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WSTĘP

Tablica Cebesa była jednym z tych dzieł starożytnej literatury, które w rene
sansowej Europie zyskały ogromne powodzenie czytelnicze: ślady i świadec
twa odrodzeniowej popularności greckiego dialogu pouczającego o dobrym, 
moralnym życiu odnajdujemy bez trudu w piśmiennictwie i zabytkach kultury 
wizualnej epoki.

Autorstwo, czas powstania, treść

Zanim jednak zajmiemy się opisem nowożytnej kariery Tablicy, warto może 
poświęcić nieco uwagi samemu antycznemu tekstowi. Tablica (Kebetos pi- 
nax, Tabula Cebetis) to utwór czytany niegdyś jako praca znajomego i ucznia 
Sokratesa: filozofa Kebesa, którego imię i wypowiedzi odnajdywano w Fe- 
donie i Kritonie Platona. Tablica miała być jedynym ocalałym spośród trzech 
napisanych przez Kebesa dialogów, tekstem tym cenniejszym, że wyrastają
cym z tradycji sokratejskiej. Szacowna atrybucja (potwierdzona przez Noce 
attyckie Aulusa Gelliusa, Diogenesa Laertiosa i Księgę Suda) sprzyjała za
interesowaniu, jakie Tablicy okazywały kolejne pokolenia czytelników; zna
lazła także zwolenników wśród uczonych, tłumaczy i wydawców renesansu. 
Dziś wiemy, że Tabula powstała w I wieku przed Chrystusem lub w I stuleciu 
naszej ery, jest dziełem anonimowego twórcy, a jej tekst uległ licznym in- 
terpolacjom1. Utworowi nadano formę dialogu nawiązującego się w świątyni 
Kronosa między grupą podróżnych, zafrapowanych znaczeniem jednego z wi
szących w budynku wotywnych obrazów, a starcem, miejscowym mędrcem,

1 J.T. Fitzgerald, L.M. White, Introduction, w: The Tabula o f  Cebes, ed. J.T. Fitzgerald, 
L.M. White, Chicago 1983, s. 1-16; C.E. Lutz, Ps. Cebes, w: Catalogus Translationum et Com- 
mentariorum. Mediaeval and Renaissance Latin translations and commentaries: annotated lists 
and guides, ed. P.O. Kristeller, vol. VI, Washington 1986, s. 2-3. Cebesowa (a zarazem sokra- 
tejska) atrybucja dialogu była powszechnie uznawana do końca XVIII wieku, choć podawał ją  
w wątpliwość już Hieronymus Wolf w roku 1561. Zob. J.T. Fitzgerald, L.M. White, dz.cyt., s. 2.
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który proponuje przyjezdnym, że może im objaśnić znaczenie tajemniczego 
przedstawienia, ale jednocześnie przestrzega, że od tego, czy zrozumieją ów 
przekaz, będzie zależeć ich przyszły los. Malowidło wyobraża -  mówi da
lej starzec -  ludzkie życie. Kręgi przejść i korytarzy, budynki o rozmaitym 
charakterze, skały i łąki, które są na nim ukazane, odsyłają do sytuacji egzy
stencjalnych, w których człowiek w swojej ziemskiej wędrówce może się zna
leźć. Postacie natomiast, które zaludniają przedstawione na tablicy obszary, 
to zarówno ludzie, jak i personifikacje -  wyobrażenia abstrakcyjnych pojęć, 
rozmaitych aspektów człowieczej kondycji i losu.

Wykład przewodnika koncentruje uwagę podróżnych spoglądających na 
tablicę i czytelników śledzących jej opis przede wszystkim na opowieści o losie 
jednostki (a zarazem każdego), która może osiągnąć nieprzemijające szczęś
cie, ale tylko za cenę trudnych doświadczeń: po rozkoszach zmysłowych -  
poznawszy smak występku, cierpienia i pokuty, a po przelotnym spotkaniu 
z ziemską uczonością -  zrozumiawszy wartość cnoty i prawdziwej mądro
ści. Seria alegorycznych scenek przedstawionych na wotywnym malowidle 
i skomentowanych przez przewodnika unaocznia kolejne fazy ludzkiej egzy
stencji. ״Każdy” przechodzi przez nie, dążąc do znajdującego się w centrum 
labiryntowej budowli ״zamku Szczęścia”, ale spotyka także ludzi, którzy nie 
osiągną nigdy duchowej doskonałości -  ich los ma być przestrogą dla czytel
nika Tablicy. Kończąc egzegezę wotywnego przedstawienia, starzec wyjawia 
jeszcze, że możliwa jest szybsza droga do szczęścia przez plątaninę przejść 
i korytarzy ukazaną na malowidle: należy bez ekscytacji przyjmować ziem
skie powodzenie i dążyć do prawdziwej mądrości, nie tracąc sił na zmysłowe 
rozkosze, rozczarowanie ich ulotnością i wszystkie konsekwencje fałszywych 
życiowych wyborów. Objaśniwszy wymowę wotywnego przedstawienia, sta
rzec rozmawia jeszcze z podróżnymi o dwóch szczególnie interesujących ich 
kwestiach. W dialogu prowadzonym metodą majeutyczną poucza ich o walo
rach konwencjonalnej edukacji oraz wartości ״darów Fortuny”.

