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3 Warto dodać, że takie poradniki chętnie publikowano i później (np. Sztuka podobania się mę-
żowi Franciszka Zatorskiego z roku 1834, Sztuka podobania się żonie Leontyny Halpertowej z roku 
1835). Jak sądzę, uwzględnienie dłuższego okresu w prezentacji problemu doprowadziłoby do bar-
dziej miarodajnych wniosków. 

* Maciej Włodarski – prof. dr hab., Wydział Polonistyki UJ.
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MACIEJ WŁODARSKI*

Autor tej obszernej monografii (blisko 900 stron), poświęconej jednemu z wczesnych twórców 
humanistycznych w Polsce, już na wstępie nie kryje zdumienia, iż dzieła Korwina (ok. 1465–1527), 
będące „zjawiskiem niezwykłym, niemającym precedensu w dziejach literatury rodzimej” (s. 13), 
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przez kilka stuleci były właściwie niedostrzegane, i choć od końca XIX w. zaczęły pojawiać się 
prace rozpatrujące życie i twórczość pisarza ze Środy Śląskiej, to przecież wciąż brakowało szcze-
gółowego omówienia tych dzieł oraz ich edycji (prawie wszystkie nie były wznawiane od cza-
sów renesansu). I chociaż później badacz znajduje wytłumaczenie tej sytuacji, to przecież można 
odnieść wrażenie, że ma poczucie, iż humanista niezasłużenie został zapomniany i niedoceniony 
przez potomnych. Książka Zawadzkiego jest więc pierwszym tak szeroko potraktowanym studium 
historycznoliterackim i edytorskim zarazem, poświęconym temu pisarzowi.

W części I (s. 9–252) opierając się na materiałach źródłowych, badacz konstruuje biografię 
Korwina, ukazuje obraz środowisk kulturalnych Środy Śląskiej, Krakowa i Wrocławia na prze-
łomie XV i XVI stulecia, przedstawia wszystkie najważniejsze utwory humanisty i dokonuje ich 
analizy. Zawadzki w swoim studium stara się pokazać nowatorstwo i wszechstronność śląskiego 
pisarza, umiejętnie łączącego w swoim światopoglądzie tradycję antyczną i chrześcijańską, jego 
pionierską rolę w tworzeniu renesansowej literatury nowołacińskiej w Polsce. Pisząc o wszech-
stronności zainteresowań i pionierskim znaczeniu prac Korwina, autor monografii zauważa, że 
„w dziele, które pozostawił, odnajdujemy właściwie wszystko – poezję i prozę, subtelną lirykę, 
przykłady epiki, próby sceniczne, zagadnienia geografii, astronomii i astrologii, kwestie religii i fi-
lozofii, problemy retoryki i poetyki, a nawet muzyki” (s. 9). Badacz podziwia jego wiedzę o antycz-
nych autorach greckich i rzymskich, przypomina, że jako pierwszy w tej części Europy wystawiał 
on na scenie utwory dramaturgów starożytnych (w latach 1500–1502 przygotował we Wrocławiu 
przedstawienia komedii Terencjusza i Plauta). Dowodzi, jak nowatorski wymiar miało na przykład 
dziełko Latinum ydeoma, stając się pierwszym w Polsce praktycznym podręcznikiem rozmówek 
obcojęzycznych, czy Hortulus elegantiarum (słownik zawierający szczegółowe wyjaśnienie zna-
czeń poszczególnych słów), rozpoczynający u nas tradycję badań leksykograficznych i leksykolo-
gicznych. Stwierdza, że rozważania z traktatu Carminum structura dały podstawy polskiej wiedzy 
o literaturze. Tłumaczy też, jak rozumieć istotne znaczenie Cosmographii, która przecież w całości 
oparta została na autorach antycznych (humanistyczne pisanie o geografii to imitatio antiquorum).

Omawiając biografię Korwina (rozdział I), Zawadzki sięga po utwory śląskiego twórcy odno-
szące się do miejsc, z którymi związane było jego życie. I tak obraz jego rodzinnego miasta, Środy 
Śląskiej, wyłania się z wiersza Pindaricum anapesticum in natale solum […], zamieszczonego 
w Cosmographii, tam też jest słynna oda De Polonia et eius metropoli Cracovia […], sławiąca 
miasto jego studiów, atmosferę uczonego Krakowa, która zrodziła Korwina humanistę i literata, 
czy wiersz opisujący Śląsk, w innych zaś utworach z Carminum structura znalazły się wiersze 
opisujące okolice Krakowa. Chociaż trzeba powiedzieć, że budowanie biografii w oparciu o utwory 
może też prowadzić na manowce. Gdy bowiem badacz pisze o studiach krakowskich, to cały pod-
rozdział czwarty, zatytułowany „Sceny z życia studenta”, wypełnia analiza wierszy miłosnych, tak 
jakby życie ówczesnego żaka polegało głównie na podbojach erotycznych, a sytuacje opisane w li-
rykach musiały mieć miejsce w rzeczywistości. Na marginesie wypada też zauważyć, że nie można 
używać określenia „narzeczona” jako synonimu „kochanki” (s. 40, 42, 43), bo kryje się za nimi 
całkiem inne znaczenie. Wśród tych utworów miłosnych jest wiersz zatytułowany De puellae unius 
amplexu, o którym Zawadzki pisze, że jest to pierwszy znakomity erotyk w literaturze polskiej. 
„Sugestywna atmosfera zmysłowości, wirtuozeria w kreowaniu sytuacji radości obcowania i smut-
ku rozstania, osadzenie epizodu w realności zwykłego życia, wreszcie mistrzowskie zespolenie tre-
ści z realizacją metryczną czynią z liryku dzieło wybitne, które nie posiadało swego odpowiednika 
w dotychczasowej historii polskiej literatury” (s. 41). W związku z biografią Korwina autor książki 
wspomina też o przyjaźni i znajomości śląskiego twórcy z takimi intelektualistami tamtej epoki, jak 
Mikołaj Kopernik, Konrad Celtis, Heinrich Bebel, Filip Kallimach czy Paweł z Krosna.

