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Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, część pierwsza 1788-1789, z papie
rów Edmunda Rabowicza opracowała Krystyna Maksimowicz, Wydaw
nictwo Sejmowe, Warszawa 1998, ss. 377

W śród obszarów  zainteresowań historyków  literatury okolicznościowa poezja polityczna 
ostatnich dw óch stuleci Pierwszej Rzeczypospolitej stanowi dzisiaj tem at ważnych badań 
i ustaleń. W stępne rozpoznania, żm udne kwerendy, filologiczne i stylom etryczne analizy 
i atrybucje po kilkudziesięciu latach owocują artykułam i, rozpraw am i i —  co chyba najistot
niejsze —  antologiam i literatury politycznej sprzed roku 1795 \

Poezja polityczna stanowiła integralny składnik szlacheckiej aktywności publicznej 
w  ustroju nakładającym na obywatela wyrażania swej woli. Słowo odpow iednio w ypow ie
dziane i użyte z jednej strony dotykało kwestii godności tak mówiącego, jak  i adresata, 
z drugiej zaś potw ierdzało zakres rzeczywistej wolności obywatela w  państw ie dem okracji 
szlacheckiej. W  praktyce tw orzyło to oczywiście znacznie bardziej skom plikow any obraz 
relacji społecznych, politycznych, m iędzyludzkich i w  końcu poetyckich.

N a tle dw ustuletniej historii tego nu rtu  piśm iennictw a —  tradycja okolicznościowej 
poezji nie ogranicza się rzecz jasna tylko do XVII i XVIII w ieku, ale w tedy w łaśnie nabiera 
wyjątkowego znaczenia —  szczególnie wyrazisty je s t okres od czasu ostatniego bezkrólewia 
po tragiczny rok 1795. Lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego są rzeczywiście 
w idow nią dram atycznych wypadków znaczonych konfederacją radomską, barską, w  końcu 
pierw szym  rozbiorem , ale także obfitują w  zdarzenia wielkie i podniosłe, budzące zrozum ia
łe nadzieje i narodow y entuzjazm . W obec tych napięć literatura nie mogła pozostać obojętna, 
upolityczniała się poprzez sam fakt obecności w  tym  właśnie m om encie. A te utwory, które 

powstawały z inspiracji świadom ie politycznych i bezpośrednio włączały się w  grę fakcji 

i stronnictw , uczestniczyły w  w ydarzeniach bezpośrednio.

1 Om awiana książka należy do cyklu noszącego tytuł Poezja polityczna sejmów doby oświecenia. Warto przypo
m nieć w  tym miejscu niektóre w ażne pozycje pośw ięcone okolicznościowej literaturze politycznej:J. N ow ak, 
Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933; Tenże: Satyra polityczna konfederacji targowickiej i sejmti 
grodzieńskiego, Kraków 1935; Tenże: Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946; Literatura barska (Antologia), 
oprać. J. M aciejewski, Wrocław 1976 (B N  I 108); J. Snopek, Wokół zagadek politycznych Sejmu Czteroletniego, 
„Pamiętnik Literacki”, 1979, z. 2; B. Wolska, Poezja polityczna czasów pient>szego rozbioru i sejmu delegacyjnego 
1772-1775, W rocław 1982.
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D ruga połowa lat osiem dziesiątych osiem nastego w ieku w  opinii historyków  rozbudzała 
w  Polakach na now o em ocje związane z kształtowaniem  przyszłości państwa. D ziało się tak 
na skutek istotnych przesunięć na m apie politycznej Europy, chodzi tu szczególnie o zm iany 
w  stosunkach prusko-rosyjskich, ale także na skutek wysiłku narodu i pojednania opozycji 
z królem  po 1772 r.

W ydarzenia poprzedzające zwołanie sejm u jesienią 1788 r. miały charakter burzliw ych 
sporów, różnorodne form acje „patriotyczne” m anifestowały swoje koncepcje polityczne.

9
D yskutow ano wszędzie —  w  salonach magnackich pałaców i na ulicach“. „O dtąd —  pisze 
W ładysław Konopczyński —  entuzjazm  głuszy rachubę, partia pruska, forytow ana przez 
kobiety, rośnie; rusofile obu odcieni topnieją; ludzie, którzy jako  m niejszość opozycyjna 
gotowi byli z Sapiehą rwać sejm  i wzywać do W ielkopolski Prusaków, dają się porwać 
patriotycznej ulicy, czują się gospodarzam i konfederacji i kraju, a dw ór berliński, który 
przystępow ał do roboty prowokacyjnej z najgorszą wiarą, w idzi się zm uszonym  popierać 
program  niepodległości Polski” . Ta skom plikowana i w  różnoraki sposób wykorzystywana 
sytuacja pobudzała autorów  zaw odowo i am atorsko parających się literaturą do zabierania 
głosu. Ju ż  szeroko w idziane przedpole sejm u obfituje w  liczne w ypowiedzi i pism a kształtu
jące opinię obywatelską i przygotowujące grunt do najwyższych kam panii politycznych 
przyszłego sejmu.