Przedmiotem Tablicy Cebesa jest więc -  co ujawnia chyba nawet pobież
ne, pełne skrótów i uogólnień streszczenie -  alegoryczny, oparty na schemacie 
wędrówki wykład na temat dobrej (i złej) egzystencji oraz metod, za pomocą 
których człowiek może osiągnąć szczęście niepodlegające przemijaniu. Do
konana przez starca egzegeza wotywnego malowidła przekonuje podróżnych 
odwiedzających świątynię Kronosa (za ich przykładem mają rzecz jasna po
dążyć czytelnicy dialogu), że warunkami dobrego życia nie są rozkosze zmy
słowe ani powodzenie materialne, ale praca nad sobą, która owocuje cnotą. 
Prawdziwe szczęście zaś odnajduje tylko człowiek bytujący w świecie, lecz 
wewnętrznie wolny, świadomy bezwzględnej wartości cnoty i -  dzięki tej cen
nej wiedzy -  dokonujący właściwych wyborów moralnych.

Oczywiście Tablica nie była pierwszym ani jedynym utworem, który w for
mie narracyjnej alegorii podjął próbę przedstawienia ludzkiego życia i stano
wiącego jego ważny komponent duchowego wysiłku, który człowiek podej
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muje dla zdobycia określonych wartości moralnych. W tekstach starszych niż 
grecki dialog bądź jemu współczesnych można wskazać pomysły i motywy 
podobne do tych, które znajdujemy w Tablicy. Najważniejszym z nich jest być 
może historia o Heraklesie na rozstajnych drogach -  zrelacjonowana w Me- 
morabiliach Ksenofonta jako pochodząca od sofisty Prodikosa, nauczyciela 
Sokratesa.

Jako młodzieniec Herakles musiał wybrać między życiem prawym a wy
stępnym. Stanąwszy na rozdrożu, zobaczył dwie kobiety. Jedna z nich -  Cnota -  
poważna i ubrana w biel, zachęcała go, by wszedł na drogę ascezy i szla
chetnych czynów, czyli udał się za nią. Nie obiecywała Heraklesowi łatwej 
egzystencji ani przyjemności, ale trud i cierpienie. Druga kobieta -  zmysło
wa i wyzywająca -  zapraszała go na drogę rozkoszy i wygód, przyznając, 
że przyjaciele nazywają ją  Szczęściem, wrogowie zaś -  Nieprawością. Kiedy 
obie kobiety wiodły z sobą spór, Herakles przysłuchiwał się racjom, którymi 
uzasadniały wartość proponowanych przez siebie wyborów, i uznał wyższość 
argumentów, jakie przedstawiła Cnota. Był wśród nich i ten, że za związane 
z kroczeniem jej drogą trudy człowiek otrzymuje nagrodę -  wiecznotrwałą 
sławę, zaś korzystanie z rozkoszy przynosi w końcu wstyd i zgryzotę2.

Opowieść o młodym herosie -  utrwalona w starożytności, a w średnio
wieczu znana z Cycerona i Laktancjusza i bardzo później popularna w Euro
pie renesansu (była między innymi przedmiotem refleksji Petrarki) -  zawiera 
wiele elementów, które w rozwiniętej formie stały się budulcem tekstu Tablicy 
Cebesa. Dość wymienić motyw wędrówki, wyboru różnych dróg, spotkania 
z kobietami będącymi personifikacjami cnót i występków, obietnicę nagrody 
po trudach i perspektywę nieszczęścia, które przyjdzie po przelotnej przyjem- 
ności3. Liczne paralele dla zastosowanych w Tablicy rozwiązań kompozycyj
nych, metafor czy deskrypcji alegorycznych miejsc i postaci znajdziemy także 
w dialogach Platona i tekstach pseudoplatońskich oraz w pismach greckich 
i rzymskich poetów, filozofów i dydaktyków. Do toposów literatury morali- 
stycznej należą na przykład starzec -  mądry przewodnik, kula jako atrybut 
zmiennej Fortuny, przedstawienie zmagań ze złymi skłonnościami jako walki, 
porównanie nabywania wiedzy i cnoty do postępowania uzdrawiającego, a po

2 Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, II, 21-33, w: Pisma Sokratyczne, tłum. L. Joachi- 
mowicz, Warszawa 1967, s. 77-81. Zob. także: J. Domański, Herakles na rozstaju dróg. Kon
templacja i działanie w humanizmie i scholastyce X IV i XVwieku, ״Znak”, 1997, z. 5, s. 37-52; 
J. Banach, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, Warszawa 1984. Dla mo
tywu w literaturze i sztuce Europy klasycznymi opracowaniami są E. Panofskiego, Hercules 
am Schweidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst, Leipzig-Berlin 1930 oraz 
W. Harmsa, Homo viator in bivio, München 1970.

3 O alegorycznych wędrówkach w literaturze, także staropolskiej zob. J. Abramowska, 
Peregrynacja, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 
1978, s. 125-158; A. Wieczorkiewicz, Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki 
w literaturze dawnej, ״Pamiętnik Literacki”, LXXXIV: 1993, z. 2, s. 4-28.
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zbycia się wad -  do kuracji oczyszczającej, a także motyw życia jako żeglugi 
po burzliwym morzu4.

