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ROMAN POLLAK

DOKOŁA PIERWSZEJ POLSKIEJ „NAUKI O JĘZYKU“.

Na szczególną uwagę i gruntowną analizę zasługują te 
części Dworzanina polskiego Górnickiego, w których stosun
kowo najbardziej oddala się on od włoskiego wzoru. Jedna 
z nich to „nauka o języku“ w księdze pierwszej, druga to dział 
anegdot w księdze drugiej. O ile zbadanie anegdot przedstawia 
się względnie jasno i prosto i daje się sprowadzić do stwierdzenia 
ich oryginalności, artystycznej ekspresji, filjacji motywów, zba
dania ich wartości jako obrazków ilustrujących współczesne 
życie polskie, o tyle analiza ustępów o języku wydaje się nie
równie trudniejsza, bardziej zawikłana.

Warto się jednak o nią pokusić, bo tą drogą dotrzeć 
można do cennych wyników. W innych bowiem częściach tego 
dzieła — pominąwszy grupę oryginalnych anegdot — idzie Gór
nicki w ślady włoskiego wzoru, który tylko do polskich wa
runków umiejętnie przykrawa, przystępując zaś do ustępów 
o języku, zdobywa się na bardzo skomplikowaną parafrazę, 
przetrawia do głębi myśli oryginału, pracowicie doszukuje się 
odpowiedników ilustrujących w polszczyźnie analogiczne do 
włoskich stosunki, rozrzuca po tych ustępach garść własnych 
uwag i napomknień o polskiej ksenofilji w mówieniu, o uży
waniu obcych wyrazów i wynikającem stąd zarozumiałem „nie- 
zrozumialstwie“, o niemądrem „wydwarzaniu“ przez wtrącanie 
wyrazów czeskich i łacińskich, o wyrazach niemieckich i archa
izmach w polszczyźnie. Umieszcza też tutaj obszerniejszy wy
wód o językach słowiańskich, ich starożytności i bogactwie. 
Wplótł tu wreszcie Górnicki, żarliwy polszczyzny obrońca i sze- 
rzyciel, zdanie, które służyło mu przez życie całe za hasło 
w jego pracy literackiej, a które w dziejach szesnasto wiecznej 
walki o pierwszeństwo języka narodowego powinno błyszczeć 
złotemi głoskami :

„I nasz język polski rychłoby urósł, gdybyśmy sie go roz
miłowali, ale nie wiem, czemu tak podle rozumiemy o swym 
języku, jakoby łacińskich nauk w się wziąć nie mógł, co sie 
mnie wielkie głupstwo widzi“.
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Szkic Uwagi o języku polskim w Dworzaninie1 jest daleki 
od wyczerpania tych różnorodnych zagadnień, które się kryją 
na odpowiednich kartach tego dzieła. Zajmuje się on głównie 
kwestją oryginalności uwag o języku, zestawia je z włoskim 
pierwowzorem, wreszcie wskazuje na De Oratore Cicerona i na 
Kromera jako na dalsze źródła tych ustępów.

Ale poza tem należy się przyjrzeć jeszcze „adaptacjom“ 
przeprowadzonym przez Górnickiego, drobnym wtrętom i dłuż
szym dodatkom, słowem temu wszystkiemu, co wykracza poza 
ramy włoskiego oryginału i omówionych w cytowanym szkicu 
źródeł.

Wywody Castiglione’a o języku wiążą się ściśle z bardzo 
szeroką dyskusją na temat języka literackiego, języków naro
dowych i stosunku ich do łaciny, dyskusją, która w dobie re
nesansu toczyła się w różnych krajach Zachodu a głównie 
i najpierw we Włoszech, gdzie przywiązywano do tej sprawy 
szczególną wagę. Dante wziął w niej udział swoją rozprawą 
De vulgari eloquentia. Dyskusja ta w różnej postaci toczy się 
we Włoszech aż po schyłek w. XVI-go, jej wynikiem utrwalo
nym w piśmie jest bogaty poczet rozpraw, traktatów, dialogów. 
Do tego trzeba jeszcze dodać bodaj jeszcze obfitszą, w piśmie 
nieutrwaloną, dyskusję ustną. Był to bowiem jeden z ulubio
nych, modnych wówczas tematów w rozmowach wyższego to
warzystwa a zwłaszcza literatów i humanistów. Jak zacietrze
wione bywały te dyskusje, tego ślad przechował m. i. właśnie 
11 Cortegiano : Messer Federico Fregoso i Conte Ludovico da 
Canossa, rozprawiając o sposobach dobrego pisania i mówienia, 
wpadli w takie subtelności i tyle czasu na tem strawili, że pro
wadząca „grę rozmowną“ pani Emilja, znudziła się już na dobre 
i pod koniec co chwila im przerywała a wreszcie zagroziła 
niełaską, jeśli tematu nie odmienią2. W polskiej parafrazie roz
prawia się o tem o wiele krócej, a przecież pan Wapowski 
również stwierdza, że się już „dosyć a podobno i nazbyt około 
tej mowy i wymowy mówiło“ i czasby już panu Kryskiemu 
przejść do innego tematu.

O ile trzeba przyznać pełną rację pani Emilji, zważywszy 
nadmiar dysput i pism w tej sprawie na terenie Włoch, o tyle 
trudno się nam zgodzić z panem Wapowskim. Rozprawiało się 
o tem i u nas niewątpliwie stosunkowo wiele w okresie za
wziętej walki o prawa polszczyzny, ale pisało się i drukowało 
niestety zbyt mało. I dlatego radzibyśmy dłużej tych wywodów 
słuchać i dlatego tem cenniejsze dla nas te właśnie karty Dwo
rzanina polskiego, zwłaszcza że nie są one tylko zwyczajnem 
powtórzeniem słów pierwowzoru.

W ciągu XV-go i XVI· go wieku dyskusja na temat języka

1 Studja staropolskie, Kraków 1928, str. 252—262.
2 Cortegiano I, 39, wyd. Ciana.
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literackiego, rozwijająca się we Włoszech, ogarnęła szerokie 
kręgi i doprowadziła do powstania kilku partyj, zwalczających 
się wzajemnie. Jedni, np. Łazarz Bonamico, byli zapamiętałymi 
zwolennikami łaciny, lekceważyli język włoski („volgare“), wy
powiedzieli mu wojnę, a niektórzy (Romolo Amaseo) chcieli go 
znieść całkowicie. Drudzy pragnęli włoszczyznę literacką oprzeć 
wyłącznie na języku Petrarki i Boccaccia; archaizowali więc 
zawzięcie i rozmyślnie. Inni znów tępili wszystko, co nie odpo
wiadało dialektowi toskańskiemu; odmianą ich byli głosiciele 
t. zw. fiorentinitä (Gelli). Nie brakło piszących w różnych dia
lektach Ł Celem ugruntowania i rozbudowy literackiej włoszczy
zny studjowano język prowansalski. Trissino chciał nawet hel- 
lenizować włoszczyznę. Byli też tacy, co szerzyli kult volgare 
illustre, a więc języka dworskiego. Dość powiedzieć, że już 
w początkach XVI-go w. dochodziło we Włoszech do „lingwi
stycznych zjazdów“. Taki charakter miał zjazd w Bolonji z koń
cem 1531 r. pod przewodnictwem P. Bembo.

