrzej Frycz Modrzewski i Piotr Skarga.

5 Zob. H. B arycz , Dembołęcki (Dębołęcki)  z Konojad Wojciech. Hasło w: Polski słownik 
biograficzny, t. 5 (1939 — 1946), s. 80—81. — K o ch a ń sk a , op. cit., s. 116, 118 — 120. — 
J. S. By stroń , Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone. Wybrał i opracował 
L. S tom m a. Warszawa 1980, s. 298. Szerzej o konceptach Dembołęckiego zob. R. S ztyb er, 
„Banialuki" i „ambaje", czyli o pseudoetymologicznej pochwale elearów (lisowczyków). „Studia i Ma
teriały”, Filologia Polska, nr 10 (w druku).

6 Zob. E. M a lisz e w sk i, Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących. ( Druki i rę
kopisy). Warszawa 1928, s. 29.

7 Cz. H ern as, Literatura baroku. Warszawa 1995, s. 91. — J. K rzy ża n o w sk i, Historia 
literatury polskiej. Alegoryzm — preromantyzm. Warszawa 1974, s. 272. Do diariuszy Przewagi 
zaliczają K o c h a ń sk a  (op. cit., s. 116) i J. N  o w a k-D ł u ż e w s к i (Okolicznościowa poezja polityczna 
w Polsce. Zygmunt III. Warszawa 1971, s. 269).

8 J. R ytel, „Pamiętniki" Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy 
narracyjnej. Wrocław 1962, s. 94, 95, 106. — W. M a g n u szew sk i, Z dziejów elearów polskich. 
Stanisław Stroynowski — lisowski zagończyk, przywódca i legislator. Poznań 1978, s. 127.
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D o elementów tych zalicza badacz: koncentrację opisu na krótkim odcinku 
czasowym, ograniczenie tematyczne, podkreślanie „oczywistości” opisanych 
zdarzeń, wreszcie fakt, że tekst powstawał na podstawie rekonstrukcji pamię
ciowej9. W ahania Sajkowskiego, rezultat wnikliwej analizy książki, wydają się 
świadectwem dostrzeżonych zróżnicowań formalnych istniejących w obrębie 
Przewag. Tym właśnie zróżnicowaniom pragniemy poświęcić nieco więcej uwa
gi w niniejszym szkicu.

Dwie części Przewag

Niejednorodność formalna staropolskich dzieł pamiętnikarskich wynika 
z wielu dość złożonych przyczyn. Do najważniejszych należy brak stosownych 
kanonów normatywnych, a zwłaszcza brak świadomości normatywnej ówczes
nych, często przecież domorosłych pisarzy. Trudno zresztą dzisiaj czynić im 
zarzuty niezachowania konsekwencji w konstruowaniu opowieści, skoro na
czelnym celem nie było pisanie zgodne z określonym wzorcem, ale żywiołowe 
snucie relacji o sobie, mniejsza już, według jakiego schematu. Chodziło przecież 
o utrwalenie najważniejszych zdarzeń z życia samego autora. Coraz powszech
niejsza praktyka sporządzania notât na temat własnych przeżyć, uczestnictwa 
w istotnych wydarzeniach wysokiej rangi (sejmy, wojny, podróże) z czasem 
wytworzyła zróżnicowane formy rejestracji opisywanego materiału, jak  np. rap
tularz, dziennik, peregrynacja czy pam iętnik10. Były one jednak rezultatem 
swoistej umowy, ale umowy spontanicznej, autorzy zaś wcale nie czuli się 
skrępowani gorsetem reguł narzucanych przez kodyfikatorów, dlatego też częs
to nie dochowywali wierności wybranym gatunkom, mieszając rozmaite formy 
pamiętnikarskie i historiograficzne11. Kazus Przewag jest tego znamiennym 
przykładem.

K a p e l a ń s k a  p r z y g o d a  D e m b o ł ę c k i e g o  z e l e a r a m i

Relacja o lisowczykach jako przejaw takiego przemieszania wydaje 
się — wbrew pozorom — niezwykle skomplikowana. Jej autor niejako skrył się 
za światem przedstawionym, na podstawie tekstu Przewag możemy się jedynie 
domyślać osobistych losów Dembołęckiego12, i to przede wszystkim od końca 
maja 1622, gdy po raz wtóry dołączył do pułku elearów, w randze kapelana — 
choć, jak  wiadomo, karta tytułowa zapowiada relację od roku 1619.

9 S a jk o w sk i, op. cit., s. 61, 62.
10 Zob. H. D z ie c h c iń s k a , Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Polski. 

„Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1994.
11 Zob. R ytel, op. cit., s. 26. Na temat bliskości kronikarstwa i pamiętnikarstwa zob. też 

A. B o ro w sk i, Stanisław Żółkiewski — „Początek i progres wojny moskiewskiej". W zbiorze: 
Lektury polonistyczne. Średniowiecze — renesans — barok. T. 2. Kraków 1993, rozdz. Pamiętnik 
jako literatura.

12 Nasuwa się tu rozróżnienie sformułowane w książce W. W ellek a  i W. A u stin a  
Teoria literatury (Przekład pod redakcją i z posłowiem M. Ż u ro w sk ieg o . Warszawa 1975, s. 94), 
określające „dwa typy poetów: obiektywny i subiektywny”. U pierwszego z nich „dominuje »umie
jętność negatywna«, postawa chłonąca świat, przytłumienie swojej konkretnej osobowości”; drugi 
zaś to „taki, który chce odsłaniać własną osobowość, kreślić swój autoportret, spowiadać się, 
wyrażać, co go nurtuje”. Dembołęckiego zaliczylibyśmy właśnie do tego pierwszego rodzaju 
twórców.
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W roku 1619 franciszkanin był w W iedniu13, mógł więc w jakiś sposób 
zetknąć się z łisowczykami, może przeżył również chwile grozy podczas 
oblężenia m etropolii14. W zimie 1621 wstąpił w szeregi korpusu, lecz pierwsza 
przygoda Dembołęckiego jako kapelana lisowczyków nie trwała zbyt długo, 
chyba najwyżej kilka miesięcy15, ponieważ wiosenne akcje dywersyjne pułku 
opisał w Przewagach co najmniej ascetycznie. Już w lecie na polach chocims- 
kich nie było go z korpusem.

Uświadomienie sobie tych wszystkich faktów zdecydowanie przekreśla wąs
ką definicję pamiętnika przyjętą przez Władysława Czaplińskiego16 i jedno
cześnie potwierdza wątpliwości Alojzego Sajkowskiego wobec genologicznego 
statusu Przewag.