Zróżnicow ana poetyka w ierszowanych wystąpień w ym ow nie świadczyła o bogatej trady
cji poezji politycznej, do której łatwo się było zawsze odwołać, ale także o potrzebie różno
rakiego zaangażowania i w łączenia do publicznej debaty wszystkich odm ian m ow y —  od 
pam fletu po wieszczby i proroctwa. O to  1788 r. m iał być ju ż  w  piętnastowiecznej p rzepo
w iedni w idziany jako niezwykły:

G dy lat tysiąc od Panny porodzenia m inie 
I po tysiącu znow u siedem set upłynie,
O siem dziesiąty ósm y dziwny rok się zjawi 
I ród ludzki o srogie nieszczęścia przyprawi.

W śród au torów  przekładu owego Proroctim Miillera, biskupa ratysbońskiego znajdujem y 
także Adam a N aruszew icza, który z okoliczności i wypadków lat 1788-1792 sam nierzadko 
czerpał inspiracje poetyckie4.

Blok w ierszy politycznych z czasów Sejmu W ielkiego stanowi jeden  z największych, 
zarów no pod w zględem  ilościowym, jak  i z uwagi na gatunkową i stylistyczną różnorodność, 

zbiorów  utw orów  okolicznościowych. D o tej pory brakowało edycji, która w iersze polityczne 
lat 1788-1792 prezentow ałaby w  sposób kom pletny wraz ze źródłow ym i odsyłaczami, a także

2 Por. E. Rostworow ski, Historia powszechna. Wiek X l / III, Warszawa 1977, s. 876 i n.
3 W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1986, t. 2, s. 229. Por. u Konopczyńskiego cały rozdział 
X X IX  pośw ięcony Sejmowi W ielkiem u.
4 Cyt. za om awianą edycją, t. 1, s. 27.
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z niezbędnym  rzeczow ym  i filologicznym  kom entarzem . Tak więc wydane ostatnio Wiersze 
polityczne Sejmu Czteroletniego w  opracowaniu Krystyny M aksim owicz w  końcu tę lukę w y
pełniają. N a  razie do rąk czytelników  trafiła część pierwsza zbioru prezentująca poezję 
polityczną z lat 1788-1789. Ta publikacja, im ponująca bogactwem  przytoczonego m ateriału 
i sum iennością opracowania, swoje istnienie zawdzięcza przede w szystkim  wysiłkowi poszu
kiw aw czem u i badaw czem u profesora E dm unda Rabowicza. 80 procent tekstów  edycji 
pochodzi z papierów  po zm arłym  uczonym . O  jego  zasługach dla poznaw ania i grom adzenia 
wierszy politycznych osiem nastego w ieku należy bezwzględnie pamiętać. Był on  obok także 
ju ż  nieżyjącego R om ana Kalety w ybitnym  znawcą poezji politycznej schyłku Rzeczypospo
litej. Z grom adzone przez nich materiały, katalogi incipitów, m ikrofilm y częściowo tylko 
zostały opracowane i dla w spółczesnych badaczy będą —  m iejm y nadzieję —  stanowiły 
bezcenną pom oc3.

A utorka opracowania przyjęła w  edycji zasadę układu chronologicznego i tem atycznego, 
przy czym chronologia stanowi dom inantę kom pozycyjną tom u. Ścisłe ograniczenie m ate
riału ram ą czasową 1788-1792 bezwzględnie łączy w iersze z w ydarzeniem  politycznym , 
jakim  był Sejm Wielki. Wydaje się, że ranga tego w ydarzenia w  pełni uzasadnia zastosowanie 
tak w yraźnego kryterium . W  materiale przedstaw ionym  nie m a bow iem  prawie wcale szero
kiego kontekstu, w  którym  przygotowywano ostateczne obrady sejmu. U w zględnienie tw ór
czości poetyckiej całego przedpola sejmowego byłoby niewątpliwie interesujące, tak jak  
interesujące byłoby zaprezentow anie epiki i dram atu politycznego z tego okresu. Przyjęte ze 