Już sama różnorodność poglądów dowodzi szerokiego za
sięgu i żywotności tej dyskusji tem cenniejszej, że opierała się 
ona na intensywnem studjum łaciny, greki, na kulcie wło
szczyzny Petrarki i Boccaccia, na studjum prowansalszczyzny. 
Ferment ten widoczny przez dwa z górą wieki, wywarł oczy
wiście olbrzymi wpływ na szybszy niż gdzieindziej rozwój ję
zyka narodowego, na jego wyzwolenie się z pod hegemonji 
łaciny. Już w połowie XV·go w. L. B. Alberti broni wymownie 
włoszczyzny i gorąco zachęca do jej uprawy:

„Ben confesso quell’ antica latina lingua essere copiosa 
molto e ornatissima; ma non pero veggo in ehe sia la nostra 
oggi toscana tanto da averla in odio, che in essa qualunque 
benchè ottima cosa scritta ci dispiaccia“. — „E sia quanto di- 
cono quella antica appresso di tutte le genti piena d’autorità, 
solo perché in essa motti dotti scrissero, simile certo sarà la 
nostra, se i dotti la vorranno molto con suo studio e vigilie 
essere elimata e pulita“ 2.

Walka o język literacki włoski staje się walką o honor 
narodowy. Skupia się w niej poczucie patrjotyczne, duma na
rodowa — w innych dziedzinach życia tak nieraz wówczas bo
leśnie upokorzona. Na czoło kombatantów wysunął się z po
czątkiem XVI-go w. Bembo, który swoje stanowisko w sprawie 
języka narodowego określił w dialogu Della volgar lingua, 
ogłoszonym w r. 1525. Wyłuszczył tu m. i. sprawę ewolucji 
języka, jego stopniowego rozwoju i upadku i uzasadnił ko
nieczność posługiwania się przyrodzoną, rodzinną mową. Każda 
z osób, zabierających głos w tym dialogu, reprezentuje inny 
pogląd na sprawę języka literackiego. Bembo zaleca posługi-

1 Wcale bogatą w XVI w. literaturę posiada np. dialekt bergamasco.
3 L. B. Alberti, Opere uolgari, 1825, II, str. 221.
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wać się w utworach literackich językiem klasyków toskańskich 
z XIV-go wieku.

Natomiast Castiglione w swoim 11 Cortegia.no, pisanym 
w tymże czasie co dialog Bemba, z którego zresztą częściowo 
korzystał, zajął stanowisko odmienne i z pewnych względów 
bardziej nowoczesne. Poglądy swoje na język rozwinął w de
dykacji i w księdze pierwszej Dworzanina 1. Podobnie jak wielu 
innych współczesnych literatów, nie pochodzących z Toskanji, 
albo też nie związanych z nią tak silnie jak Bembo — Ca
stiglione, Mantuańczyk z pochodzenia, czerpie wprawdzie prze- 
dewszystkiem z toskańszczyzny, ale nie jest jak Bembo jej 
bałwochwalcą, nie wstydzi się swego ojczystego dialektu, owszem 
lombardyzmami gęsto narabia. Włoski język literacki powinien 
według niego opierać się nie tylko na zbyt wąskiej podstawie 
toskańszczyzny, ale rozwijać się i powiększać swoje zasoby 
słowne, korzystając ze wszystkich włoskich narzeczy, dobierać 
z nich słowa co lepsze, lepiej rzecz mianujące, a zarazem wy
tworniejsze. Taki właśnie język słyszy się na różnych dworach 
włoskich, tam też według Castiglione’a żyje najpiękniejszy,· naj
wytworniejszy język włoski. Jest on więc zwolennikiem t. zw. 
volgare illustre, więc jakby włoskiego κοινή διάλεκτος.

Widocznie uchodził Castiglione za głównego przedstawi
ciela tej teorji, skoro Tolomei w swoim dialogu Cesano, wyda
nym w r. 1555 w jego właśnie usta ją włożył i skoro jeszcze 
w 18-tym wieku Montano przejął ją od Castiglione’a.

Uwagi poświęcone zagadnieniom językowym w Dworza
ninie polskim, pomijają szereg ustępów oryginału2, a inne 
przekształcają znacznie, tak że na podstawie parafrazy Górnic
kiego nie można poznać w całej pełni poglądów Castiglione’a 
na język. W szkicu ogłoszonym w Studjach staropolskich, ze
stawiałem dokładnie odpowiednie ustępy z pierwszej księgi 
oryginału z polską parafrazą, z tekstami Cicerona i Kromera 
i starałem się oznaczyć to wszystko, co wykracza poza te źródła 
i co tem samem mogłoby uchodzić za własność samego Gór
nickiego.

Prócz tych źródeł znalazło swe odbicie w Dworzaninie 
polskim  jedno jeszcze, w dotychczasowych badaniach pominięte 
a przecież włoskiemu oryginałowi najbliższe — a mianowicie 
dedykacja umieszczona na czele oryginału, gdzie Castiglione 
bodaj najwyraźniej sprecyzował swoje poglądy na sprawę wło
skiego języka literackiego.

Skoro więc u Górnickiego pan Kryski rozpoczyna swoje 
wywody o języku rozprawiając o umiarkowanem zapożycza
niu słów z języka czeskiego i łacińskiego, to wyraźne odpo-

1 Cap. XXVIII —XXXIX w wyd. Ciana (ed. Sansoni, Firenze).
3 Por. Uwagi o języku polskim w Dworzaninie (Studja staropolskie), 

str. 254.
Pam iętnik literacki XXIX. 21
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wiedniki znajdujemy nie w głównym tekście oryginału, ale 
w dedykacji:

Górnicki, Castiglione,
Dedykacja II, w. 38—52 :

...la consuetudine del pariare dell’ 
altre città nobili d’ltalia, dove con- 
corrono omini savii, ingeuiosi ed 
eloquenti; e ehe trattano cose grandi 
di governo dei stati, di lettere, 
d’arme e negozii diversi, non deve 
essere del tutto sprezzata; dei vo
cabuli che in questi lochi pariando 
s’usano, estimo aver potuto ragione- 
volmente usar scrivendo quelli ehe 
hanno in sé grazia ed eleganzia nella 
pronunzia, e son tenuti comunemente 
per boni e significativi, benchè non 
siano toscani, ed aneor abbiano ori
gine di fori d’ltalia. Oltre a questo 
usansi in Toscana molti vocabuli chia- 
ramente corrotti dal latino, li quali 
nella Lombardia e nell’ altre parti 
d’ltalia son rimasti integri e senza 
mutazione alcuna, e tanto universal
mente s’usano per ognuno, che dalli 
uobili sono ammessi per boni, e dal 
vulgo intesi senza difficultà. Perciö, 
non penso aver commesso errore, se 
io scrivendo ho usato alcuni di questi, 
e piuttosto pigliato l ’integro e sincero 
della patria mia, che Ί corrotto e qua- 
sto della aliena.

W Studjach staropolskich wskazywałem na związek tego 
ustępu z Górnickiego z Cicerona De Oratore (I, 34), gdzie może 
szukać trzeba odpowiednika słów o „przetłumaczeniu z jednego 
języka na drugi“, ale zresztą związek z dedykacją Castiglio- 
nową jest tu oczywisty zwłaszcza tam, gdzie jest mowa o tych 
dobrze podlejszych słowach czeskich, wstawianych w miejsce 
wybornych polskich.