Tablica miała oczywiście także konotacje filozoficzne; można wskazać 
związki dialogu z platonizmem, stoicyzmem, cynizmem, neopitagoreizmem, 
a nawet tradycją wczesnochrześcijańską5. Współcześni badacze piszą o eklek
tycznych upodobaniach autora, czerpiącego z różnych doktryn, jednak w cza
sach antycznych (i w epoce odrodzenia) Tablica czytana była przecież jako 
praca ucznia Sokratesa. Zgodę na tę tradycyjną atrybucję uzasadniał sokratej- 
ski charakter przedstawionego w utworze programu etycznego: jak nauczanie 
ateńskiego mędrca, lektura Tablicy przynosi zachętę do życia poświęconego 
dobru bezwzględnemu i najwyższemu -  cnocie. Każdy człowiek powinien za
biegać o nią, nie licząc się z trudnościami i niebezpieczeństwami, dla wartości 
moralnych poświęcając dobra niższe i pozorne, takie jak zamożność czy status 
społeczny. Sokratejskie jest także wyrażone w utworze przekonanie o wartości 
poznania (zdobycia wiedzy o tym, co dobre) oraz nierozdzielnym związku 
mądrości, cnoty i szczęścia6. Związek z tradycją sokratejską był także zapew
ne jedną z przyczyn renesansowej popularności greckiego dialogu i szacunku, 
z jakim go czytano. Przecież

(...) w  renesansowej europejskiej i polskiej tradycji literackiej postać Sokratesa, odma
lowana barwami charakterystyki przekazanej w  dziełach Cycerona, była uosobieniem 
cnoty i mądrości, najpełniejszym wyrazem człowieka, który wiódł życie całkowicie 
zgodne z głoszonymi zasadami etycznymi i dzięki cnocie zmienił swą poprzednią na
turę popędliwą i przewrotną7.

4 Szczegółowy wykaz paralel między Tablicą a tekstami literatury antycznej oraz analizę 
występujących w nich ״miejsc wspólnych” podają J.T. Fitzgerald, L.M. White, Notes to Text and 
Translation, w: The Tabula o f  Cebes..., s. 133-168. Zob. też: M.B. Trapp, On the ״ Tablet" o f  
Cebes, w: Aristotle and after, ed. R. Sorabji, London 1997, s. 162 i nast.

5 Związki Tablicy ze szkołami i tradycjami filozoficznymi były przedmiotem kontrower
sji wśród dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych uczonych zajmujących się hellenistycznym 
dialogiem. Próba nawet krótkiego zrelacjonowania różnych propozycji badawczych rozsadzi
łaby ramy niniejszego wstępu. Zob. T. Sinko, De Lineamentis Platonicis in Cebetis q.v. Tabula, 
 Eos”, XLV: 1951, s. 3-31; R. Joly, Le tableau de Cebes et la philosophie religieuse, Bruxelles״
1963 (Collection Latomus, vol. LXI); J.T. Fitzgerald, L.M. White, Introduction, w: The Tabula 
o f Cebes..., s. 16-26; M.B. Trapp, dz. cyt., s. 168-171.

6 M.B. Trapp, dz. cyt., s. 169-170; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1: Filozofia starożyt
na i średniowieczna, Warszawa 1998, s. 72-78.

7 T. Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750), Wrocław 1976 
(Studia Staropolskie, t. 45), s. 96.
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W  erze druku

Renesansowe „odkrycie” Tablicy Cebesa stało się jednym z owoców zainte
resowania, z którym włoscy humaniści studiowali pisma starożytnych filozo
fów. Wynalazek druku zaś i humanistyczna moda na grekę sprawiły, że dialog 
przypisywany Kebesowi i wiązany z kręgiem Sokratesa oraz jego najwybit
niejszego ucznia -  Platona -  już w XV wieku zyskał setki, jeśli nie tysiące 
czytelników: nie tylko erudytów rozumiejących filozoficzne uwarunkowania 
zabytku, lecz także uczniów studiujących Tablicę Cebesa ze względu na uży
wany przez jej autora niezbyt trudny język. Około roku 1496 grecki tekst Tab
licy opublikował we Florencji Laurentius de Alopa, a w 1502 Aldus Manutius 
wydał utwór w wersji dwujęzycznej: równolegle z tekstem greckim wydruko
wał łacińskie tłumaczenie (zapewne własnego pióra). Wartość dydaktyczna 
tak pomyślanej publikacji była tym większa, że w książce znalazły się jeszcze 
objaśnienia gramatyczne przygotowane przez Konstantyna Laskarisa; nie dzi
wi więc, że ta ułatwiająca naukę greki praca stała się w XVI wieku bardzo 
popularna i była wielokrotnie wznawiana8.

Oczywiście, nie mniej ważne niż pożytki lingwistyczne płynące z lektury 
greckiego dzieła były korzyści moralne, które czytelnik mógł wynieść z kon
taktu z budującym tekstem, i właśnie parenetyczna zawartość Tablicy stała się 
najważniejszym źródłem renesansowego powodzenia antycznego zabytku. To 
przede wszystkim dydaktyczne walory utworu sprawiły, że nierozumiejącym 
greki szybko postarano się dostarczyć przekładów łacińskich Cebesowego 
dialogu: jako pierwsze, w roku 1497, opuściło prasy drukarskie tłumaczenie 
Ludovicusa Odaxiusa, padewskiego humanisty, którego uczniami byli między 
innymi Pietro Bembo i Baldassarre Castiglione9. W następnych dziesięcio
leciach przygotowano jeszcze kilka konkurencyjnych przekładów greckiego 
dialogu na łacinę (niektóre pozostały w rękopisie), tłumaczenie Odaxiusa było 
jednak szczególnie cenione i -  podobnie jak Tabula przypisywana Aldusowi -  
miało wiele wydań w XVI stuleciu. Jednocześnie niemal z tłumaczeniami ła
cińskimi zaczęły powstawać -  przeznaczone dla ludzi mniej uczonych -  prze