Kształt dzieła księdza kapelana oscyluje między trzema formami piśmien
niczymi: kroniką, pamiętnikiem oraz diariuszem. Elementy tych gatunków 
znalazły swoje odbicie na kartach Przewag elearów polskich i zarazem stopiły 
się, jak w tyglu, w jedną nierozerwalną całość.

E l e m e n t y  m e t a t e k s t o w e

Dembołęcki posłużył się w swoim dziele dość licznymi elementami o cha
rakterze metatekstowym; należy do nich zaliczyć tytuł, dedykację, Summariusz 
wszystkiego do czytelnika (swoisty wstęp), śródtytuły, marginalia, wiersz 
o erratach, zakończenie oraz odautorskie refleksje nad sposobem gromadzenia 
informacji przewidzianych do spisywania17. Teksty te tworzą charakterystycz
ną ramę kompozycyjną, a dane w nich zawarte umożliwiają podjęcie próby 
zilustrowania warsztatu pisarskiego, co nie jest obojętne dla ustalenia przynale
żności gatunkowej dzieła.

Dembołęcki już od pierwszych kart, nie unikając zretoryzowanych zabie
gów autokreacyjnych18, buduje swój wizerunek osoby bez zarzutu, konstruuje 
obraz narratora kompetentnego, nade wszystko zaś godnego zaufania. Nazywa

13 Zob. W. M a g n u szew sk i, Wokół kozaka Płachty. W zbiorze: Z zagadnień historii literatu
ry. Zielona Góra 1976, s. 72— 73.

14 Zob. Przewagi, rozdz. 1, s. 2 —3: „O, jak straszna rzecz była patrzyć wtenczas [tj. w 1619 r.] 
z wiedeńskich murów [ ...] . O, jako brzydko było słuchać niebezpiecznych o zdradę wnętrzną 
przegróżek [...] . O, jako żałosna rzecz patrzyć na niewinnego cesarza chrześcijańskiego zewsząd 
utrapionego [ ...] . O, jako do serca przenikały głosy wielu biskupów [...]:  [ ...]  Wzbudź, Panie, 
moc Twoję, a przydź, abyś nas wybawił”.

15 Zob. Nowy Korbut, t. 2, s. 124. — B arycz, op. cit., s. 80.
16 W. C za p liń sk i, wstęp w: J. P asek , Pamiętniki. Wrocław 1979, s. IV —V. BN I 62.
17 Na temat takich elementów dzieła zob. E. S arn ow sk a-T em eriu sz , Krytyka literacka 

w Polsce w X VI i X V II wieku, rozdz. 5 —6. W: E. S arn ow sk a-T em eriu sz , T. K o s tk ie w ic z o -  
wa, Krytyka literacka w Polsce w X V I i X V II wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990. Zob. 
też R. O c ieczek , Rama utworu. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze — rene
sans — barok). Wrocław 1990. Summariusz nie podobał się T u w im ow i (op. cit., s. 31). Wierszo
waną erratę do Przewag, nazwaną przez Sz. Morawskiego „prawdziwym curiosum”, opublikował 
i omówił J. S eru g a  (Wiersz o pomyłkach drukarskich z X VII wieku. „Silva Rerum” 1928, 
s. 173-174).

18 W dziele o widocznych intencjach perswazyjnych, a takim tekstem są Przewagi, podmiot 
mówiący należy traktować z szacunkiem, gdyż jest to, tak jak retor, „»vir bene dicendi peritus«, co 
dosłownie znaczy: mąż dobry (zacny), w mówieniu biegły” (J. Z iom ek , Retoryka opisowa. Wroc
ław 1990, s. 8). Wiadomo przecież, że Dembołęcki odebrał gruntowne wykształcenie retoryczne 
(zob. B arycz, loc. cit.).



siebie kilkakrotnie „oczywistym świadkiem”, co miało przemawiać za jego 
prawdomównością (dedykacja, Summariusz). Czytamy także, w rozdziale 12, iż 
pisał tylko o „wiadomszych autorowi” sprawach elearów (37). Po rozdziale 15 
wreszcie odnajdujemy kolejną istotną wzmiankę, usytuowaną niejako równo
legle do nici opowiadania. Dembołęcki lojalnie w niej przyznał, że opisu zda
rzeń od końca r. 1619 do września 1621 (Chocim) dokonał nie z autopsji, lecz 
dzięki relacjom „pewnych ludzi, świadków tako oczywistych, tak i wiary god
nych” (45). W świetle tych konstatacji kategoria „oczywistości” wydaje się po
ważnym nadużyciem, ponieważ nie znajduje potwierdzenia ani w tekście, ani 
w rzeczywistości historycznej; przypomnijmy: Dembołęcki w randze kapelana 
dołączył do elearów na dobre dopiero — jak sam stwierdza w rozdziale 21 — 
późną wiosną 1622 (zob. 60)19. Dlatego też przekonywanie o prawdziwości 
opowiadanych wydarzeń tworzyło jedynie iluzję prawdy20.

Powtórzmy, autor Przewag nie uczestniczył w opisanych przez siebie kam 
paniach lisowczyków do Austrii, Czech i Moraw (1619—1621), nie był też 
bezpośrednim świadkiem elearskich wyczynów na polach chocimskich (wrze
sień 1621). Relacje z obu wypraw komponował na podstawie opowiadań re
prezentantów pułku (zapewne starszyzny21) biorących udział w „potrzebach” 
pod Humiennem i Białą G órą (zob. rozdz. 16). Nadto, mówiąc o wiktorii 
chocimskiej, Dembołęcki zdradził, iż chętnie korzystał z różnych diariuszy, 
relacji, szukał w nich szczególnie interesujących dowodów męstwa ulubionych 
lisowczyków (rozdz. 19). Zresztą niczego ciekawego w tych pismach nie znalazł — 
jak sam ze smutkiem przyznał; dlatego też autorzy tych przekazów zasłużyli, 
w jego przekonaniu, na słowa krytyki.