 W rozdziale II części I badacz dokonuje przeglądu twórczości Korwina, analizując i charakte-
ryzując pięć najważniejszych jego dzieł: Cosmographia (1496), Carminum structura (1496), Lati-
num ydeoma (1500), Hortulus elegantiarum (1503) i Dialogus de Mentis saluberrima persuasione 
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(1516). O Cosmographii Zawadzki pisze, że było to pierwsze w Polsce pełne dzieło geograficzne, 
które choć nieoryginalne, bo oparte na autorach antycznych, spełniało jednak najważniejsze kryte-
ria traktatu naukowego opisującego Ziemię. Autor monografii wskazuje źródła tej pracy i sposób 
ich wykorzystania, omawia konstrukcję traktatu (nazywa Korwina „eklektykiem tekstów antycz-
nych”), dokonuje szczegółowej weryfikacji „faktów” przedstawianych w Cosmographii, zwra-
ca uwagę na poszukiwania etymologiczne śląskiego twórcy, które stały się nowym zjawiskiem 
w polskiej literaturze naukowej. Z kolei zapoczątkowujące naszą teorię literatury dzieło Carminum 
structura łączy w sobie dziedzictwo filologii starożytnej i poetyki wypracowanej w traktatach od-
rodzeniowych. Teoretyczny wykład o miarach metrycznych Korwin wzbogacił materiałem przy-
kładowym, który stanowią jego własne kompozycje poetyckie, a które – zdaniem badacza – „wcale 
nie są gorsze od utworów takich mistrzów, jak Kallimach i Celtis” (s. 126). Zawadzki nazywa go 
„polskim Horacym” (s. 135), bowiem nikt przed nim ani po nim nie pisał wierszy w tak rozlicznych 
systemach wersyfikacyjnych. Młody śląski poeta jawi się tu jako miłośnik Cycerona i zagorzały 
zwolennik retoryki, a autor książki szczegółowo analizuje realizowane przezeń zasady twórczości 
poetyckiej, ale i same wiersze. Latinum ydeoma to dla badacza owoc pracy dydaktycznej Korwina, 
który dobrze rozumiał, że nauka łaciny musi być połączona z intensywnymi ćwiczeniami, najlepiej 
polegającymi na prowadzeniu w tym języku rozmów. Dzieło składa się więc z interesujących dia-
logów, toczonych na przeróżne tematy, dotyczące głównie wychowania młodzieży, ale także życia 
codziennego, poruszających kwestie moralne i obyczajowe. O zapotrzebowaniu na taki podręcz-
nik świadczy fakt, iż w przeciągu niecałych czterdziestu lat miał on 40 wydań. Kontynuacją pro-
blematyki stylistycznej było dzieło pt. Hortulus elegantiarum, przedstawiające normy językowe, 
a zarazem składające się z przykładów prawidłowego i niewłaściwego używania wyrazów i fraz 
łacińskich. Badacz stwierdza, że wzorem dla twórcy mógł być Lorenzo Valla, a źródłem głównie 
twórczość Cycerona. Najwięcej uwagi Zawadzki poświęca jednak ostatniemu utworowi, którym 
był Dialogus de Mentis saluberrima persuasione. Dowodzi, że dzieło wyniknęło ze, zrodzonego 
pod wpływem Celtisa i Kallimacha, zamiłowania Korwina do filozofii platońskiej, którą próbował 
on pogodzić z doktryną chrześcijańską (w dialogu znalazły się wątki pasyjne, odniesienia do Biblii 
i Ojców Kościoła). Utwór nawiązuje kompozycyjnie do dzieła Boecjusza De consolatione philo-
sophiae i zbudowany jest z partii prozatorskich, przeplatanych konstrukcjami wierszowymi, przy 
czym partie prozatorskie przybierają postać dialogu toczonego pomiędzy Korwinem a upersonifi-
kowaną „Mądrością” (Mens). Dialog ten utrzymany jest w tonacji antycznych traktatów filozoficz-
nych. Korwin porusza zagadnienia etyczne, a w teologii interesuje go to wszystko, w czym naj-
pełniej przejawia się dążenie do prawdy. Jak pisze Zawadzki, „racjonalne wyjaśnienie przymiotów 
Boga, który wymyka się wszelkim ludzkim próbom klasyfikacji i definicji, autentyczne pragnienie 
zbliżenia się do poznania natury Trójcy Świętej, umiłowanie Chrystusa w Jego męce i cierpieniach, 
głębokie przeświadczenie o prymacie pierwiastka duchowego nad cielesnym – oto podstawowe za-
łożenia «filozofii» śląskiego pisarza, wokół których koncentruje się jego zainteresowanie” (s. 186). 
Humanista drąży problem teodycei, stara się przybliżyć i wyjaśnić dogmat dziewictwa Matki Bo-
skiej, w związku z Eucharystią rozpatruje godność kapłaństwa. Ale omawiając światopogląd Kor-
wina, badacz pisze nie tylko o przesłaniu Dialogu, lecz także o jego artyzmie, analizuje utwory 
poetyckie Dialogu, zwracając uwagę na wydźwięk pedagogiczny tych tekstów.