zrozum iałych w zględów  ograniczenia mają swój walor. Cięcie chronologiczne nadaje pre
zentow anym  w ierszom  charakter niepowtarzalnego świadectwa konkretnych zdarzeń i sytu
acji. O to  na przykład wiersz M ichała Stanisława M ackiewicza Do P. Jana Mariańskiego, kowala. 
Z  okazji darowanych przez niego dwóch wozów dla wojska Rzeczypospolitej. W iersz powstał z okazji 
darow ania w ojsku dw u w ozów  przez warszawskiego rzemieślnika, starszego cechu kowali, 
Jana M ariańskiego. Rzecz miała miejsce 23 XI 1788 roku. Panowała w tedy wielka radość po 
ogłoszeniu ustaw  zwiększających liczebność armii. W iersz utrzym any w  poetyce apelu —  
„...Wy polskie i litewskie zagrzmijcie kuźnice,” —  z w ykorzystaniem  typowych retorycznych 
chw ytów  i zabiegów je s t przecież dow odem  dokonania konkretnego czym u, patriotycznego 
gestu m ożliw ego tylko w  określonej sytuacji politycznej6. Poświęcam tem u przypadkowo 
w ybranem u w ierszow i nieco więcej miejsca po to, aby podkreślić to niezwykłe, trwałe 
i znaczące połączenie wierszy politycznych Sejm u W ielkiego z błahym i nieraz i drobniejszy

mi od tego faktami. Ale to one w łaśnie składały się na całą tam tą bogatą rzeczywistość.
U kład  chronologiczny w ierszy politycznych pozwala — jak  słusznie we w stępie zauważa 

Krystyna M aksim ow icz —  śledzić swoisty dialog utworów, „pozwala uchwycić dynam ikę 
rozw oju twórczości i jej w pływ  na kształtowanie opinii i działań odbiorców ”. U kład chro 
nologiczny krzyżuje się w  sposób naturalny z tem atycznym . M ożna by więc w yodrębnić

5 N a  temat prac obu badaczy por. uwagi K. M aksim owicz w e wstępie do omawianej edycji, s. 21-22.
6 Wiersz w  omawianej edycji, t. 1, s. 171.
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bloki i zestawy utw orów  powiązane w spólną problem atyką —  na przykład te, które odw ołują 
się do ideałów  staroszlacheckich. W  ich kręgu m ieściłyby się w iersze rehabilitujące sarma- 
tyzm. D la innej z kolei grupy wierszy w spólną oś stanowi w ątek proturecki, pomniejszający 
sukcesy m ilitarne Rosji.

O sobny  problem  dla badacza stanowi atrybucja. A utorzy w ierszy politycznych, obawiając 
się często słusznie represji i zemsty, ukrywali swe nazwiska. D la części u tw orów  udało się je  
ustalić, ale ciągle jes t to kwestia otwarta i praktycznie nic do w ykonania w  stu procentach7. 
N iniejsza edycja nie w prow adza nowych ustaleń atrybucyjnych, autorka podziela — jak  sama 

pisze —  ostrożność i zastrzeżenia Kalety i Rabowicza.
N iew ątpliw ą zasługą autorki w yboru je st opatrzenie każdego wiersza kom entarzem . 

Zaw iera on  —  o ile je s t to m ożliw e —  podstawowe wiadom ości o autorze, inform acje 
o podstawie wydania, w prow adzone koniektury tekstu, czasami także historię w ydarzenia 
będącego tem atem  utw oru, wyjaśnienia użytych słów, zw rotów  i w  końcu — jeśli to koniecz
ne —  inform acje o postaciach. Tak pom yślany kom entarz stanowi dla czytelnika, który nie 
ma specjalnego przygotowania, niezwykle cenną pom oc.

Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego prawie w  całości —  była ju ż  o tym  wcześniej m ow a 
—  w ydano z m ateriałów  zebranych przez Rabowicza. To tem u badaczowi zawdzięczamy 
kształt prezentow anych tekstów. W  przypadku poezji okolicznościowej tru d n o  jednoznacz
nie ustalić podstawę wydania, trudno  przyjąć, że m am y do czynienia zawsze z „tekstem 
n ieskażonym ”. Decyzje badaczy pozostają rozstrzygnięciam i arbitralnym i. M ateriał spoczy
wający w  sylwach, rękopisach, drukach ulotnych być może odbiega od p ierw otnego auto
rskiego zam ierzenia, ale biorąc pod uwagę sposób funkcjonow ania poezji okolicznościowej 
trudno  ustalić, która z wersji je s t ostatecznie autorska.