D e m b o ł ę c k i  — n a o c z n y  ś w i a d e k  w y p r a w y  s t r o y n o w c z y k ó w

W innej odautorskiej wzmiance, również nie należącej do głównego toru 
opowiadania, a zamieszczonej po rozdziale 21, Dembołęcki zanotował krótkie 
wyjaśnienie na temat sposobu pisania dalszej części książki. Podstawowym ośrod
kiem kompozycyjnym będą, jak i wcześniej, losy lisowczyków, jednakże kapelan 
dostrzega w nich przedziwne podobieństwa do sytuacji znanych z Ewangelii:

Na pokazanie osobliwej opieki Boskiej nad elearami, jako niegdy nad Żydami, uważać 
potrzeba od tego miejsca, jako Pan Bóg przed n am i po cesarskiej, jako przed Żydami w obło
ku ustawicznie w Ewangeliach świętych, chodził. Tak iż wszystkie niedzielne Ewangelie to, co 
się z nam i działo, opiewały, właśnie jako by je namyślnie gwoli nam  Kościół Boży roz
porządził. Z czego aby każdy Pana Boga chwalił, przypomnią się w każdą niedzielę, jakie 
bywały i jako się z sprawami n a szy m i zgadzały. [60, podkreśl. R. S.]

Znamienne, że w tym krótkim fragmencie autor aż czterokrotnie powtórzył 
konstrukcje zdaniowe (w pierwszej osobie l.mn.) bezsprzecznie świadczące o je
go przynależności do korpusu; takich zdań we wcześniejszych partiach nie
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19 Zob. też B arycz , loc. cit.
20 Zob. T. M ic h a ło w sk a , Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej 

prozy nowelistycznej. Wrocław 1970, s. 77. Chętnie stosowana przez Dembołęckiego formuła ogła
szająca go jako „oczywistego świadka” służyła — pisze R yte l (op. cit., s. 95) — „tylko potwier
dzeniu wiarogodności wszystkich innych wywodów”.

21 Prawdopodobnie utrzymywał dobre stosunki z rotmistrzem, a później pułkownikiem 
lisowczyków — Stanisławem Stroynowskim. Zob. M a g n u szew sk i, Z dziejów elearów polskich, 
s. 31, przypis 9; s. 66, przypis 16.

8 — Pamiętnik Literacki 1997, z. 4
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spotykamy, co najwyżej w sformułowaniach zwyczajowych: „nasi” (tj. polscy 
żołnierze), „nasze wojsko” (tj. polskie wojsko), itd.

„my” [w pamiętnikach] oznacza związek z pododdziałem, konfederacją, słowem, z jakąś 
wspólnotą. Jest to na ogół związek czynny i uczuciowo autor jest przekonany o jego słusz
ności22.

Wszystkie właściwości takiej więzi zachodzą w stosunkach panujących mię
dzy lisowczykami a ich kapelanem. Teraz Dembołęcki bez wahania mógł się 
wtopić w szeregi walczących za ojczyznę i wiarę wojowników, teraz dopiero, od 
rozdziału 21, nabierała swojej prawdziwej mocy klauzula „oczywistości”, po
nieważ relacja pochodzi odtąd nie z drugiej, lecz z pierwszej ręki.

Przewagi elearów polskich rozpadają się na dwie wyraźnie odmienne części: 
jedna z nich dotyczy „pierwszej odsieczy wiedeńskiej” i bojów chocimskich, 
druga natomiast ogarnia dzieje wyprawy korpusu do Rzeszy Niemieckiej. Jako 
najważniejsze kryterium przyjmujemy tu kategorię „oczywistego świadka”. Ist
nieją jednak i inne dowody uprawniające do takiego wyróżnienia części tekstu.

Nawet pobieżny ogląd wydzielonych partii wskazuje, że pierwszą część 
książki (57 stronic pierwodruku — 20 rozdziałów) wypełniają zdarzenia z okre
su od końca r. 1619 do września 1621, natomiast w drugiej (93 stronice — 
21 rozdziałów) znalazły się opisy wypadków z drugiej połowy roku 1622. Ze
stawienie to świadczy, że druga część Przewag, sporządzona zresztą na pod
stawie zaginionego „wiernego diariusza” autora (o czym poinformował on 
w dedykacji), charakteryzuje się, jak  należało oczekiwać, większą dokładnością, 
bo na 1 rozdział przypada tu blisko 5 stronic. Analogicznie — statystyczny 
rozdział w pierwszej partii nie przekracza 3 stronic. A więc krótszy „epizod 
niemiecki” (ok. 6 miesięcy) został opisany bardziej wnikliwie, rzetelniej aniżeli 
„epizod wiedeńsko-chocimski” (22 miesiące). Odnotujmy również, że losów 
formacji w czasie od października 1621 (po bojach chocimskich — rozdz. 20) 
do maja 1622 (starszyzna lisowczyków otrzymała listy przypowiednie „na ce
sarską”, tj. zezwolenie na werbunek wojska — zob. rozdz. 21) nie sposób zre
konstruować na podstawie Przewag, ponieważ Dembołęckiego chyba nie zain
teresował ten mało atrakcyjny okres „bezrobocia” w dziejach elearów. Powsta
ła wskutek tego luka w opowieści pogłębia i utrwala formalną niejednorodność 
książki.

W z g o d z i e  z r z e c z y w i s t o ś c i ą  h i s t o r y c z n ą

Zróżnicowania techniki pisarskiej, jakie obserwujemy na kartach Przewag, 
ściśle wiążą się z różnym stopniem rzetelności opowiadania. Jej wyznacznikiem 
są choćby teksty, które nie wyszły spod póra Dembołęckiego, lecz zostały 
przezeń dołączone do głównego korpusu relacji. W drugiej części jest ich aż 11, 
a są to przede wszystkim listy kierowane do starszyzny elearskiej, w które 
zapewne miał wgląd ksiądz kapelan (rozdz. 21, 25, 27, 29, 30, 36 — tu 3 listy, 
i 39). Ponadto Dembołęcki nie omieszkał umieścić w swojej książce uchwalo
nych przez koło generalne artykułów wojskowych sporządzonych przez puł
kownika Stanisława Stroynowskiego (rozdz. 27). W relacji znalazło się również

22 C ień sk i (op. cit., s. 80) referuje tu z uznaniem opinię Cz. H e m  asa (Barok. Wyd. 3. 
Warszawa 1978, s. 337 — 338).



miejsce na wykaz chorągwi pułku (po rozdz. 22) oraz „kondycyj”, czyli warunków 
„służby cesarzowi J. M.” (rozdz. 28). Podobnych dokumentów, będących świa
dectwem wiarygodności i prawdomówności autora, zupełnie zabrakło w pierwszej 
części, co jednocześnie potwierdza, iż Dembołęcki o wiele gorzej orientował się 
w sprawach korpusu z lat 1619—1621. W arto jeszcze zauważyć, że pierwszych 
trzech rozdziałów Przewag nie wolno traktować poważnie, gdyż znalazły się w nich 
bajania o rzekomo prawdziwym „Boskim zaciągu” lisowczyków „na cesarską” 
oraz „banialuki” i „ambaje” o etymologii słowa „elear” — przy czym wywodom 
tym nie sposób odmówić pasji i pomysłowości retorycznej.