Z tymże fragmentem dedykacji Castiglione’a raczej, aniżeli 
z jego tekstem głównym2, wiąże się również passus na str. 68:

„Ale gdzieby sie słowo jakie trefiło w czeskiem, któreby było przy- 
trudniejszym, a na to miejsce byłoby abo ruskie, abo charwackie, abo serb
skie, łatwie Polakowi ku wyrozumieniu, tam w tej mierze będzie lepiej 
dworzaninowi wedle swego zdania obrać z tych drugich łatwiejsze i pozor- 
niejsze słowo, a zaniechać czeskiego“.

Już dawniej zwróciłem na to uwagę, że Górnicki przypi
suje czeszczyźnie w rodzinie języków słowiańskich analogiczne

1 Dokładne odtworzenie tej części pierwodruku Dworzanina polskiego, 
którą Górnicki poświęcił uwagom o języku, znajdziemy w Taszyckiego Wy
borze tekstów staropolskich, Lwów 1928, str. 63—68.

2 XXXIV, 1 8 -2 2 .

str. 63, w. 18 — str. 64, w. 11:

Prawda jest, gdzieby słowa polskiego 
nie było na tę rzecz, którąby Polak 
okrzcić miał, abo w przetłumaczaniu 
z jednego języka na drugi potrzebo
wałby cudzego słowa, nietelko tego 
nie ganię, kiedy z tak podobnego na
szej mowie języka, jaki jest czeski, 
weźmie słowo, ale też i z łacińskiego, 
zwłaszcza jeśliby łatwie ku wyrozu
mieniu abo już nieco utarte słowo 
było, wziąć mu dozwalam. Takżeć po
dobno naszy wymówce polscy sławni 
czynili, czego nie rozumiejąc dzisiej
szy, z onegoż wydwarzania, które tak 
barzo człowiekowi nie przystoi, przy
szło im to,że jęli niewstydliwie w swój 
język kłaść dziwne słowa cudzoziem
skie a miasto słów wybornych pol
skich stawiać czeskie, dobrze niż na
sze podlejsze ; za tym to idzie, iż tych  
nowych Ciceronów mało rozumiemy, 
a tego prosto nic, co nam kiedy na 
piśmie podadzą1.
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stanowisko do tego, jakie wśród dialektów włoskich zajmowała 
toskańszczyzna *.

Opisując różną wartość słów, użył Górnicki określenia 
uderzającego swoją trafnością i obrazowością:

„Słów używać mamy jako mińce, bo której ludzie nie znają, tej nie 
biorą; także i słów nie rozumieją inych, jedno te, które są w zwyczaju 
pospolitym“ 2.

Daremnie szukać odpowiednika w głównym tekście ory
ginału. Zajrzawszy zaś do dedykacji czytamy:

„...non era conveniente, ch’io usassi moite [parole] di quelle del Boc
caccio, le quali a’suoi tempi s’usavano, ed or sono disusate dalli medesimi 
Toscani. Non ho aneor voluto obligarmi alla consuetudine del parlar toscano 
d’oggidi; perché il commercio tra diverse nazioni ha sempre avuto forza 
di transportare dell’una all’altra, quasi come le mercanzie, cosi ancor nuovi 
vocabuli, i quali poi durano o mancano, secondo che sono dalla consuetu
dine ammessi о reprobati3.

W braku odpowiednich słów polskich, dopuszcza Górnicki 
posługiwanie się przedewszystkiem wyrazami czeskiemi („kiedy 
dworzaninowi polskich słów nie stanie, dobrze uczyni, iż po
życzy z czeskiego języka rychlej niż z drugich, a to dlatego, 
że już ten sam u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy“), 
a potem ruskiemi, chorwackiemi, serbskiemi4. Archaizm jednak 
polski lepszy jest od cudzoziemskiego słowaб. O czerpaniu z gwa
rowych zasobów polszczyzny Górnicki nie wspomina, ale wtrąca 
passus, który zasługuje na szczególną uwagę:

„Nakoniec i pruskiem, kaszubskiem słowem, z których sie więc śmie
jemy, chcę, aby s ie 'dworzanin nie hydził, abowiem najdzie tam drugie, iż 
tak włośnie rzecz opisuje, że włośniej być nie może“ e.

Wiemy skądinąd, że już w początkach XVI-go w. wyśmie
wano gwarę mazowiecką, że w Kolędzie mazowieckiej prze
drzeźniano ją w teatrze szkolnym; podobnież było z kaszub- 
szczyzną. Górnicki nam potwierdza, że formy kaszubskie i pruskie 
brzmiały śmiesznie w uszach współczesnych. Mimo to nie po
winien dworzanin hydzić się temi gwarami i czerpać z nich 
słowa co wyborniejsze. Jak wynika z dedykacji Januszowskiego 
do Rady Pańskiej Jakób Górski wyrażał się o języku „płockim

1 Uwagi nad jęz. polskim w Dworzaninie, str. 258, 260.
* Str. 69, 8—11.
3 II, w. 27—34, wyd. Ciana.
* Str. 68, w. 17—26. Zgadzał się w tem Górnicki zupełnie z Orzechow

skim, który we wstępie do swej Policji, wydanej w tymże roku co i Dwo
rzanin, temi słowy odzywał się do czytelnika: „Przytem cię proszę, abyś się 
nie obrażał bułgarskiemi albo raczej nowemi polskiemi słowy, jeśli kiedy 
na które w czytaniu przydziesz; których prze niedostatek języka polskiego 
w rzeczach tych, które polskim językiem nigdy przedtym w Polszczę po 
polsku traktowane nie były,używaćem musiał: wszak i w polszczyźnie nie- 
mieckiemi i łacińskiemi słowy drugdy tego dokładamy, czego polskim języ
kiem wyłożyć nie możemy“. Policja, wyd. Kraków 1859, słr. 41—42.

5 Str. 69, w. 1 1 -1 4 .
* Str. 69, w. 14—17.

21*
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mazowieckim“ swej parafrazy z pewnem zażenowaniem; uwa
żał widocznie tę płocką mazowiecczyznę za pośledniejszą, nie- 
dość gładką i wytworną.

Podobnież komicznie, szorstko, grubo brzmiały w uszach 
włoskich formy dialektu z Bergamo już od czasów Dantego. 
W XVI-tym w. wyśmiewano tę gwarę w wielu nowelach i ko- 
medjach, a nawet w dramacie hiszpańskim posługiwano się nią 
dla efektu komicznego.

Opierając się zrazu silnie na swoim włoskim pierwowzorze, 
zajmuje się Górnicki w większej części swoich wywodów o ję
zyku sprawą używania słów obcych. Odtwarza wcale dokładnie 
ustępy o stosunku języka pisanego do mówionego, a potem 
(od str. 66, w. 10) odbiega bardzo od oryginału. Więc najpierw 
„pan lubelski“ stawia Kryskiemu szereg pytań, na które pan 
Kryski po części już poprzednio odpowiedział, poczem ten 
ostatni obszerniej omawia sprawę genezy języka polskiego 
i zapożyczeń z obcych języków. W tych wywodach można do
strzec pewne refleksy tekstu Castiglione’a i jego dedykacji, 
zręcznie przez tłumacza przystosowane, ale poza tem związku 
z pierwowzorem tu nie widać. Od str. 69 w. 20 urywa się on 
zupełnie aż do str. 72 w. 25. O ile uwagi o posługiwaniu się 
wyrazami łacińskiemi i włoskiemi wydają się być własnością 
Górnickiego*, o tyle pytanie, który ze słowiańskich języków 
jest „najcudniejszy“ i „który język na świecie najcudniejszy“, 
a następnie to uzasadnienie bogactwa i piękności obu języków 
starożytnych — nie wygląda samodzielnie, mimo, że u Casti
glione’a nie znajduje odpowiedników.