8 Uczeni łacińskiego średniowiecza najpewniej nie znali tekstu Tablicy, choć istniały 
wzmianki o niej w dostępnym im piśmiennictwie, a jeden z uczniów Tertuliana dokonał przerób
ki dzieła w duchu chrześcijańskim. Dziś znana jest arabska parafraza datowana na początek XI 
wieku oraz kilkanaście rękopisów, w których przechował się dla nas grecki tekst, ale tylko dwa 
z nich zostały sporządzone przed wiekiem XV. Te i następne informacje dotyczące losów tekstu 
Tablicy przytaczam za: C.E. Lutz, dz. cyt., s. 2-14; S. Sider, Ps. Cebes. Addenda, w: Catalogus..., 
vol. VII, Washington 1992, s. 299-300; S. Sider, Introduction, w: Cebes’Tablet. Facsimiles o f  
the Greek text, and o f selected Latin, French, English, Spanish, Italian, German, Dutch, and 
Polish translations, New York 1979, s. 2 i nast.

9 C.E. Finch, The value o f Odaxius ’ translation o f  Cebes ’ ״ Tabula”, ״Classical Bulletin”, 
XXXV: 1959, s. 27-28.
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kłady dialogu na języki narodowe. Włoski tekst, sporządzony około roku 1498, 
pozostał co prawda w rękopisie, drukiem ukazały się natomiast nieco później
sze tłumaczenia francuskie (1529), angielskie (1530), włoskie (1530), hiszpań
skie (1532), a w następnych latach -  niderlandzkie, niemieckie i polskie.

W XV wieku Tablica miała trzy wydania, szesnastowieczne drukarnie wy
tłoczyły ponad sześćdziesiąt edycji dialogu, publikowano go także w stuleciu 
XVII i XVIII10. Co ciekawe, drukowały ten utwór najbardziej znane oficyny 
(na przykład paryska firma Wechelów) oraz wydawnictwa z ośrodków po
strzeganych jako ״peryferyjne” -  z Wiednia, Braszowa, Krakowa. W Kra
kowie Tabula Cebetis ukazała się po raz pierwszy w roku 1522, drukowana 
przez Floriana Unglera, dwa lata później, w roku 1524, włączył ją  do swe
go repertuaru wydawniczego Hieronim Wietor. Warto także wspomnieć, że 
Wietor interesował się Tablicą Cebesa już wcześniej. Podczas wiedeńskiego 
okresu swej działalności wydał dialog w roku 1515 i 151711, a z 1519 (więc 
z pierwszych lat funkcjonowania jego oficyny w Krakowie) pochodzi drzewo
ryt przedstawiający alegoryczną podróż opowiedzianą w Tablicy -  ilustracji 
towarzyszy napis ״Tabula Cebetis ab Hieronimo Vietore impressa Craccovie”. 
O rycinie tej pisano co prawda, że ״to jeden z najstarszych wydanych w Polsce 
samodzielnych drzeworytów nieprzeznaczonych do książki”12, nie jest jednak 
przecież wykluczone, że wykonano ją  jako ilustrację dialogu, skoro podobne 
grafiki, odbijane na osobnych kartach, dołączano do ówczesnych edycji tekstu 
Cebesa. Może plany wydawnicze Wietora nie zostały w roku 1519 zrealizo
wane, a może -  co przecież bardzo prawdopodobne -  nie zachował się dla nas 
egzemplarz tekstu, któremu rycina z roku 1519 towarzyszyła, i druk Unglera 
z roku 1522 nie był pierwszym wydaniem Tablicy Cebesa w Krakowie.

Po kilkudziesięciu latach, w drugiej połowie stulecia sięgnął po Tablicę 
Cebesa inny drukarz, Maciej Wirzbięta. W roku 1581 opublikował w swojej 
drukarni tekst umoralniającego dialogu -  we własnym wierszowanym prze
kładzie na język polski.

10 Zob. Gesamtkatalog der Wiegendrucke, poz. 6442, 2763, 6472, Index Aureliensis, t. VII, 
s. 243-247, C.E. Luzt, dz.cyt., s. 2-3. Bibliografia polska Estreichera nie podaje wiadomości 
o polskich edycjach z XVII i XVIII wieku. Cebesem zainteresowano się u nas powtórnie w wie
ku XIX i XX. Powstały prace: Cebesa Tebańczyka obraz, tłum. Kiniorski, w: Popis publiczny 
uczniów, Warszawa 1819; Obraz Cebesa i doręcznik Epikteta, tłum. i objaśnił I. Hołowiński, 
Wilno 1845; Obraz w świątyni Kronosa, tłum. L. Podbiński, ״ Sprawozdanie gimnazjalne”, 
Nowy Sącz 1912.

11 H. Bułhak, Wiedeńska oficyna Hieronima Wietora. Materiały do dziejów zasobu typo
graficznego oraz bibliografia druków z lat 1510-1518, w: Z  badań nad dawną książką. Studia 
ofiarowane Profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. II, red. P. Buchwald- 
-Pelcowa, Warszawa 1993, s. 312, 356 (poz. 104, 145).