A p o l o g e t y c z n e  k o m e n t a r z e

M ateriałem zmyślonym najczęściej wypełniał Dembołęcki białe plamy 
w swojej wiedzy na tem at poczynań pułku lisowczyków. Swobodne, przepojone 
niekiedy mesjanizmem komentarze miały wspomagać rzeczywisty obraz prze
wag, czyli bohaterstwa elearów. W istocie, nadmieńmy, nie dzieje lisowczyków 
ani nie koleje własnego losu zapragnął uwiecznić Dembołęcki, lecz, jak  sugeruje 
tytuł i potwierdza lektura całości, przykłady męstwa „Boskich wojenników”, 
wiernie wypełniających swoją misję w „Boskim przeciw kacerzom zaciągu” (12). 
Właśnie z tych jakże charakterystycznych eksplikacji, powtarzanych do
pełnień, niepozbawionych — wbrew zapewnieniom autora — „pochlebstwa 
retoryckiego” (47), można wyczytać naczelną ideę utworu, który, dodajmy, służył 
doraźnym celom: stanowił świeżą, publicystyczną relację z niedawno zaszłych 
zdarzeń23, miał się stać również atrakcyjną, wspartą przykładem bohaterskich 
triumfatorów, pobudką do walk przeciw heretykom 24, wreszcie — wybielał 
skompromitowanych lisowczyków i „przemieniał ich w elearów, czyli „Boskich 
wojenników”, których hetmanem nb. miał być nie kto inny, tylko Bóg (zob. 
zwłaszcza dedykację, Summariusz, zakończenie, jak również rozdz. 1 — 3).

Literacka metamorfoza wojska, wsparta wywodem etymologicznym, a tak
że mocno wyeksponowana w tytule dzieła, dawała odrodzonej formacji nie 
tylko nowe miano, ale i bogaty jego kontekst semantyczny: elear miał się zatem 
wyróżniać mądrością, męstwem, posłuszeństwem wobec przełożonych, szczerą 
miłością do wiary i Kościoła (rozdz. 3), ojczyzny (rozdz. 16 — 20) oraz sprawied
liwością (rozdz. 27 i 28)25. W szczególności ostatnia z postulowanych cech 
polskiego kozactwa (czyli lisowczyków) budziła i wciąż wzbudza liczne zastrze
żenia (ze względu na mordy, grabieże, których, jak wiadomo, często dopusz
czali się ci kondotierzy26) i zarazem obnaża fakt, iż Dembołęcki po prostu 
„przez szpary” przyglądał się wyczynom swoich ulubieńców.
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23 Zob. K r z y ż a n o w sk i, loc. cit.
24 Dzieło Dembołęckiego cieszyło się sporym powodzeniem czytelniczym, po 7 latach wyda

nie Przewag wznowiono, również w Poznaniu. Zob. Nowy Korbut, t. 2, s. 124.
25 O literackiej metamorfozie lisowczyków zob. S ztyb er: op. cit.; Misja kondotierów. O wy

branych motywach w „Przewagach elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego. Referat na kon
ferencji naukowej pn. „Wyobraźnia epok dawnych”, zorganizowanej w kwietniu 1997 w Prądocinie 
przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy.

26 Zob. H. W isner, Lisowczycy. Warszawa 1995, s. 103, 107, 111 — 112, 119 — 121,125 — 127. 
O karygodnej postawie moralnej lisowczyków najdobitniej świadczą ostre postulaty posłów na 
sejmik w Wiszni w r. 1622 (cyt za: M a g n u szew sk i, Z dziejów elearów polskich, s. 69): „Lisow
czyków [...]  imię ma być proscriptum i ktobykolwiek takowym imieniem nazywać się miał, ipso
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Apologetyczne cele realizował ksiądz kapelan na przestrzeni całego utworu. 
Właśnie dlatego niektórzy uczeni zaproponowali dla Przewag klasyfikacje po- 
nadgatunkowe i nazwali je apoteozą, apologią, a nawet panegirykiem27. Choć 
propozycje te na ogół akcentują treściowy aspekt dzieła, nie zaś jego polimor- 
ficzną konstrukcję, trudno odmówić im podstaw wobec deklaracji Dembołęc
kiego, która nb. znajduje potwierdzenie w całej rozciągłości na kartach Prze
wag. Czytamy mianowicie w Summariuszu, iż „trudno wyliczać dzielnomężnie 
sprawne” dokonania lisowczyków —

Ale dostatecznie piszę teraźniejsze,
Świadek oczywisty, dzieła niepomniejsze,
Przewagi i męstwa tych ludzi znaczniejsze,
Aby kraje, drogi i czasy trudniejsze

Były znaczniejsze, [k. A2v]

Cechy kronikarskie, pamiętnikarskie oraz diariuszowe w Przewagach

N a r r a c j a  k r o n i k a r s k a

Wyodrębnione w niniejszym szkicu dwie różniące się między sobą partie 
Przewag zasługują z rozmaitych względów na odmienne etykiety gatunkowe.

Pierwsza część, jak  powiedzieliśmy, mniej zasobna w szczegóły (czy tzw. 
realia)28, zbliża się w swym charakterze do kroniki. Bezapelacyjnie dominują
cym tu duktem narracyjnym jest opowiadanie trzecioosobowe, pozbawione 
jakichkolwiek prywatnych reminiscencji z życia autora, który jednak epatował 
czytelnika tendencyjnym kom entarzem 29. Relacja w zasadzie prowadzona jest 
w porządku chronologicznym, jeśli pominąć nieliczne wstawki prospektywne 
(np. w rozdz. 17) oraz retrospektywne30, i dotyczy najważniejszych momentów 
wyprawy wiedeńsko-chocimskiej.