Zwieńczenie części I stanowią: Nota wydawnicza – informująca o drukach będących podstawą 
wydania tekstów łacińskich, o zasadach transkrypcji i interpunkcji, dalej obszerna Bibliografia – 
obejmująca wydania tekstów autorów antycznych i nowożytnych, antologie, leksykony i słowniki 
oraz opracowania, a wreszcie Streszczenie w języku angielskim (Summary). Chociaż w bibliografii 
znalazło się rzeczywiście bardzo dużo opracowań, to można na przykład dodać, że gdy autor oma-
wiał wątki pasyjne w Dialogus de Mentis saluberrima persuasione i pisał o cierpieniu (s. 207), 
to mógł wówczas wykorzystać książkę Danuty Künstler-Langner Człowiek i cierpienie w poezji 
polskiego baroku (2000), bowiem zagadnienie to jest tam rozpatrywane również w odniesieniu do 
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epok wcześniejszych. Z kolei w mojej książce pt. Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań 
polsko-bazylejskich. 1433–1632 (2001) znalazłby informacje o bazylejskich drukach Korwina.

Część II zawiera wydanie wszystkich omówionych wcześniej łacińskich utworów śląskiego 
humanisty na podstawie ich pierwodruków. Teksty te opatrzone zostały komentarzem zawartym 
w przypisach, przy czym jest to komentarz w języku łacińskim. Natomiast w części III zamieszczo-
ne zostały przekłady tychże utworów na język polski (z nielicznymi wyjątkami jest to ich pierwsze 
tłumaczenie). I tutaj nasuwa się uwaga, że skoro w książce znalazły się polskie przekłady utwo-
rów, to szkoda, że nie towarzyszy im również komentarz w języku polskim, co ułatwiłoby lekturę 
tekstów Korwina. Dodatkowo można zauważyć, że w komentarzu łacińskim zabrakło też niektó-
rych informacji, na przykład nie ma wyjaśnienia, co oznacza „Pestis… lingua… trisulca” („zaraza 
o języku rozwidlonym na troje”) – s. 255 i 567 (w. 10), „Corrudunum” („Korrudunum”) – s. 264
i 575 (w. 7), „silvicolae palis ara” („ołtarz leśnej bogini Pales”) – s. 424 i 706 (w. 22), „cimiterium”
– s. 436 i 718. Chociaż w rozdziale I w związku z utworem pochwalnym Jana Henryka Cunrada
z 1706 roku zwrócono uwagę na znaczące nazwisko Korwina (s. 14–15), to jednak w komentarzu
do utworu Dialogus de Mentis saluberrima persuasione nie została zauważona i objaśniona gra
słów: „Corvinus edet corvi consuetudine” („jeśli Korwin… wyrazi się… na sposób… kruka”) –
s. 522 i 816 (w. 32). Przy okazji potknięć można też wspomnieć o błędnym użyciu form zaimka
„ów”: „owe sławne krążenie książek” (s. 29), „owe nieustanne wyładowywanie się” (s. 39) czy
o błędnej formie gramatycznej „ku Jeziorowi” (s. 617).

Przede wszystkim trzeba jednak powiedzieć o walorach tej książki, która jest pierwszym 
tak szczegółowym i wnikliwym omówieniem życia i twórczości Korwina, w połączeniu z edycją 
i przekładem dzieł śląskiego humanisty. Podkreślić trzeba znakomite wyczucie filologiczne autora, 
które pozwoliło mu znaleźć klucz do właściwego zrozumienia i oceny tej twórczości. Precyzyjne 
„rozszyfrowanie” źródeł, wnikliwe omówienie konstrukcji dzieł Korwina, dokładny, krytyczny, 
a zarazem komentujący przegląd treści utworów, umiejętne wydobycie ich artyzmu, rzeczowa ana-
liza poglądów filozoficznych śląskiego humanisty, płynny i jasny przekład, a wreszcie dwa indeksy 
(terminów, nazw i imion), odnoszące się do części I i do dzieł Korwina, to z pewnością te walory 
monografii Roberta K. Zawadzkiego, które sprawiają, że stanowi ona jego istotne osiągnięcie.