12 P. Hordyński, Tabula Cebetis z  oficyny Hieronima Wietora. Zapomniany drzeworyt 
krakowski z  roku 1519, w: Żeby wiedzieć. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, red. 
W. Walanus, M. Walczak, J. Wolańska, Kraków 2008, s. 181.
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Maciej Wirzbięta

Osobę Macieja Wirzbięty kojarzymy przede wszystkim nie tyle z pracami 
literackimi czy translatorskimi, ile z działalnością drukarni, którą prowadził 
w Krakowie od lat pięćdziesiątych XVI wieku aż do swej śmierci w roku 
160513. Jego oficyna była jedną z najwybitniejszych tłoczni działających w re
nesansowej Rzeczypospolitej: spod jej pras wychodziły druki wyposażone 
w piękne drzeworyty, starannie opracowane edytorsko, przynoszące teksty 
autorstwa między innymi Jana Kochanowskiego, Marcina Bielskiego, Jakuba 
Lubelczyka, Andrzeja Trzecieskiego. Najważniejszym jednak autorem wy
dawnictwa Wirzbięty, zadeklarowanego ewangelika, przez wiele lat pozosta
wał Mikołaj Rej -  tu ukazały się niemal wszystkie dzieła Nagłowiczanina. 
W pierwszych latach istnienia krakowskiej oficyny zamożny poeta mecena
sował zapewne wydawniczym poczynaniom typografa. Choć nie wiadomo, 
czy rzeczywiście ״pan Nagłowicki pokierował w pewien sposób polityką wy
dawniczą młodego drukarza”14 i ״był niemal współtwórcą drukarni w sensie 
finansowym, a kto wie -  dodajmy -  czy nawet nie jej inicjatorem”15, można 
sądzić, iż Wirzbięta -  człowiek nieźle wykształcony i przedsiębiorczy -  właś
nie dzięki współpracy z zamożnym i bywałym Rejem zdobył pieniądze oraz 
pozycję (w zborze i radzie miasta Krakowa). Warto przypomnieć, że

(...) współpraca Wirzbięty z autorem Zwierzyńca dobrze wpisuje się w  wykształcony 
w okresie Renesansu model, którego składnikiem było poczucie godności obu stron, 
wzajemne zrozumienie i obustronna lojalność. Wspólnota wyznania nadała związkom 
Reja i Wirzbięty dodatkową moc, ale wielkie znaczenie miały także cechy charakteru 
obu partnerów16.

Sławny poeta wywarł niezaprzeczalny wpływ nie tylko na funkcjonowanie 
drukarni Wirzbięty, ale i na własną pracę literacką wydawcy -  zarówno 
jej tematyka, jak i ukształtowanie stylistyczne nieraz zdradzają inspirację

13 O działalności drukarni Wirzbięty zob. E. Stankiewicz, Maciej Wirzbięta -  wydawca Reja, 
w: Mikołaj Rej w czterechsetlecie śmierci, red. T. Bieńkowski, J. Pelc, K. Pisarkowa, Wrocław 
1971 (Studia Staropolskie, t. 30), s. 257-268; J.S. Gruchała, Mikołaj Rej i ״ czarna sztuka”, w: 
Mikołaj Rej z Nagłowic w pięćsetną rocznicę urodzin, red. W. Kowalski, Kielce 2005, s. 93
-104 oraz Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłocz
ni polskich XVI stulecia, red. A. Kawecka-Gryczowa. Z. IX: Maciej Wirzbięta. 1555/7-1605, 
oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1974; Z. X: Maciej Wirzbięta, 1555/7-1605, oprac. 
A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975; Z. XI: Maciej i Paweł Wirzbiętowie 1555/7-1609, 
oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1981; A. Kawecka-Gryczowa, Maciej Wirzbięta, 
w: Drukarze dawnej Polski, t. 1: Małopolska, cz. 1: Od X V  do XVI wieku, red. A. Kawecka- 
-Gryczowa, Wrocław 1983, s. 358-370.

14 E. Stankiewicz, dz.cyt., s. 260.
15 A. Kawecka-Gryczowa, Maciej Wirzbięta, w: Polonia typographica, Z. IX, s. 7.
16 J.S. Gruchała, dz.cyt., s. 103.
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twórczością Nagłowiczanina. Choć Jerzy Samuel Bandtkie konstatował, że 
Wirzbięta ״powinien by mieć miejsce w Dykcjonarzu Juszyńskiego”17, roz
poznany dziś dorobek pisarski Wirzbięty nie jest obfity. Widocznie inne zajęcia 
bardziej Matysa pociągały, a i z mierności swego talentu wyrobiony literacko 
wydawca pewnie zdawał sobie sprawę. Nie musimy chyba tłumaczyć skrom
nych rozmiarów spuścizny pisarskiej Wirzbięty tym, że ״prowadzenie drukar
ni i w ogóle duża aktywność gospodarcza nie pozostawiały mu zbyt wiele 
czasu na inne zajęcia, w tym również pracę pisarską”18. Wiemy przecież, że 
stanie na czele renesansowej oficyny wydawniczej nie tylko zmuszało do stu
diowania tekstów cudzych, ale i skłaniało do komponowania własnych, tak że 
wielu typografów epoki, a między nimi ci najwybitniejsi, pozostawiło liczne 
prace dobrze dokumentujące ich zajęcia pisarskie. Drukarze bywali autorami 
przedmów, indeksów, abrewiacji, przekładów, słowników i rozpraw języko
znawczych -  dzieł ściśle związanych z ich wydawniczą praktyką, oraz książek 
wyrastających z innych jeszcze zainteresowań, które żywili -  prac medycz
nych, prawniczych, dewocyjnych, astronomicznych czy poradników. W tym 
elitarnym gronie drukarzy-pisarzy Wirzbięta zajmuje miejsce poślednie, dale
ko na przykład za nieco od siebie młodszym Janem Januszowskim, który był 
właścicielem słynnej Oficyny Łazarzowej, a przy tym płodnym i wszechstron
nym pisarzem oraz tłumaczem19.