W tym wypadku Dembołęcki-kronikarz pominął milczeniem wiele istot
nych detali, ponieważ ich po prostu nie znał, swoją uwagę zaś skoncentrował 
przede wszystkim na najbardziej spektakularnych faktach kampanii: skrzętnie 
opisał rezultaty poszczególnych „potrzeb”, często przy tym zawyżając zdobycze 
lisowczyków, a bagatelizując ich straty (liczba poległych po obu stronach, licz
ba wziętych chorągwi, pojmanych jeńców), przedstawił zarys marszruty kor
pusu (lokalizacja kwater, walk), podjął próbę odtworzenia strategii militarnej 
stosowanej przez elearów w niektórych bitwach, z namaszczeniem relacjonował

facto żeby b y łinfamis, warują to pp. posłowie naszy”. Zob. też K o ch a ń sk a , op. cit., s. 114—115. — 
W. Ł o z iń sk i, Prawem i lewem. T. 1. Kraków 1957, s. 171. W powieściach historycznych ważnym 
elementem obrazu XVII-wiecznej Rzeczypospolitej są niekarni i plądrujący lisowczycy — zob. np. 
M. L ep eck i, Pan Jakobus Sobieski. Warszawa 1985. — R. Jegorow , trylogia: Prawem kaduka. 
Lublin 1979; Zemsta księcia. Lublin 1981 ; Dekret królewski. Lublin 1984. Niepozbawione akcentów 
krytycznych są też niektóre prace publicystyczne poświęcone elearom, np. K. T y sz k o w sk ie g o  
Aleksander Lisowski i jego straceńcy („Kurier Poznański” 1930, nr 262).

27 H ernas, Literatura baroku, s. 91. — W isner, op. cit., s. 113. — R ytel, op. cit., s. 23, 
95, 106.

28 Zob. R ytel, op. cit., s. 170.
29 Zob. ibidem, s. 95.
30 W szczególności chodzi tu o fragmenty, w których Dembołęcki odwoływał się do wcześniej 

już opisanych zdarzeń. Odwołania te uwidoczniają, jak świetnie panował nad tekstem i jak dalece 
kompozycja Przewag oraz zawarte w nich treści były przemyślane.



ważniejsze przejawy ceremoniału wojskowego (wzmianki o kołach general
nych, uroczystościach — witanie oddziałów, fetowanie zwycięstw, składanie 
zdobytych trofeów wojennych, pogrzeb pułkownika Kleczowskiego); nie za
pomniał również opisanych przez siebie wydarzeń właściwie ocenić, tzn. oświe
tlić w duchu własnych przekonań i światopoglądu. Dlatego też utwór zdradza 
niemal na każdej karcie stronniczość autora.

N a r r a c j a  d i a r i u s z o w a

Część druga książki przynosi obraz poczynań korpusu z drugiej połowy 
1622 roku. Jest to opowieść utkana z całej serii wydarzeń, w których Dembołę
cki uczestniczył osobiście, a zapamiętane epizody odtwarzał w Przewagach 
z pozycji naocznego świadka. Nie bez znaczenia wydaje się fakt, że w trakcie 
wyprawy w głąb Rzeszy prowadził nie określony bliżej diariusz, o czym sam 
poinformował w dedykacji Czarnkowskiemu. Jak wiadomo, zapiski te nieszczę
śliwym trafem zaprzepaścił w „górach śląskich”. Sporządzane na gorąco notat
ki o wspólnie z lisowczykami przeżywanych perypetiach w kampanii niemiec
kiej mogły wydatnie przyczynić się do lepszego zapamiętania większej liczby 
szczegółów. N atom iast ich rekonstrukcja, w tym wypadku bezsporna, dokony
wana była, już z pewnego dystansu czasowego, mogła więc przybrać — 
i, rzecz jasna, pod piórem kapelana przybrała — postać bardziej „heroicznej 
wersji wydarzeń”.

Godzi się podkreślić, iż ten brak obiektywizmu nie zniechęca historyków do 
traktowania Przewag jako ważnego źródła dokumentującego dzieje lisowczy- 
ków z r. 1622, gdyż okrywająca dawną rzeczywistość, „misternie utkana mis- 
tyczno-poetycka woalka jest jednak zbyt przejrzysta, by mogła przeszkadzać 
w prawidłowym zrozumieniu i ocenianiu zdarzeń” 31.

Kompozycja drugiej części, w której znajdujemy opis przebiegu wyprawy 
„na cesarską”, w ziemie niemieckie, zbliża się z wielu powodów do norm gatun
kowych pamiętnika, choć Dembołęcki, dbając o konsekwencję metody opo
wiadania, również i tu nie zrezygnował z prowadzenia narracji w trzeciej osobie 
(wyjątkami są wstęp rozdziału 30 i rozdział 33, gdzie pisał w pierwszej osobie).

Czasowe zagęszczenie notât spowodowało, że interesująca nas partia tekstu 
nabiera niekiedy cech diariusza — rejestruje wydarzenia niemal z dnia na 
dzień. Oto znamienne przykłady z rozdziałów 21 i 23 — 29: „6 maja [1622]” 
(57), „29 maja” (60), „Nazajutrz rano” (64), „rano dnia poniedziałkowego” (64), 
„1 Junii” (66), „2 Junii” (66), „W piątek” (66), „W dzień tedy sobotni” (67), 
„w ten dzień sobotni” (68), „Nazajutrz” (68), „5 Junii, w dzień niedzielny” (68), 
„Tegoż dnia” (74), „Nazajutrz, to jest 5 czerwca” (77), „7 Junii” (81), „12 Junii” 
(82), „26 dnia czerwca” (94), „3 dnia lipca” (94 — 95), „10 Julii, w dzień niedziel
ny” (96) itd. Wyraźnie widoczne temporalne porządkowanie zarejestrowanych 
zdarzeń do złudzenia przypomina diariuszową metodę zapisu. M ożna jeszcze 
dodać, że frekwencja okoliczników czasu jest znacznie wyższa, gdyż Dembołę
cki zadbał również o uściślenia mające na celu określenie pory dnia oraz długo
ści trwania niektórych wydarzeń. Podobnej gęstości chronologicznej notât nie 
obserwujemy w pierwszej części książki.

31 M a g n u szew sk i, Z dziejów elearów polskich, s. 62. Potwierdzeniem tego są prace samego 
Magnuszewskiego oraz Wisnera.
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D i a r i u s z  czy p a m i ę t n i k ?