Jak sam we wstępie powiada — pominął Górnicki z Ca- 
stiglionowych wywodów o języku to, „co on pisze della imi
tatione, iż ten mądry diskurs nie służy, jedno uczonemu Po
lakowi; abo ów drugi około języka tuszkańskiego“ *. Zasady 
rozumowania włoskiego autora przemyślał on sumiennie i do
stosował do polszczyzny w sposób przynoszący mu prawdziwy 
zaszczyt. Nie poprzestał jednak na Castiglionie, nie stanął 
w swoich bardzo żywych zainteresowaniach językowych na tym 
punkcie, do którego doszła we Włoszech dyskusja z chwilą 
ukazania się pierwodruku II Cortegiano, t j. w r. 1528. W ustę
pach Dworzanina polskiego, przekraczających zasiąg wywodów 
Castiglione’a, znajdujemy problemy, które stają się bardzo ży
wotne i aktualne w późniejszej dyskusyjnej walce o stanowisko 
języka narodowego.

Pierwszorzędne miejsce zajął w niej Bembo i jego Prose 
della volgar lingua, wydane przed włoskim Dworzaninerfi. Po
glądy Bemba odbijają się mocno także w późniejszej dyskusji 
na temat języka i ciążą na niej wyraźnie, zwłaszcza że Bembo

1 Str. 69, w. 20, str. 70, w. 27.
2 Str. 8, w. 9—12.
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odgrywał przez wiele jeszcze lat (umarł 1547) bardzo wybitną 
rolę we włoskiem życiu literackiem. Górnicki był w Padwie 
pod sam zmierzch jego życia, więc musiał o nim słyszeć nieraz, 
prawdopodobnie czytał też jego pisma. Mimo że Prose Bemba 
poruszają obszernie zagadnienia językowe i wiążą się ściśle 
z 11 Cortegiano, jednak nie znalazłem w nich takich zbieżności, 
któreby wskazywały bezsprzecznie na bezpośrednie pokrewień
stwo z Dworzaninem polskim.

Natomiast pośrednio, przez Castiglione’a, Górnicki niewąt
pliwie przyswoił sobie poglądy Bemba. Castiglione bowiem, 
choć odmienny miał pogląd na język literacki i proces jego 
kształtowania, jednak na wielu miejscach Bemba parafrazował1. 
Ale Górnicki okroił mocno wywody oryginału i wskutek tego 
chyba tylko to, co pan Kryski mówi przy końcu o „pięknem 
usadzeniu słów“, o dobieraniu odpowiednich wyrażeń, „gdy
0 rzeczach wielkich mówić przydzie2, jest pośredniem odbiciem 
odpowiedniego ustępu w dialogu Della uolgar lingua8.

Za „najcudniejsze“ języki na świecie uważa pan Kostka 
„grecki a po nim łaciński“, „bo w tych dwu mowach jest coś 
okrągłego, iż język bez trudności wyrzyna każde słowo“ 4. Na 
ten temat nie rozprawia żaden z interlokutorów Castiglionowych, 
natomiast u Bemba znajdujemy taki passus:

,n è  i Greci altresi si sarebbono al comporre nella loro cosi bella 
e cosi ritonda lingua dati, ma in quella de’loro maestri Fenici“5.

Ta wzmianka o niezwykle pięknej i „okrągłej“ greczyźnie 
wskazywałaby na bezpośrednią znajomość dialogu Bemba u na
szego tłumacza, gdybyśmy nie wzięli pod rozwagę także tego, 
że — wobec wielkiej popularności tego pisarza we włoskim 
świecie literackim — mógł się o tem Górnicki skądinąd dowie
dzieć albo o tem usłyszeć.

Castiglionowa teorja o „volgare illustre“ nierównie bar
dziej odpowiadała warunkom, w jakich rozwijał się nasz język 
literacki w XVTtym w., aniżeli teorje Bemba. Żadem bowiem 
z naszych dialektów nie zdobył sobie u nas takiego stanowiska 
jak toskańszczyzna we włoskim, tradycje literatury w języku 
narodowym były zbyt ubogie i nie błyszczały tak świetnemi 
imionami jak wielka trójca włoska z wieku XlV-go. A tymczasem 
bujny rozwój naszego życia literackiego i umysłowego około 
połowy wieku szesnastego wielkim głosem wołał o piśmien
nictwo w języku ojczystym, któreby wysłowiło całe bogactwo
1 rozmaitość współczesnego życia w przeróżnych, dotąd „nie- 
wysłowionych“ dziedzinach. Trzebaż więc było zapalonym —

1 Por. przypisy Ciana w odpowiednich ustępach.
2 Str. 73, w. 27 — str. 74, w. 11.
* Lib. II, str. 174; ed. Costero. Bibi, classica economica. Milano, Son- 

zogno 1927.
4 Str. 71, w. 10—17.
b Op. cit. str. 146.
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jak Górnicki — miłośnikom języka ojczystego co tchu pomna
żać jego skromne zasoby, zbierać zewsząd colepsze wyrazy. 
Wobec teg o —nie rygoryzm Bemba, nie jego toskański eksklu- 
zywizm, ale liberalizm Castiglione’a, dopuszczający do języka 
literackiego starannie dobierane wyrazy ze wszystkich dialektów 
włoskich i języków romańskich — przemówił bardziej do prze
konania Górnickiemu i tym wszystkim naszym humanistom, 
którzy byli zarazem żarliwymi pomnożycielami polszczyzny.

Górnicki wyprawił się do Padwy w r. 1543 i spędził tam 
za pierwszym nawrotem lat pięć, t. j. do r. 1548; a więc był 
tam w czasie, kiedy w tamtejszym świecie naukowo-literackim 
bardzo wybitne stanowisko zajmował głośny humanista, krytyk, 
poeta, mówca i stylista Sperone Speroni, stojący na czele aka- 
demji degli lnfiammati, autor sławnej Canace, komentator arcy
dzieł łacińskiej i włoskiej literatury Eneidy, Boskiej komedji, 
Orlanda szalonego. Właśnie w czterdziestych dopiero latach 
zaczęły się ukazywać w druku jego pisma, a na ich czele Dia
logo della lingue i Dialogo della rełłorica, wydawane u wenec
kich Manucjuszów najpierw w 1542 potem w 1543, 1544, 1546 
(dwa wydania), 1552 oraz 1560 *. Rozgłos Dialogo delle lingue 
przekroczył granice Włoch, dotarł także do Francji. Jak to wy
kazał niezbicie Pierre Villey2 głośna Defense et illustration de 
la langue françoise Du Bellay’a z r. 1549 — czerpie z tego właśnie 
źródła, powtarza za niem dosłownie całe stronice3. Wcześniej 
jeszcze, bo w r. 1546 ogłasza Ambrosio de Morales Discurso 
sobre la lengua castellana, gdzie podkreśla konieczność pisania 
w języku ojczystym i gdzie tendencja jest podobna jak u Spe- 
roniego i Du Bellaya4.

Bawiąc w Padwie musiał Górnicki wciąż słyszeć o dialogu 
Speroniego. Poruszone tu sprawy, zbyt były interesujące i ak
tualne. Poprostu atmosfera naukowo-literacka ówczesnej Padwy 
była niemi nasycona w latach 40-tych. Czy w tekście Dworza
nina polskiego znajdujemy jakieś niewątpliwe echa dialogu 
Speroniego ?