Wśród tekstów pióra Wirzbięty najliczniejszą grupę stanowią wypowie
dzi współtworzące wydawniczą ramę książek wychodzących z jego drukarni: 
przedmowy, dedykacje, adresy wydawnicze czy posłowia -  pisane prozą lub 
rymowane20. Do tego zespołu tekstów należy między innymi żartobliwy oś- 
miowiersz Ulixes był niecudny..., epigramat wydrukowany po raz pierwszy 
w edycji Zwierzyńca Reja z roku 1562, a potem powtarzany w wydaniach 
innych utworów Nagłowiczania, w którym ״M.W.” porównywał swego ulu
bionego poetę do Odyseusza i zalecał czytelnikom ״pisanie jego”. ״Drukarz 
Reja” pozostawił jednak i dłuższe prace. Był autorem dydaktycznego poe
matu, chwalącego życie bogobojne, oszczędne i dostatnie zarazem -  Gospo
darstwa dla młodych a nowotnych gospodarzów. Gospodarstwo mogło być 
czytane jako rodzaj poradnika i szczególny reformacyjny ״katechizm moral
ny”, wyraźnie inspirowany twórczością Reja zarówno w sferze ideowej, jak 
i formalnej. Utwór zdobył sobie pewną popularność, skoro kilkakrotnie był

17 J.S. Bandtkie, Historia drukarń w Królestwie Polskiem, Kraków 1826, s. 287.
18 J. Sokolski, Wstęp, w: M. Wirzbięta, Gospodarstwo dla młodych a nowotnych gospodarzów 

teraz znowu na ten Nowy Rok poprawione i rozszyrzone, oprac. J. Sokolski, Wrocław 1989, s. 7.
19 E.L. Eisenstein, The Early Printer as a ״ Renaissance M an”, ״Printing History”, III: 1981, 

vol. 1, s. 6-16. J. Kiliańczyk-Zięba, Czcionką i piórem. Jan Januszowski w roli pisarza i tłuma
cza, Kraków 2007, s. 27-28.

20 Prace literackie Wirzbięty charakteryzują E. Stankiewicz w tekście Maciej Wirzbięta -  
wydawca Reja... oraz A. Kawecka-Gryczowa w biogramie wydawcy (zob. Drukarze dawnej 
Polski..., s. 366-369). Por. też: J. Sokolski, dz.cyt., s. 5 i nast.
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wydawany pod koniec wieku XVI i na początku XVII (najstarszy znany dziś 
egzemplarz pochodzi z wydania z roku 1596, nie była to jednak editio prin- 
ceps'), a w zbiorowej pamięci pozostała sentencja, którą Wirzbięta zamknął 
swój umoralniający wykład: ״Módl się Panu Bogu, a dokładaj brogu”.

Matys opracował także podręcznik służący do nauki podstaw łaciny (Ele- 
mentaria institutio Latini [Polonicique] sermonis et pietatis christianae, 
1575) i prowadził działalność translatorską. Z nazwiskiem Wirzbięty badacze 
łączą wydane w roku 1564 Obietnice, figury, proroctwa o Panie Krystusie, 
uważa się go również za tłumacza przynajmniej kilkudziesięciostronicowe- 
go fragmentu Opisania wiary świętej (Compendium christianae religionis) 
szwajcarskiego teologa Henryka Bullingera (1573). Jego dziełem był także 
wydany w roku 1575 przekład traktatu Henryka Korneliusza Agryppy von 
Nettesheim O ślachetności a zacności płci niewieściej (Declamatio de nobi- 
litate et praecellentia feminei sexus... ) -  prozatorski, zakończony wierszowa
nym ״Zamknieniem” wykład o tym, że ״niewiasta jest ostatnie po wszytkim 
stworzenie i koniec, a dopełnienie wszech spraw Bożych nadoskonalsze”21. 
W roku 1581 natomiast ukazał się poemat alegoryczny22 zatytułowany Tablica 
albo Konterfet Cebesa tebańskiego filozofa.

Tablica albo Konterfet

Jakie były źródła renesansowego powodzenia antycznego dialogu i przyczy
ny, dla których ewangelicki drukarz zdecydował się przyswoić ów tekst pol- 
szczyźnie? Najważniejsze okazywały się -  jak już wspomniano -  dydaktyzm 
utworu i jego czytelne moralne przesłanie. Rodowód dzieła nie stanowił dla 
odrodzeniowych wydawców, tłumaczy i komentatorów większego problemu, 
ponieważ zgodnie chrystianizowali jego zawartość, a czynili to tym chętniej, 
że zabiegi te nie wymagały używania tak wyszukanych narzędzi i koncepcji 
interpretacyjnych, jakie stosowano, czytając ״na sposób chrześcijański” kla
syków rzymskiej starożytności. Autor Tablicy przekonywał, że szczęście czło
wieka (jednostki i ludzkich zbiorowości) zależy od cnoty, że cnota owa polega 
na rezygnacji z żądz i praktykowaniu sprawiedliwości, męstwa, wytrwałości 
i im podobnych postaw etycznych. Były to postulaty, wobec których etyka

21 H.K. Agryppa, O ślachetności a zacności płci niewieściej, tłum. M. Wirzbięta, wyd. 
S. Tomkowicz, Kraków 1891 (Biblioteka Pisarzów Polskich, t. 14), s. 17.

