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NOTATKI.

Nieznana broszura białogłowska.

Notujemy broszurę dotychczas zupełnie nieznana literatu
rze i bibliografii polskiej, której jedyny, nadzwyczajnej rzadko
ści egzem plarz w raz  z cennym  księgozbiorem Zygmunta hr. 
Czarneckiego przeszedł niedaw no do Biblioteki fundacyi hr. 
W ikt ira  Baw orow skiego w e Lw owie. Dokładny odpis karty  
tytułow ej, drukowanej naprzem ian gotykiem i an tykw ą roz
maitej wielkości brzmi:

„B arw iczka dla ozdoby tw arzy  Pànienskiey. Nâ pilne 
żądanie P anny D aygoty M iełostroyskiey, imieniem dobrych 
tow arzyszek  vcżyniona. Przez R àdopàtrzkâ G ładkotw ar- 
skiego z Lekarzew ic. Homer. Iliad. ß. Form a mulieres ornat, 
virum  aute robur, Pulchra, iucunda est visu delectabilis auditu: 
Sensus omnes form osa delectat. W  W ilnie, Roku 1605“ .

Karta ty tu łow a ujęta w  piękny ornam ent drzew orytow y. 
Całość w 4-ce, drukow ana w iększym  gotykiem, liczy zaledwie 
cztery  karty , t. j. jeden arkusz. Nagłówki odbite antykw ą. Uni
kat doskonale dochowany, opraw ny starannie w  papier perga
minowy. Na górnej kom paturce złoto w yciśnięty skrócony ty 
tuł broszury w  formie „B arw iczka“, w pośrodku herb Zygm un
ta Czarneckiego. U góry karty  tytułow ej oryginału, nad ram ką, 
skreślony atram entem  znak rzadkości, w formie gwiazdki; obok 
Nr. 5629, prawdopodobnie pierw otna sygnatura jakiegoś księ
gozbioru.

U kryty  pod dowcipnym  pseudonimem, R adopatrzka Gład- 
kotw arskiego z Lekarzew ic, nieznany bliżej w ierszokleta w i
leński, za nam ow ą jakiejś panny, pod zmyślonem  nazwiskiem  
Dajgoty Miełostrojskiej, kreśli na tem at „barw iczki“ t- j. rumie- 
nidła, czerwienidła, czy farby, którą białogłow y zw ykły  lice 
upiększać, nie długi, bo 144 trzynastozgłoskow ych w ierszy 
liczący poemat, którego treść  i tendencyę tak ujął w „P rzed
mowie do Panien“ na odwrocie ka rty  ty tu łow ej:

Żal mi was panny dobre, które przez gładkości 
Nie możecie żądzy swej dość czynić w miłości.



Przeto chcąc was z gładkiemi zarówno postawić,
Umyśliłem lekarstwo jakiekolwiek sprawić.

Barwiczkę wam posyłam, tą twarzy malujcie,
Gładkiemi zostaniecie, mnie za to miłujcie.

W e iWłaściwym utworze, po w stępie, zaw ierającym  mniej 
lub więcej udatne porównania i uwagi, dotyczące płci pięknej, 
jej zalet, stro jów  i przykładnego zapraw iania panien i córek do 
gospodarstw a i skrzętnej pracy  w  daw nych wiekach, chcąc 
przyjść z pomocą współczesnym  sobie białogłowom cnotliwym 
a upośledzonym  pod względem  urody, podaje autor kilka w y 
próbow anych a szczegółow ych recept lekarskich na sporządze
nie niezawodnej „barw iczki“ dla ozdoby tw arzy  panieńskiej. 
B roszurę zam yka sześciow iersz p. t. „Książka do Zoila“, w któ
rym  G ładkotw arski zastrzega się przed „uszczypliwą m ow ą“ 
kry tyków .

Jakkolw iek całość pod w zględem  formy i koncepcyi tre 
ści pozostaw ia wiele do życzenia, to z punktu widzenia języ
kowego, obyczajowego, kulturalnego przedstaw ia broszura 
om aw ian i w ysoką w artość. Nie jeden ciekaw y dla oświetlenia 
życia polskiego w  daw nych w iekach szczegół w  „Barw iczce“ 
zaw arty , byłby się stał w łasnością prac W ójcickiego, Macie
jowskiego, Gołębiowskiego czy najbliższego nam badacza oby
czajowości polskiej W ładysław a Łozińskiego, gdyby broszura 
ta by ła  dawniej znana.

Gdy inni, współcześni G ładkotw arskiem u pisarze i poeci, 
całą siłą w ystąpili przeciw modnisiom XVII. w., chłoszcząc 
w szeregu specyalnie białogłowom  poświęconych sa ty r ich 
w ady ; żal się zrobiło wileńskiemu rym opisowi biednych nie
w iast, którym , jak sam powiada, „gotów służyć na każdym  
placu“. Gdy P iotr Zbylitowski w sw ej „Przyganie“, wydanej 
po raz pierw szy w  roku 1600, pow staje na „w ym yślne stroje 
białogłow skie“ i radzi kobietom, jak się powinny ubierać pięknie 
a skromnie, G ładkotw arski w pięć lat później, bardziej pobłażli
w y dla „w ychow anych w rozkoszy“ m ieszczaneczek polskich, 
chcąc im „we w szytk iem  dogodzić“ , w ym yśla lekarstw a na 
upiększenie lica niewieściego, w  m yśl homerowskiej zasady 
„form a mulieres ornat“.

„B arw iczka“ jest nowym  przyczynkiem  do dawnej litera
tu ry  niewieściej polskiej, jest jednem  ogniwem więcej w  tym  
długim łańcuchu broszur białogłow skich, które początek swój 
w zięły od znanej sa ty ry  M arcina Bielskiego, w ydanej po raz 
pierw szy w r. 1586. p. t. „Sejm niew ieści“.

Całkow ity przedruk „B arw iczki“ odkładam y do zbioro
wego wydania w szystkich broszur białogłow skich, w  które 
obfituje piśmiennictwo polskie XVII., a także, choć słabiej, 
XVIII. wieku.

Lwów. Dr. Karol Badechi.
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