„Pan lubelski“ stawia Kryskiemu pytanie niełatwe do 
rozstrzygnięcia:

„Który język z tych wszystkich, które z naszym mają powinowactwo, 
jest najcudniejszy?“

Kryski „nie wie, jako na to odpowiedzieć, bo w tej mie
rze nie czyni dosyć sam sobie“. Wypowiada kilka bardzo cieka
wych o brzmieniu różnych języków słowiańskich uwag, które —

1 To ostatnie „per Francesco Lorenzini da Turino“.
2 Les sources italiennes de la „Defense et illustration de la langue 

françoise“ de Joachim du Bellay, Paris 1908.
* Op. cit. str. 101.
4 Nie umiem powiedzieć, czy istnieje bezpośredni związek między tem  

Discurso a dialogiem Speroniego; wydaje mi się bardzo prawdopodobny.
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0 ile nie są własnością samego Górnickiego — to niewątpliwie 
są echem dyskusyj prowadzonych współcześnie u nas na ten 
temat przez ludzi, znających różne języki słowiańskie, a więc 
prawdopodobnie polskich humanistów, interesujących się tego 
rodzaju zagadnieniami:

„Czeski język jest piękny, ale jakoby troszkę pieszczący, a mężczyźnie 
mało przystojny; ruski zasię surowy. Racki, serbski, charwacki, bułgarski 
już mają coś pogańskiego, bo sie od Turków spachali. Nasz też polski zda 
sie trudny, a jakoby człowiek całą gębą a gwałtem m ówił“ ’.

Widocznie jednak pan Kryski nie jest dość pewnym swego 
sądu, radby znaleźć dla niego jakieś pewniejsze podstawy, bo 
przesuwa problem cały na tło znacznie szersze i uogólnia py
tanie pana lubelskiego w ten sposób:

„Ja w tym nie wiem, co powiedzieć i owszem wolałbym sam spytać 
kogo, k t ó r y  j ę z y k  na  ś w i e c i e  n a j c u d n i e j s z y “.

Rozpoczyna się teraz krótka, ale bardzo znamienna i w treść 
nową, daleką od tekstu Castiglione’a, obfita dyskusja. Cieka- 
wem jest i to, że zabiera w niej głos z młodzieńczym impetem
1 pewnością siebie pan Kostka, który dotąd w sprawie języka 
wcale się nie odzywał. Może i słusznem jest przypuszczenie2, 
że jest on do pewnego stopnia przedstawicielem poglądów sa
mego Górnickiego w czasach jego młodości. Całe towarzystwo 
prądnickie traktuje go z dużą sympatją, ale zarazem pewną 
wyrozumiałą pobłażliwością dla jego nieco młodzieńczo — apo
dyktycznych poglądów. Sam Górnicki nie jemu przyznaje rację, 
ale zupełnie wyraźnie podziela zapatrywania pana Kryskiego. 
Jeśli więc istotnie poglądy pana Kostki odpowiadają młodzień
czym zapatrywaniom Górnickiego, to mielibyśmy tu cenne od
bicie ich rozwoju.

Otóż pan Kostka odrazu apodyktycznie sprawę decyduje:
„Nie wiem, czemuby w tym wętpić: grecki jest nacudniejszy, a po 

nim łaciński.
Odpowiedział pan Kryski: Czym to W. M. pokazać chcesz?
Powiedział pan Kostka: Uszy to same sądzą, nie potrzeba lepszych 

świadków, bo w tych dwu mowach kszykania niemasz abo barzo mało, a jest 
coś okrągłego, iż język bez trudności wyrzyna każde słowo.

Smak ten — powiedział zaś pan Kryski — który uszy czują, jest z zwy
czaju, bo kiedyby nie z zwyczaju rósł, ale z prawdziwego rozsądku, wszytki 
narody zgadzałyby sie na jedno, iż te dwie mowie są nacudniejsze; ale iż 
tego Turek, Arab, Ormianin nie pozwala, stąd znać, iż to zawisło na upodo
baniu ludzkim, które z zwyczaju roście, a zwyczaj dziwne zdania ludzkie czyni.

Nie rozumiem — rzekł pan Kostka — czemu W. M. w rzeczy tak jasnej 
spór trzymasz. Te dwie mowie są i piękne i obfite i dawne, a pisano niemi 
takie rzeczy, których kto nie wie, nędznie a mizernie żywię na świecie; 
w tych jest filozofia, w tych prawo podług rozumu a przyrodzenia pisane, 
w tych ine nauki, które błogosławiony czynią żywot nasz.

1 Przypomina to podobne obserwacje Du Bellay’a : „Nous ne vomissons 
pas notr paroles de l’estomac, comme les yvroingnes: nous ne les étranglons 
pas de la gorge, comme les grenoilles".

2 Ig. Kozielewski, Łukasz Górnicki, Lwów 1929, str. 51, przypis.
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Pan Kryski na to tak powiedział: Iż tych dwu języków piękność na 
mnimaniu stoi, zda mi sie, że to jest rzecz barzo jasna, a około dawuości 
pozwalam W. M. Ale to jest iny spór, co W. M. powiedasz, iż tam temi ję
zyki są nauki pisane. Boję sie, panie Kostka, ale ten dank nie językom ma 
być ale ludziom; abowiem ciż ludzie, gdzieby sie byli urodzili w inym na
rodzie, tożby byli uczynili, a przeto obfitość tę ludzie czynią, nie język. 
К temu rzymski język dlatego jest wzięty, iż ci, którzy nim mówili, władali 
wszytkim światem. Patrz W. М., iż za królów rzymskich nie była w takiej 
wadze rzymska mowa, ani tak obfita. Czemu? Iż i ubogie było jeszcze 
państwo i nie uczynili go byli jeszcze Rzymianie pisaniem poważnych rzeczy 
obfitym. Aż potym, gdy męstwo a sprawiedliwość rzymska świat posiadła, 
a oni uczeni Rzymianie poczęli to, czego sie u Greków nauczyli, łacińskim  
językiem pisać, toż sie dopiero ten język podniósł i przyszedł ku tej dosko
nałości, którą teraz widzimy“.

Pan Kostka przemawia tu jak zaprzysiężony wielbiciel 
języków antycznych w podobny sposób jak w dialogu Spero- 
niego humanista Lazaro 1.

Rozbijając ten ustęp Dworzanina polskiego na mniejsze 
części, zestawmy je z odpowiednikami w dialogu Speroniego :

Te dwie mowie są i piękne i obfite ...chiunque ama d’esser uomo per- 
i dawne, a pisano niemi takie rzeczy, fettamente, eon ogni studio dee cer- 
których kto nie wie, nędznie a mi- care di parlare et scrivere perfetta- 
zernie żywię na świecie; w tych jest mente : et chi ha vertù di poterlo 
filozofia, w tych prawo według ro- fare, ben si puö dire a ragione lui 
zumu a przyrodzenia pisane, w tych esser tale fra gli altri uomini, quali 
ine nauki, które błogosławiony czy- son gli uomini istessi per rispetto alle 
nią żywot nasz. bestie. La quai vertù di parlare, et

descrivere i Greci et Latini quasi 
ugualmente appropriarono. Onde le 
loro lingue vengono ad esser quelle 
che sole tra tutte 1’altre del mondo 
ci fanno diversi per eccellenza dalie 
barbare, et dalie irrazionali creature2.