22 Używam tego terminu za Jackiem Sokolskim, przyjmując, że nazywa on ״kategorię 
międzygatunkową”, a reprezentujące ją  teksty to ״dłuższe utwory poetyckie, w których alego
ria stanowi podstawową zasadę kompozycyjną”. Zob. J. Sokolski, ״Miejsce to zową żywot..." 
Staropolskie romanse alegoryczne, Wrocław 1988 (Acta Universitatis Wratislaviensis, no 807), 
s. 36.

15



chrześcijańska nie mogła mieć zastrzeżeń, tym bardziej że Szczęśliwość, do 
której prowadziła via virtutis przedstawiona w Tablicy, dawała się interpreto
wać nie jako stan ducha i umysłu możliwy do osiągnięcia na ziemi, ale jako 
nagroda pośmiertna, otrzymywana po życiu pełnym trudów. Tablicę można 
było zatem czytać jako dokument naturalnej etyki chrześcijańskiej, której zna
jomość wspólna jest wszystkim, bo przynależy ludzkiej naturze. Mieli ją  po
siadać także nieznający Objawienia poganie, między innymi Sokrates, którego 
współcześni Wirzbięty (również Mikołaj Rej, co cały rozdział V Wizerunku 
poświęcił ateńskiemu filozofowi) uznawali za wzór mędrca uprawiającego fi
lozofię praktyczną. Być może słychać tu pogłos średniowiecznego poglądu 
widzącego w Sokratesie i Senece naturaliter chrześcijan oraz wzory dla ludzi 
ochrzczonych23, a także erazmiańskiej dyskusji o związkach między dziedzic
twem antyku a moralnością chrześcijańską: ״ Sancte Socrate, ora pro nobis” 
(Święty Sokratesie, módl się za nami) wzdycha jeden z uczestników dysputy 
w Zbożnej biesiadzie mistrza z Rotterdamu24.

Świadectwa chrystianizującego spojrzenia na Cebesowy dialog znajduje
my w tekstach dołączanych do jego nowożytnych wydań: humanista Joannes 
Camers w scholiach towarzyszących Tablicy w edycji z roku 1524 podkreślał 
pokrewieństwa między platońskimi elementami utworu i etyką chrześcijańską; 
holenderski uczony Justus Velsius w swym komentarzu drukowanym w roku 
1551 interpretował alegoryczny tekst, ״zgadzając” jego treść z nauczaniem 
reformatorów Kościoła, a Georg Witzel, przyjaciel Lutra, w przedmowie do 
swego wydanego w roku 1545 niemieckiego przekładu wiązał nauczanie Tab
licy z listami św. Pawła i porównywał personifikacje zaludniające malowidło 
Cebesa z chrześcijańskimi przedstawieniami cnót lub instytucji obdarzonych 
autorytetem25.

Także Wirzbięta -  wyjaśniając przyczyny swojego zainteresowania antycz
nym dialogiem i tłumacząc Eustachemu Wołłowiczowi, któremu dedykował 
swą pracę, dlaczego Tabula Cebetis w polskim przekładzie powinna znaleźć 
pilnych czytelników -  zaznaczał, że tekst -  choć napisany przez człowieka 
nieznającego nauki Chrystusa -  zawiera jej ״pogańskie” przeczucie: ״Gdyż 
jednak jest co wiedzieć, pilnie uważając/ Słowa jego [Cebesa], a z Pismem 
świętym je znaszając. Acz poganin, wiele tu iście zacnych rzeczy/ Wymalował, 
kto by je miał na pilnej pieczy”.

23 T. Bieńkowski, dz.cyt., s. 100-116.
24 Erazm z Rotterdamu, Zbożna biesiada, w: Trzy rozprawy, tłum. i oprac. J. Domański, 

Warszawa 2000, s. 98; M.P. Gilmore, Erasmus’Godly Feast, w: The Pursuit o f  Holiness in Late 
Medieval and Renaissance Religion. Papers from the University o f  Michigan Conference, ed. 
Ch. Trinkaus, H.A. Oberman, Leiden Brill 1974 (Studies in Medieval and Reformation Thought, 
vol. X).

25 C.E. Lutz, dz.cyt., s. 2-14.
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Wierszowana przedmowa, skierowana do ówczesnego kanclerza Wiel
kiego Księstwa Litewskiego, świadczy także, że Wirzbięta był świadomy 
popularności Tablicy wśród ludzi wykształconych, ale jednocześnie zdawał 
sobie sprawę, iż lektura polskiego przekładu jego pióra służyć będzie przede 
wszystkim pouczeniu i parenezie:

Acz miedzy uczonemi już to nie nowina 
Czytać, Wielmożny Panie, tego to Greczyna,
Ale w polskim języku nigdy niesłychany,
Owszem od wiela ludzi z dawna pożądany (...).
Ja wziąwszy go z rąk iście nie leda człowieka,
Przypatrując mu sie też z pilnością z daleka,
Nie żałowałem pracej dla swych go przełożyć 
Naszym polskim językiem i na druk nałożyć.
Aby sie mu i inszy ludzie przypatrzali,
A  co też oni mędrcy pogańscy pisali 
O poczciwym żywocie: jak  sie w  nim sprawować,
Czego sie strzec, a czego mamy naśladować.