Jan Trzynadlowski w studium o strukturze narracji pamiętnikarskiej wnik
liwie scharakteryzował niektóre właściwości pamiętnika i diariusza. Pamięt- 
nikarz dokonuje świadomej selekcji przewidzianego do opisywania materiału, 
eliminuje więc ze swego opowiadania szczegóły mało istotne lub kompromitu
jące; natomiast autor diariusza znajduje się jakby pod presją faktów, tzn. reje
struje wszystko to, co dzieje się wokół niego — słowem, m ateriał panuje nad 
piszącym. W wypadku pamiętnika mamy sytuację odwrotną, tzn. pamiętnikarz 
w pełni dominuje nad materiałem, którego zaledwie jakąś część utrwali 
w swojej opowieści. Zjawisko to jest uwarunkowane różnymi czynnikami: nie
dostatkami pamięci, względami kompozycyjnymi, chęcią osobistego odwetu na 
przeciwnikach, chęcią wybielenia własnej sylwetki, itp .3 2 Należy zatem stwier
dzić, że chociaż Dembołęcki drugą część Przewag pisał w formie diariusza, to 
jednak, jak wiadomo, tekst nie powstawał na gorąco, ale w kilka miesięcy po 
zakończeniu wyprawy. Stąd ta część dzieła okazuje się swego rodzaju kon- 
taminacją gatunkową pamiętnika i diariusza. Wolno chyba zaproponować je
szcze inną postać wniosku: relację swoją z wyprawy w głąb Niemiec ksiądz 
kapelan sporządzał na planie diariusza zagubionego, ale dobrze utrwalonego 
w pamięci33.

S e l e k c j a  m a t e r i a ł u .  O k o m e n t a r z a c h  r a z  j e s z c z e

Wielokształtną książkę Dembołęckiego można umownie nazwać pamięt
nikiem, jednak, jak  powiedziano, nie bez zastrzeżeń. Nie wydaje się ona pamię
tnikiem podmiotowym, ale przedmiotowym34, ponieważ zawiera opis wycinka 
z dziejów lisowczyków przebranych w strój elearski, nie zaś autobiografię. 
Z jednej strony relacja m a na ogół charakter bezosobisty, z drugiej — sam 
autor wyraźnie ingeruje w świat przedstawiony, zwłaszcza w partiach komen
tujących. Stosowane eksplikacje zdradzają właściwości komentarzy pośred
nich, pozornie „zobiektywizowanych” 35, lecz nie sposób nie dostrzec w nich 
znamion subiektywizmu. Wkraczanie narratora w rzeczywistą historię odbywa 
się często poprzez elementy fikcji literackiej, zmyślenia, amplifikowania, prze
milczania, hiperbolizowania, stosowania eufemizmów itd. Konfrontacja rzeczy

32 J. T r z y n a d lo w sk i, Struktura relacji pamiętnikarskiej. W zbiorze: Księga pamiątkowa ku 
czci Stanisława Pigonia. Kraków 1961, s. 579. O selekcji materiału zob. też C ień sk i, op. cit., 
s. 4 1 -4 3 .

33 Prawdopodobnie dysponował jednak jakimiś luźnymi notatkami, na pewno był w posiada
niu wielu dokumentów dotyczących lisowczyków (jak np. wspomniane już listy, warunki służby 
elearów „na cesarskiej”, artykuły wojskowe, wykaz chorągwi). W dedykacji Czamkowskiemu 
zasugerował, iż „dzieła odważne” pułku opisał „z samej tylko pamięci”, która to wzmianka chyba 
miała wykreować sylwetkę narratora — skromnego i bogobojnego, następna bowiem fraza głosi, 
że przyszły czytelnik chwaląc triumfy orężne lisowczyków będzie jednocześnie oddawał cześć Bogu. 
Ponadto informacja o zagubieniu diariusza wprowadza element dramatyczny, ponieważ opiewane 
niebezpieczeństwa wojenne, jak się okazuje, dotknęły również samego autora, osobę duchowną. 
Nie był więc biernym obserwatorem, ale, co niezmiernie ważne, uczestnikiem. Ciekawe, że za
tracenie jakichś manuskryptów nie stało się jedynie udziałem Dembołęckiego, lecz także pułkow
nika lisowczyków — Stroynowskiego (zob. M a g n u szew sk i, Z dziejów elearów polskich, 
s. 67).

34 Zob. T r z y n a d lo w sk i, op. cit., s. 578.
35 Zob. R ytel, op. cit., s. 95, 114.
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wistego biegu zdarzeń z obrazem zawartym w Przewagach przynosi niekiedy 
wiele zaskakujących rozbieżności; na uwagę zasługuje przede wszystkim pomi
nięcie spraw drażliwych i kompromitujących, spraw, które nie przystawały do 
apologetycznego tonu utw oru36. Ukrywający się za przedstawionymi zdarze
niami narrator w swojej relacji kreował własną wizję przeszłości, sytuował ją  
w oświetleniu najbardziej odpowiadającym naczelnej idei utworu. Oto kilka 
znamiennych przykładów.

Gdy w łonie formacji doszło do waśni personalnych, Dembołęcki winą za 
konflikt obarczył diabelskie siły nieczyste:

Tu czart przeklęty obawiając się, aby nie znieśli wszytkich przeciwników wiary ś. Koś
cioła Bożego i obrońcę jego, cesarza chrześcijańskiego, a wiedząc, iż jako wszelka rzeczpo
spolita, tak i wojska potężne niczym barziej nie słabieją jako wnętrzną niezgodą, wrzucił taką 
kość jakichsi factij między wojsko, aż przyszło do tego, że pułkownika swego Walenta Rogaw- 
skiego, choć dobrze zasłużonego i szczęśliwego, zrzucili [...] . [16 —17]37

0  elearach zmierzających do Chocimia ksiądz pisał z emfazą, iż to dzięki 
nim we wszystkich państwach cesarskich zapanował pokój:

Poszli tedy elearowie polscy rebelizanty upokorzywszy, stracone państwa cesarskie od
zyskawszy, mniemane pany ich wygnawszy i, krótko mówiąc, pokój w cesarstwie uczyniwszy
1 cesarza uspokoiwszy, z wieloróżnymi triumfami do Polski [ ...]  tąż niemal drogą, którą tam 
byli zaszli. [46]

Kolejne rejestrowane zdarzenia, obficie komentowane przez pisarza, tworzą 
swoisty szereg krótkich sekwencji z puentą na końcu każdej z nich38. Jedno
cześnie stanowią one zaplecze argumentacyjne przemawiające za postawioną 
tezą39 — że waleczni elearzy z pomocą Bożą skutecznie stają w obronie wiary 
i ojczyzny.