W odpowiedzi Kryskiego w sprawie „cudności“ języków 
znajdujemy zupełnie niespodzianie argumenty niejasne, dosta
tecznie nierozwinięte, oparte na impresjach z zakresu języków 
wschodnich, Górnickiemu prawdopodobnie bliżej nieznanych. 
Dopiero dialog Speroniego wyjaśnia te wyrażenia Kryskiego 
nieco zagadkowe. U Speroniego Lazaro tłumaczy różnice większej 
lub mniejszej harmonijności języków jako różnice, wynikające 
z przyzwyczajenia i osłuchania i objaśnia to wcale dobrze przy
kładem muzyki włoskiej i tureckiej ;

„...se 1’uomo, senza punto saper sonare nè tamburo, nè tromba, solo 
che gli oda una volta, per la loro spiacevolezza, puö giudicare quelli non 
essere stromenti atti a fare armonia, nè ballo: cosi udendo e formando per 
me medesimo queste parole volgari, al suono di ciascuna di loro separata 
dall’altre, senza ch’io la compona altramente assai bene comprendo, che 
diletto possono recare a gli orecchi degli ascoltanti le prose et i versi, che 
se ne fanno: vero è, che questo giudicio non l’ha ogn’uno, ma coloro sola-

1 Rozumieć trzeba przez niego sławnego Łazarza Bonamico, protektora 
Janickiego, którego zapewne i Górnicki nieraz w Padwie słuchał.

2 Sperone Speroni, Dialogo delle lingue e Dialogo della retorica. Ed. 
G. De Robertis, Lanciano, Carabba 1912, str. 38.
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mente, i quali sono usati a ballare al suono de i liuti et de i violoni. E mi 
ricorda, essendo una volta in Venezia, ove erano giunte alcune navi de 
Turchi, udire in quelle un romore di molti stromenti, dei quale nè Ί più 
spiacevole, nè Ί più noioso non udî mai alla vita mia; nondimeno a coloro, 
che non sono usi alie delicie d’Italia, pareva quella una dolce musica; 
altrettanto si pub dire della numerosità dell’orazione et del verso di questa 
lingua. Alcuna volta qualche consonanza vi si ritrova, che meno ingrata et 
men brutta fa l’una dell’altra: ma quella in sè è armonia et musica di tam- 
burri, anzi d’archibusi e di falconetti, che introna altrui 1’intelletto, et fere, 
et si stroppia si fattamente, che egli non è più atto a ricevere impressione 
di più delicato stromento, nè secondo quello operare“ ’.

Ten ustęp z dialogu Speroniego wyjaśnia nam zbyt skon
densowane i ogólnikowe słowa Kryskiego:

„Smak ten, który uszy czują, jest z zwyczaju, bo kiedyby nie z zwy
czaju rósł, ale z prawdziwego rozsądku, wszytki narody zgadzałyby się na 
jedno, iż te dwie mowie są nacudniejsze; ale iż tego Turek, Arab, Ormianin 
nie pozwala, stąd znać, iż to zawisło na upodobaniu ludzkim, które z zwy
czaju roście, a zwyczaj dziwne zdania ludzkie czyni“.

A nieco dalej w tymże sensie:
„Iż tych dwu języków [greckiego i łacińskiego] piękność na mnimaniu 

stoi, zda mi sie, że to jest rzecz barzo jasna“. . .2

Fanatyczni wielbiciele języków starożytnych z doby hu
manizmu przypisywali im jakieś cudowne właściwości, nieosią
galne poprostu dla żadnego innego języka. Sądzili oni nawet, 
że już samo posługiwanie się greką czy łaciną, niesłychanie 
wywyższało treść, choćby nawet błahą. Krótko mówiąc, przy
pisywali językowi jakby jakiś platoński byt idealny, niezmienny, 
niezależny od treści, od czasu, od ludzi. Castiglione wskrze
szając uwagi Cicerona z De Oratoreb zaznaczał, że oddzielanie 
słów od treści równa się rozłączaniu duszy od ciała4. I Ca
stiglione i zwolennicy „volgare“ podkreślali silnie moment ewo
lucyjny w życiu języka, dowodząc, że łacina odrazu tak bogatą 
nie była, że przez dłuższy czas się rozwijała. Łącząc ściśle 
formę słowa z jego treścią, łączyli też język z życiem i czło
wiekiem, jego inteligencją i wiedzą, co również nie było nowo
ścią i wiązało się z obserwacjami Horacego w (Liście do Pizo- 
nów) i Cicerona. Wskazywaii przez to, że, przy usilnem staraniu 
i kulcie przyrodzonej, ojczystej mowy, każdy język można do
prowadzić do rozkwitu, a więc że w każdym języku tkwią nie
ograniczone możliwości zależne w pierwszym rzędzie od ludzi,

1 Speroni, op. cit. str. 47.
2 Dyskusja na temat piękności różnych języków powtarzała się nieraz 

we Włoszech z lat 40-tych i 50-tych. Uczeń Speroniego, Benedetto Varchi 
pisze w r. 1560 dialog L’Ercolano (wydany w 1570 r.), gdzie długi rozdział 
poświęca dyskusji na temat: „A che si possa conoscere, e debbasi giudicare 
una lingua essere migliore, cioè più ricca, o più bella, о più dolce d’un altra ; 
e quale sia più di queste tre cose, о la greca, о la latina, о la volgare“. Sta
nowisko Speroniego w tej sprawie wydaje się jednak bardziej przekonywujące.

* Księga 3-cia, V, 19 i VI, 24.
4 Ks. 1-sza, XXXIII, 10—12.
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którzy nim mówią. Castiglione tego ostatniego zagadnienia nie 
poruszał, natomiast sporo miejsca poświęcił mu Speroni:

Speroni :
Io ho per fermo, che le lingue d’ogni 

paese, cosi l ’Arabica et l’Indiana, come 
ia Romana et l’Ateniese, siano d’un 
medesimo valore, et da mortali ad 
un fine con un giudizio formate, ehe 
io non vorrei ehe voi ne parlaste 
come di cosa dalla natura prodotta; 
essendo fatte et regolate dallo arti
ficio delle persone a beneplacito loro, 
non piantate nè seminate: le quali 
usiamo si come testimoni del nostro 
animo significando tra noi i concetti 
dell’intelletto. Onde tutto che le cose 
dalla natura create, et le scienze di 
quelle, siano in tutto quattro le parti 
del mondo una cosa medesima; non- 
dimeno, perciö ehe diversi uomini 
sono di diverso volere, perô scrivono 
et parlano diversamente... Dunque 
non nascono le lingue per se mede- 
sime, a guisa di alberi о d’erbe: quale 
debbole et inferma nella sua spezie, 
quale sana et robusta, et atta meglio 
a portar la soma di nostri umani con
cetti: ma ogni loro vertù nasce al 
mondo dal voler de’mortali *.