Pierwsza tak obszerna, a zarazem przeznaczona nie tylko dla profesjonalnych czytelników  
edycja w ierszy politycznych lat 1788-1792, pozwala prześledzić reakcje na ówczesne w yda
rzenia, a także obserwować ewolucję m entalności obywatelskiej. W śród spraw najważniej
szych dostrzec tutaj m ożna znaczne —  w  stosunku do poprzednich w ydarzeń —  poszerzenie 
horyzontów  społecznych; akcenty mieszczańskie układają się ju ż  teraz w  całkiem  wyraźny 
wątek. Po drugie —  w spom nianą rewizję oceny tradycji sarmackiej, którą obecnie kojarzy się 

z najchlubniejszym i wartościam i patriotycznym i. Po trzecie w ażne wydaje się to, co Rabo- 

wicz nazwał kiedyś „zakam uflowanym  przeglądem  wszystkich stanowisk polityczno-spo-
o

łecznych, od głowy państw a do urzędników  pow iatow ych”0. Z  tym  problem em  wiąże się 
sprawą im iennego adresowania wierszy oraz tak popularnego wcześniej i później, w  czasach 
kam panii antytargowickiej, pam fletu. R óżnorodne gatunkow o pam flety pisywane w  czasach 
Sejm u W ielkiego dow odzą często poetyckiej pom ysłowości i oryginalności autorów.

7 Problemy dotyczące autorstwa ilustruje fakt „odebrania” wielu tytułów Stanisławowi Trembeckiemu. Por. 
K. M aksim owicz, wstęp do omawianej edycji, t. 1, s. 5.
8 E. Rabowicz, Okolicznościoii>a literatura polityczna, [w:] Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kost- 
kiewiczowej, Wrocław 1977, s. 399—414.
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Tych kilka uwag wystarczy chyba do potw ierdzenia zdania, że wydanie Wierszy politycznych 
Sejmu Czteroletniego było potrzebne i że —  poza wszystkim i innym i funkcjam i —  stanowi dla 
badaczy poezji okolicznościowej osiem nastego w ieku ważny punk t odniesienia.

A utorka opracowania rzetelnie wykorzystała pozostawiony przez Rabowicza materiał, 
chociaż bardziej wymagający czytelnik chciałby na pew no dostać znacznie bardziej rozw inięty 
i pogłębiony —  o na przykład om ów ienie w ątków tem atycznych i przem ian gatunkowych 
—  wstęp. I chciałby także —  tu m am  nadzieję, że część druga edycji spełni te oczekiwania —  
dysponować alfabetycznym spisem  utworów, indeksem  incipitów  oraz indeksem  nazwisk.

Wojciech Kaliszewski

Literatura jako element całości kulturowej

N aw et pobieżne spojrzenie na najnowszą książkę Janusza M aciejew skiego1, pozwala 
dostrzec wielość i różnorodność problem ów  podejm ow anych przez autora. Tom Obszary 
i konteksty literatury je s t przy tym  bardzo dla dorobku badacza reprezentatywny. Z ebrane w  nim  
bow iem  zostały prace stanowiące p lon w ielu lat naukow ych dociekań, dotychczas rozproszo
ne w  czasopism ach i wydaw nictwach zbiorowych. N iek tóre z nich, okrojone niegdyś przez 
cenzurę, dopiero teraz ukazują się w  pełnym  kształcie. Zebrane razem  tw orzą jakościowo 
now ą całość, dopełniając się i kom entując w zajem nie, przede wszystkim  zaś ujawniając wagę 
problem ów  dla w spółczesnego literaturoznaw stw a niezwykle istotnych, choć często n iedo
cenionych czy spychanych na m argines zainteresow ań badaczy.

Gdyby chcieć najogólniej określić preferencje naukowe Janusza M aciejewskiego, m ożna 
by powiedzieć, iż zawierają się one w  obrębie socjologii literatury. S tw ierdzenie takie wyjaśnia 
jed n ak  niewiele. Samo bow iem  pojęcie socjologii literatury jako kategoria czy m etodologia 
badawcza w ywoływało i w yw ołuje nadal w iele sporów  i dyskusji dotyczących zakresu obję
tych n im  zjawisk i możliwości ich badania. O bok  m nożących się postulatów  włączania do 
zakresu badań coraz szerszych obszarów  odnoszących się do rzeczywistości pozaliterackiej 
powstają obawy, iż je s t to dziedzina kojarząca się z uproszczeniam i i wulgaryzacją potocznie 
rozum ianego m arksizm u, od którego większość literaturoznaw ców  stanowczo się obecnie 
odcina. N ie  miejsce tu  na szczegółową prezentację owych sporów, i jeśli je  sygnalizuję, to po 

to, aby tym  wyraźniej ujawniła się zarówno ranga dokonań M aciejewskiego, jak  i zawarte 
w  prezentow anej książce inspiracje, pytania, problem y otwierające drogę do dalszych badań.

N ie podejm ując sporów  m etodologicznych i dyskusji nad tym, jakie są zadania i zakres 
socjologii literatury, autor poprzestaje na ogólnym  stw ierdzeniu określającym krąg podejm o
w anych przez siebie zagadnień. Pisze we wstępie do swojej książki: „Socjologią literatury

1J. M aciejewski, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998, s. 236.