W n i k l i w o ś ć  o b s e r w a c j i .  M a l a r s k o ś ć  o p i s ó w .  A n e g d o t a

Pamiętnikarski rys dzieła ponad wszelką wątpliwość potwierdza charak
terystyczna postawa narratora — wnikliwego obserwatora dostrzegającego 
najmniejsze, nawet błahe detale. Szczególnym zmysłem malarskim wykazał się 
Dembołęcki w opisie rajtara i lisowczyka (rozdz. 25 i 33)40. Pierwsza z tych 
„miniatur obyczajowych”, sugestywna i niepozbawiona humoru, „zapłodniła 
później wyobraźnię twórczą Juliusza Kossaka, czego wynikiem stała się 
akwarela o przejętej z Przewag ironicznej nazwie: Jarmark w Habelswerde"41. 
Malarz ten również, zainspirowany niekwestionowaną urodą literackiego portretu

36 W is ner {loc. cit.) pisze o niektórych takich właśnie zdarzeniach.
37 Z cytowanego fragmentu wynika, że elearzy walczyli z wcielonym diabłem przebranym 

w strój heretycki. Takie naświetlanie problemu stało się zresztą konwencjonalnym i zarazem nie
zwykle popularnym toposem piśmiennictwa kontrreformacyjnego. Zob. L. S zczerb ick a -Ś lęk , 
W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1970, s. 146—155.

38 Na temat takiej konstrukcji pamiętników zob. T rzy n a d lo w sk i, op. cit., s. 581—582.
39 Zob. R ytel, op. cit., s. 95.
40 Fragment o rajtarze, będący najlepszą chyba ilustracją talentu pisarskiego tego autora, 

cieszy się dużą popularnością u badaczy literatury baroku i często bywa przez nich przytaczany. 
Zob. W iszn iew sk i, op. cit., s. 458 — 459. — K o ch a ń sk a , op. cit., s. 121. — H ernas: Barok, 
s. 150; Literatura baroku, s. 92. — R ytel, op. cit., s. 170. — M a g n u szew sk i, Z dziejów elearów 
polskich, s. 43.

41 M a g n u szew sk i, ibidem, s. 43 — 44.



120 RADOSŁAW SZTYBER

lisowczyka, sparafrazował Jeźdźca polskiego Rem brandta42. Znakomite scenki 
rodzajowe, odznaczające się napięciem dramatycznym, a kreślone przez Dem
bołęckiego z rozmachem, przyniosły prawdziwie intrygujące wizerunki ówczes
nych żołnierzy, butnych i brawurowo wypełniających obowiązki rycerskiego 
rzemiosła. O to jeden z wielu przykładów:

Mijając jedno miasteczko [ ...]  niektórzy z elearów [...]  na drugą skałę, jeszcze wyższą, 
[...]  puścili się jeden za drugim, grzyw końskich [się] trzymając. Na którą [to skałę] cudow
nie wjechawszy, gdy po niej harcowali, trącił jeden drugiego, tak iż spadł i z koniem, każde 
z nich osobno (gałązek się przy skale wyrosłych chwytając), jak z najwyższej kamienice. Skoro 
tedy spadli oboje, i on, i koń, otrząsnąwszy się oboje, [ów lisowczyk] wsiadł na konia i zaraz 
po polu biegał. [97 — 98]

Zawdzięczamy również Dembołęckiemu inną znakomitą scenkę dającą wy
obrażenie o zręczności polskich rycerzy XVII wieku. W opisie przeprawy elea
rów przez Ren przykuwają uwagę dokazane wówczas „sztuki” :

Między [ . . .]  wpław przepływającymi [elearami] znalazł się jeden, który stojąc na koniu 
Ren przepłynął; a drugi konia, za którym płynął (ogona się według zwyczaju trzymając), [ ...]  
w pół Renu upuściwszy, a sam nurkiem za nim aż blisko brzegu płynąwszy, naprzód żal 
i wzdychanie z mniemanego utopienia, a potym wielki śmiech ukazaniem się pobudził Różni 
różnych kunsztów dokazowali, ale między inszymi i to piękna była, że się ich kilka obrało, 
którzy z pół Renu wystrzeliwali się z łuków po kilka razy w przód i w zad, do dwu celów po 
obudwu brzegach ukazanych. [107 — 108]

Przykładowo tu zacytowane wyjątki z Przewag świadczą o wybitnych ta
lentach obserwatora i pisarza, który jednocześnie był obdarzony świetnym 
wyczuciem dramaturgicznym. Ponadto z równym pietyzmem rejestrował ważne, 
jak i mało istotne dla historii dywizji szczegóły. Znamienne, że nawet te marginal
ne detale konstruowały wyniosły gmach bezkrytycznej apologii lisowczyków.

Podobnymi właściwościami odznaczają się pomieszczone w tekście aneg
doty. Barwne, ironiczne, zaprawione dużą dozą humoru, utrwalać miały zna
komity obraz rycerzy chrześcijańskich (zwłaszcza elearów) i jednocześnie 
obnażać naiwność oraz słabości, a nawet głupotę heretyków. Na poły baśniowe 
te opowieści stanowiły chyba żelazny punkt swobodnych rozmów prowadzo
nych w obozowym gwarze podczas nielicznych chwil wytchnienia. Zasłyszane, 
potem zaś oszlifowane i wygładzone (tzn. oczyszczone z żołnierskiego żargo
nu) — trafiły na karty Przewag.

Przedmiotem żartów stali się oczywiście wrogowie, m.in. hrabiowie z Tur- 
na, ojciec i syn, którzy na krótko zostali pojmani w różnych okolicznościach, 
lecz obaj szczęśliwie uniknęli elearskiej niewoli: pierwszy za sprawą „złotego 
kota” (33 — 34), czyli pełnego trzosu43, który stał się łupem „pacholika” obozo
wego, drugi zaś zwiódł lisowczyków niepozornym ubiorem i w rezultacie zdołał 
zbiec (73). Bezlitośnie drwi Dembołęcki z protestantów, którzy przedwcześnie 
ucieszyli się z „pogromu” elearów pod Wiedniem. Na znak swej radości śpie
wali rzekomo Te Daemonem laudamus (25). Takich atrakcyjnych anegdot czyte
lnik w Przewagach znajdzie znacznie więcej, a tu przytoczymy jeszcze jedną, 
ponieważ obrazuje osobliwą mentalność ówczesnych ludzi. Oto gdy pewien 
niemiecki opat uskarżał się biskupowi na pułk cesarski, że „wszystkie kury jadł 
z jego opactwa”, kościelny zwierzchnik —

42 Zob. ibidem, s. 22.
43 Zob. K o ch a ń sk a , op. cit., s. 125.



(spytawszy się pierwej, jako ludny był ten pułk) odpowiedział: iż gdyby waszego zakonu tak
wiele mnichów na wojnę przez moje biskupstwo przeszło, choćbym o skromności zakonnej nie
wątpił i o kury się nie bał, bo mięsa nie jadacie, ale byście mi pewnie wszystkie sadzawki
wyłowili. [98]