Et se que’primi antichi Romani fos- 
sero stati si negligent! in coltivare la 
Latina, quanto a pullular cominciô ; 
per certo in si poco tempo non sa- 
rebbe divenuta si grande: ma essi, 
a guisa di ottimi agricoltori, lei pri- 
mieramente tramutarono da luogo sel- 
vaggio a domestico; poi, perché et 
più tosto, et più belli, et maggior frutti 
facesse, levandole via d’attorno le inu
tili frasche in loro scambio l’innesta- 
rono d’alcuni ramoscelli maestrevol- 
mente detratti dalla Greca... Quindi 
nacquero in lei que fiori et que frutti 
si coloriti dell’cloquenza con quel nu
méro et con quell’ordine istesso; li 
quali non tanto per sua natura, quanto 
d’altrui artificio aiutata,suol produrre 
ogni lingua... Dunque se Greci et La
tini... non trovarono in quelle se non 
dopo alcun tempo et dopo molta fa- 
tica nè leggiadria, nè numero; già 
non dee parer maraviglia, se noi an
cora non n’avemo tanto, ehe basti, 
nella volgare: nè quindi dee prender 
l’uomo argomento a sprezzarla corne 
vil cosa et da poco... tempo forse

Górnicki:
Ale to jest iny spór, со W. M. po- 

wiedasz, iż tam temi języki są nauki 
pisane. Boję sie, panie Kostka, że ten 
dank nie językom ma być, ale lu
dziom; abowiem ciż ludzie, gdzieby 
sie byli urodzili w inym narodzie, 
tożby byli uczynili, a przeto obfitość 
tę ludzie czynią, nie język.

К temu rzymski język dlatego jest 
wzięty, iż ci, którzy nim mówili, wła
dali wszytkim światem. Patrz W. М., 
iż za królów rzymskich nie była w ta
kiej wadze rzymska mowa ani tak 
obfita. Czemu? Iż i ubogie było jeszcze 
państwo i nie uczynili go byli jeszcze 
Rzymianie pisaniem poważnych rze
czy obfitym. Aż potym gdy męstwo 
a sprawiedliwość rzymska świat po
siadła, a oni uczeni Rzymianie poczęli 
to, czego sie u Greków nauczyli, ła
cińskim językiem pisać, toż sie do
piero ten język podniósł i przyszedł 
ku tej doskonałości, którą teraz w i
dzimy.

I nasz język polski rychłoby urósł, 
gdybyśmy sie go rozmiłownli, ale nie 
wiem, czemu tak podle rozumiemy

1 Speroni, ed. cit. str. 72—73.
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verra, che d’altra tanta eccelenza fia o swym języku, jakoby łacińskich nauk
la volgare dotata, che se per essere w się wziąć nie mógł, co sie mnie
a nostri giorni di niuno stato et men wielkie głupstwo widzi,
gradita, non vi dovesse apprezzare 
la Greca: la quale era già grande su 
Ί nascimento della Latina '.

Jeżeli się przyjrzymy uważnie cytowanym ostatnio frag
mentom dialogu Speroniego i zestawimy je z polskiemi odpo
wiednikami, stwierdzimy, że Górnicki nie powtarzał wiernie za 
Speronim, ale starał się zwięźle ująć samą istotę jego wywo
dów. Tymczasem Du Bellay w tychże ustępach prawie dosłownie 
tłumaczył Speroniegos. Ostatni przytoczony tu passus z Gór
nickiego, znajduje tylko po części swój odpowiednik u Casti- 
glione’a 3, ale niektóre wyrażenia są bliższe Speroniemu („nè 
„quindi deve prender l’uomo argomento a sprezzarla come vil 
cosa et da poco“ — „nie wiem, czemu tak podle rozumiemy
0 swym języku“). Jest to tenże passus, który u Du Bellay’a 
został niemal żywcem sparafrazowany4. Górnicki tak dosłownie 
za Speronim zdań całych i całych ustępów nie powtarzał, nie
mniej jednak tożsamość poglądów i problemów jest oczywista.

Ze szkicu w Studjach staropolskich i z powyższych stwier
dzeń wynika, że tworzywo, z którego powstały uwagi o języku 
w Dworzaninie polskim , jest bardzo różnolite. Złożył się na nie 
nietylko tekst zasadniczy włoskiego pierwowzoru, ale także jego 
dedykacja, studjum Cicerona, różnych kronikarzów, a między 
nimi prawdopodobnie Kromera — potem to wszystko, czego się 
na ten temat mógł Górnicki dowiedzieć w czasie swych studjów 
w Padwie, gdzie dyskusja w sprawie języka literackiego była 
bardzo ożywiona i gdzie raz po razu ukazywał się w druku 
głośny dialog Speroniego6. Podobne dyskusje toczyli zapewne 
także nasi padewczycy, przenosząc je w dziedzinę toczącej się 
wtedy i u nas walki łaciny z polszczyzną. Przypuścić należy, 
że już w Padwie stał się Górnicki żarliwym zwolennikiem 
polszczyzny pod wpływem argumentów Bemba i Speroniego, 
że już w Padwie naginał je do warunków języka ojczystego. 
Na tenże temat niewątpliwie rozprawiano wiele również w Polsce
1 dlatego dyskusja taka na prądnickim dworze biskupa Macie

1 Id. ibid. str. 55—56.
s Por. zestawienia w cytowanej pracy Villey’a, str. 43—47.
* XXXV, 1 — 6. Słudja staropolskie, str. 262.
4 „Donques si les Grecz et Romains, plus diligens à la culture de

leurs langues que nous à celle de la nostre, n’ont peu trouver en icelles, 
sinon avecques grand labeur et industrie, ny grace, ny nombre, ny finable- 
ment aucune eloquence, nous devons nous emerveiller si nostre vulgaire 
n’est si riche comme il pourra bien estre, et de la prendre occasion de le 
mépriser comme chose vile et de petit prix?

6 Już M. Brahmer zwrócił po raz pierwszy uwagę na prawdopodo
bieństwo zapożyczeń i analogij pomiędzy poglądami Górnickiego na język 
a dyskusją na temat jęz. liter, we Włoszech (por. recenzję z mego wyd. 
„Dworzanina“, Pam. liter. XXVI, str. 287).
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jowskiego jest wielce prawdopodobną. Wreszcie w skład ustę
pów o języku w Dworzaninie polskim  weszły szczególnie cenne 
spostrzeżenia, czerpane nie z książek, ale z żywej rzeczywi
stości, z żywej mowy polskiej i innych języków słowiańskich. 
Trudno tu jednak oddzielić własne Górnickiego obserwacje od 
cudzych, przejętych przezeń w rozmowach. Niemniej należy je 
wyłowić i zebrać osobno, skoro się już ustępy o języku pod
daje szczegółowemu rozbiorowi.

Przechodząc więc kolejno wersety, poświęcone językowi 
w naszym Dworzaninie — na poczet obserwacyj zaczerpniętych 
z żywej mowy współczesnych zaliczyć trzeba najpierw owe 
wtrącane przez zarozumiałych peregrynantów „za każdem sło
wem“ obce „porzekadła“ : signor, per ma foi, nos otros caua- 
glieros 4 Bardzo znamiennem jest to, co zaraz potem mówi Gór
nicki o tym, co na gwałt chce po czesku mówić:

„czasem drugi, chocia uie będzie w Czechach, jedno iż granicę śląską 
przejedzie, to już inaczej nie będzie chciał mówić jedno po czesku, a cze- 
szczyzna — wie to Bóg jaka będzie“.

Otóż Górnicki, który przecież wielokrotnie przez śląską 
granicę przejeżdżał, stwierdzał na własne uszy, że bezpośrednio 
za tą granicą jeszcze nie słyszało się czeszczyzny, ale że to był 
jeszcze w dalszym ciągu pólski obszar językowy.

Kontrast między wyrwanym z Bogarodzicy archaizmem 
a „gładkiem słówkiem czeskiem“, jako rzekomy dowód grubości 
polszczyzny i piękności języka czeskiego*, również polega na 
inwencji tłumacza a może nawet na jakimś fakcie rzeczywi
stym. Na autopsji opiera się to wszystko, co wtrąca Górnicki
0 modzie „czeskiej“ w mówieniu, pokpiwając przez usta pana 
Kryskiego z tych „wymowców, co czeskich słów zamiast pol
skich używają“ s, co zamiast o „stanach“, mówią o „stawach“ 
koronnych4. Dostaje im się też za to ironiczne przezwisko nie
zrozumiałych „nowych Ciceronó w“ 5. Pan kasztelan Maciejowski 
przypomina jakiegoś wielce na dworze królewskim chwalonego 
mówcę, „który w swą rzecz najwięcej czeszczyzny mieszał“ 6. 
Zapewne był to jakiś znany współcześnie „nowy Cicero“ ; jakaż 
szkoda, że „pan lubelski“ nie uwiecznił jego nazwiska!

Przysłuchuje się Górnicki uważnie brzmieniu czeszczyzny
1 stwierdza, że brzmi ona „kształtowniej, ochędożniej, ozdob
niej“ od innych języków słowiańskich, że „zachowuje jakieś 
przewłaczanie w słowiech podobne łacińskiemu akcentowi“ 7

1 Słr. 62, w. 19—22.
2 Str. 63, w. 2 - 5 .
8 Str. 63, w. ß—8 i str. 64, w. 6—8.
4 Str. 63, w. 13 — 15.
5 Str. 64, w. 9 —11.
6 Str. 66, w. 1 2 -1 3 .
7 Str. 68, w. 10—14.
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i stąd to uchodzi ten język za „cudniejszy“ od polskiego*. 
Podobnież Bembo w dialogu Speroniego2 dostrzegał niektóre 
piękności w języku włoskim, jakie istniały w językach antycz
nych

Do różnych innych świadectw o szybkiem rozpowszech
nianiu się łaciny w Polsce około połowy XVI-go wieku dodać 
też należy świadectwo Górnickiego, że „łacińska mowa jest 
u nas barzo pospolita“ 4. Już wówczas był ten „obyczaj, iż 
niektórzy naszy, chcąc pokazać, iż wiele umieją, co trzecie 
słowo to po łacinie mówią“ 5. Sam Górnicki doradzał używać 
w sposób umiarkowany łacińskich i włoskich słów 6 i stwier
dzał w polszczyźnie istnienie »wielu słów niemieckich, których 
już nie mamy za niemieckie, ale za polskie“ 7.

Uzupełniając wywody pana Kostki o „cudności“ greki i ła
ciny, w których to „dwu mowach kszykania niemasz abo barzo 
mało, a jest coś okrągłego, iż język bez trudności wyrzyna 
każde słowo“, należy przyjąć, że w wielu innych, znanych so
bie mowach słyszał pan Kostka, a za nim zapewne i Górnicki, 
wiele „kszykania“, a więc prawdopodobnie dźwięków syczą
cych, spirantów, że te inne języki nie wydawały mu się tak 
„okrągłe“, że wymawianie było w nich przytrudniejsze, absor- 
wało więcej energję głosową mówiącego.

Górnicki przyznawał wiele zalet czeszczyźnie, uważał ją 
za język od polskiego obfitszy, co tłumaczył wcześniejszym 
rozwojem kultury umysłowej i „sąsiedztwem z narody nie- 
sprosnemi“, ale miał jakieś zastrzeżenia co do piękności tej 
słowiańskiej „toskańszczyzny“. Przyznaje jej bowiem pan Kryski 
większe bogactwo słownika, „ale o piękność — jeszcze to nie
chaj wisi na wyroku“ 8, przyznaje, że „czeski język jest piękny, 
ale jakoby troszkę pieszczący, a mężczyźnie mało przystojny“ 9. 
Może więc w polszczyźnie dostrzegał on te zalety, których 
brakło językowi czeskiemu, a więc pewną energję, męskość 
brzmienia, skoro co do piękności stawiał niemal na równi oba 
te języki.

1 O czeszczyźnie w języku XVI-go w. pisał Taszycki Czechizmy w ję 
zyku Reja, Prace filol., 1 .12, 1927; powoływał się tu na ustępy w Dworza
ninie polskim , stwierdzał, że za czasów Reja w czechizmy obfitowały książki 
charakteru teologicznego. U Reja przeważają wpływy czeskie nad ruskiemi 
(str. 60).

ł Str. 46.
* „cosi la prosa, corne il verso della lingua moderna è in alcune ma

terie poco meno numerosa et di ornamenti capace della greca et della la
tina. I versi hanno lor piedi, lor armonia, lor numeri: leprose il lor flusso 
di orazione, le lor figure et le loro eleganzie di pariare“.

* Str. 66, w. 1 8 -1 9 .
' Str. 69, w. 2 1 -2 3 .
6 Str. 70.
7 Str. 70, w. 19—21.
8 Str. 68, w. 1 6 -1 7 .
9 Str. 71, w. 1—2.
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Nie z książek też ale z obserwacyj żywej mowy wywo
dzą się zbyt lakoniczne i ogólnikowe impresje o brzmieniu 
różnych języków słowiańskich. Więc ruski wydaje się panu Kry
skiemu „surowy“, „racki, serbski, charwacki, bułgarski już mają 
coś pogańskiego (?!), bo sie od Turków spachali“. Co w nich 
tak po pogańsku czy po turecku wyglądało, tego nam pan 
Kryski niestety nie wyeksplikował. Bardzo też niejasną i do
magającą się wyjaśnień ze strony uczonych w piśmie jest 
uwaga: „Nasz polski zda sie trudny, a jakoby człowiek całą 
gębą a gwałtem mówił“.

Na bezpośredniej obserwacji Górnickiego polega wreszcie 
wzmianka o pruskich i kaszubskich słowach 4 W czasie wy
prawy z królem do Gdańska i Królewca w r. 1552 zetknął się 
Górnicki na miejscu z temi gwarami i bez uprzedzeń nauczył 
się oceniać ich wartości. Toteż chce pan Kryski, „aby się dwo
rzanin nie hydził“ temi słowami, „z których się śmiejemy“, bo 
jest tam niejedno, które „tak włośnie rzecz opisuje, iż włośniej 
być nie może“. Szkoda wielka, że tej uwagi nie poparł jakim 
przykładem.

Uwagi Górnickiego o języku polskim, wplecione w tekst 
jego Dworzanina, za pośrednictwem dialogu Speroniego spo
krewnione z głośnem dziełem Du Bellaya, to jakby na małą 
skalę nasza Defence et illustration de la langue polonaise'2, 
bezcenne echo dyskursów,, które się toczyły wśród naszych 
literatów w okresie gwałtownej i zwycięskiej walki o prawa 
ojczystego języka, o jego czystość, bogactwo i piękno. Te nie- 
przepłacone ustępy wysuwają się na czoło tego wszystkiego, 
co o polszczyźnie w 16-tym wieku pisano i dlatego należy po
święcić im więcej niż dotąd uwagi.

‘ Str. 69, w. 1 4 -1 7 .
3 Tę nazwę nadał też uwagom Górnickiego Dobrzycki w swym po· 

śmiertnym szkicu Kultura języka w wieku XVI, Ruch lit., grudzień 1931.