Jest w Przewagach sporo informacji drugorzędnych, one właśnie umożli
wiają zbliżenie się do specyficznej atmosfery tamtych gorących czasów, a zara
zem spełniają w utworze niebanalną funkcję. Wspomagają proces kreacji nie
skazitelnego wizerunku żołnierza polskiego — z jednej strony, z drugiej nato
miast — dobitnie przekonują, że autor Przewag był naocznym świadkiem opi
sywanych zdarzeń, że je głęboko przeżywał, że żywiołowo reagował na naj
drobniejsze przejawy sukcesu wojska polskiego. Równocześnie podkreślmy, iż 
większość zaprezentowanych tutaj anegdot i mistrzowsko skreślonych „minia
tur obyczajowych” pochodzi z drugiej części Przewag, zdradzającej wyraźne 
nachylenie pamiętnikarskie. Drobiazgowo opisane scenki czy humorystyczne 
spostrzeżenia z pewnością nie zmieściłyby się w utworze typowo historycznym, 
np. w kronice; odpowiedniejszym dla nich miejscem wydaje się pamiętnik.

S p ó j n o ś ć  P rze w a g

Pomimo niejednorodności gatunkowej Przewag, pomimo widocznych w te
kście zróżnicowań — zawiera on także czynniki niwelujące w dużej mierze owe 
odmienności. To ważne spoiwo dla całego utworu stanowią przede wszystkim: 
zbiorowy bohater tytułowy (lisowczycy-elearzy)44, katolickie zaciągi „na ce
sarską” (wojsko mające „Boga samego za hetm ana”45, tematyka militarna, 
ideologia antyreformacyjna — wspólna autorowi i walecznym żołnierzom 
(przynajmniej w przekonaniu Dembołęckiego), akcenty mesjańskie (megaloma
nia narodowa).

Dembołęcki pisał Przewagi jako całość, bez zamiaru ich rozczłonowania. 
Pozostawił jednak, jak  widzieliśmy, szereg śladów (m.in. w metatekstach), które 
umożliwiają rekonstrukcję metody pracy pisarskiej. Ich rozpoznanie, chociaż
by w celach roboczych, uprawnia do wydzielenia dwóch różniących się pod 
względem narracyjnym i merytorycznym części tekstu, a w konsekwencji umo
żliwia przedstawienie jego skomplikowań genologicznych.

W prowadzanie do tekstu na stosunkowo dużą skalę nadzwyczaj stronni
czych, przesadnie pochlebnych ocen ważniejszych lub choćby błahych z wojs
kowego punktu widzenia wyczynów elearów powoduje, że nawet pierwsza 
część Przewag, choć przecież tak wyraźnie kronikarska — nosi jednak akcenty 
osobiste. A utor darzył swoich ulubieńców szczególnym podziwem, dla nich 
wszak narażał się pisząc bajki o Boskim zaciągu niegdysiejszych lisowczyków, 
jako uczestnik prac Milicji Chrześcijańskiej był ich ideologiem46. Żywioł pa
miętnikarski w tej części Przewag dał mocno o sobie znać. Przyjęta przez 
pisarza koncepcja dzieła zmuszała do odtworzenia losów korpusu sprzed

44 Bohater jest tym czynnikiem, który spina ogniwa łańcucha fabularnego. Zob. M. G ło 
w iń sk i, A. O k o p ień -S ła w iń sk a , J. S ła w iń sk i, Zarys teorii literatury. Wyd. 5. Warszawa 
1986, s. 326.

45 Inne kondotierskie wyprawy lisowczyków, choć znakomite, Dembołęckiego nie interesują.
46 Zob. K o ch a ń sk a , op. cit., s. 117. — W. M a g n u szew sk i, Kondotierska wyprawa nad 

Ren. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1972, s. 134.
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maja 1622, kiedy to pułk odnosił najznakomitsze zwycięstwa w obronie chrześ
cijaństwa. Po dawniejsze dzieje z lat dymitriady sięgał Dembołęcki tylko spora
dycznie (by jeszcze bardziej podnieść rangę kondotierów), ponieważ nie widział 
konieczności ani nie miał ambicji spisania całej historii pułku. Zręcznie tedy 
dobierał materiał zasługujący — w jego mniemaniu — na uwiecznienie. Można 
powiedzieć, iż zarzucił tym samym kronikarską regułę Tacyta „sine ira et stu
dio” i selekcjonował wiadomości w miarę swoich potrzeb. Wszystko to przema
wia za postawieniem tezy, iż pierwsza część Przewag, dająca obraz dziejów 
korpusu z lat 1619 —1621, jest — jak to proponował określić Sajkowski — for
mą zbliżoną do kroniki pamiętniczej.

Nieco inaczej wygląda ta sprawa w drugiej części Przewag — choć autor nie 
odstąpił w niej od stosowania rozległych niby „zobiektywizowanych”, bo „wal
czących”47 komentarzy. Jest on tutaj świadkiem relacjonowanych zdarzeń i, 
jak  powiedzieliśmy, pamiętnik z wyprawy pisze na planie zagubionego diariu
sza, dlatego też ta druga partia tekstu wydaje się sui generis mieszaniną gatun
kową diariusza oraz pamiętnika. Dzieło Dembołęckiego jest w wysokim stop
niu nasycone żywiołem osobistym i okoliczność ta m.in. wpływa na dotych
czasowe propozycje klasyfikacji gatunkowej. A więc Przewagi elearów polskich 
należy określić jako pam iętnik48 z wyraźnie dostrzegalnymi elementami kroni
ki oraz diariusza.

47 Zob. R ytel, loc. cit.
48 Przedstawione tu rozważania nie oświetlają w pełni zróżnicowania gatunkowego Przewag. 

Wyczerpujące omówienie tematu winno obejmować sporo innych ważkich zagadnień. Wolno rów
nież zasygnalizować, iż tekst Dembołęckiego daje się kwalifikować na wiele innych sposobów: 
biorąc pod uwagę jego temat, można powiedzieć, że jest to pamiętnik wojenny, natomiast układ 
treści, szata stylistyczna oraz cel utworu pozwalają go nazwać pamiętnikiem retorycznym. R ytel 
(op. cit., s. 106 — 107) dowodzi, że Przewagi są zdominowane przez element retoryczny.