Alegoryczność starożytnego dialogu była, rzecz jasna, jego wielkim atu
tem w oczach czytelników, których kultura chrześcijańskiego średniowiecza 
(a za nią literatura odrodzenia) przyzwyczaiły najpierw do alegorezy, potem 
zaś do tekstów, których zasadą lub dominantą kompozycyjną była ״continua 
metaphora”26. W należących do tego nurtu utworach (kwalifikowanych zresztą 
do rozmaitych kategorii gatunkowych) wypowiedź podporządkowywano

(...) celom dydaktyczno-perswazyjnym. Była to dydaktyka ukryta pod osłoną (...) fikcji, 
fikcja zaś przede wszystkim miała za zadanie przykuć uwagę czytelnika, co nie zawsze 
udawało się w utworach będących prostym wyłożeniem moralnych, filozoficznych czy 
teologicznych poglądów autora27.

W przedmowie do polskiego przekładu Tablicy Wirzbięta podkreślał, że 
już dawni filozofowie odkryli skuteczność tego sposobu nauczania, skoro 
próbowali dotrzeć do wyobraźni, sumień czy rozumu słuchaczy, posługując 
się ״kstałty rozlicznemi, /K temu przypowieściami dziwnie wymyślnemi”. 
Tłumaczący Cebesowe dzieło drukarz szedł w ich ślady.

Prozatorski tekst łaciński Maciej Wirzbięta przełożył wierszem, rymowa
nym trzynastozgłoskowcem tak chętnie uprawianym przez Reja. Również te
mat i charakter utworu nasuwają skojarzenia ze spuścizną Pana z Nagłowic, 
zwłaszcza z jego opowieścią o symbolizującej bieg ludzkiego życia podróży, 
którą w Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego odbywa ״młodzie

- ”Nihil enim autem est allegoria, quam continua metaphora״ 26  pisał w swym wydanym 
w roku 1560 podręczniku De figuris Jakub Górski. Cyt. za. J. Sokolski, ״ Miejsce to zową ży
wot...”, s. 24.

27 J. Sokolski, dz.cyt., s. 27.
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niec jeden poczciwy”, peregrynując pomiędzy siedzibami filozofów, odwie
dzając Ogród Rozkoszy, spotykając Minerwę -  boginię mądrości. Pierwowzo
rem Wizerunku był -  jak wiadomo -  Zodiacus Vitae Palingeniusa, ale badacze 
wskazują także na zbieżności pracy Reja z innymi tekstami nowożytnymi, 
średniowiecznymi, antycznymi28. Tabula Cebetis -  niewykluczone przecież, 
że znana Rejowi w wersji łacińskiej -  mogłaby dostarczyć następnych ana
logii kompozycyjnych (tekst i przedstawiona w nim przestrzeń jako mapa 
ludzkiego życia), fabularnych, sytuacyjnych, symbolicznych (niektóre z per
sonifikacji, obserwowane lub spotykane przez bohatera podczas podróży, wy
korzystanie symboliki ogrodu, kamienistej drogi, miejsca wywyższonego nad 
inne itd.), jednak wszystkie one stanowią tradycyjny budulec alegorycznego 
dyskursu i analizowanie ich jako świadomych i bezpośrednich zapożyczeń 
wydaje się bezcelowe.

Wizerunk -  jedna z najobszerniejszych alegorii staropolskich -  był teks
tem bardzo długim. Wielomówny Rej (nawet w stosunku do także niekrótkiej 
pracy Palingeniusa) rozbudował fabułę, opisy scenerii, w której rozgrywa się 
 alegoryczna akcja”, szczegółowo objaśnił sens przygód młodzieńca. Polska״
Tablica Cebesa -  ściślej zależna od swego antycznego pierwowzoru -  jest 
tekstem znacznie skromniejszych rozmiarów, a alegoryczny wykład, któ
ry przynosi (nie zawsze zresztą zupełnie jasny i zrozumiały dla śledzącego 
go czytelnika), jest bardziej schematyczny. Charakterystyka alegorycznych 
potentiae”29 jest bardzo skromna, ograniczona do rozmiarów umożli״ loci” i״
wiających rozpoznanie symbolicznego znaczenia sytuacji, w których kolejno 
znajduje się człowiek pokonujący ״przestrzeń życia”.

Jednocześnie wspólnota tematu i jego alegorycznego ujęcia upodabnia do 
siebie niektóre ustępy Wizerunku i Tablicy; dość zacytować dla przykładu Re
jowy fragment opisujący spotkanie młodzieńca z Minerwą:

(...) Wyszli przez gaj na gorę, alić druga pani 
Ale już z inakszemi stała przyprawami.
Znać, iż zacna, poważna, by jaka bogini,
Już inszych obyczajow daleko z onymi.
A  za n ią  dwie panience, jedna Dyskrecyja,
A  podle niej też stała druga Prudencyja.
Też nadobnie ubrane, ale ine sprawy 
Już nie tak jako w onych, i ine postawy30.

28 E. Sarnowska-Temeriusz, ״ Wizerunk” i ״ Zodiacus vitae”, w: M. Rej, Wizerunk własny 
żywota człowieka poczciwego, cz. II: Wstępy wydawców, oprac. H. Kapełuś, W. Kuraszkiewicz 
i in., Wrocław 1971 (Biblioteka Pisarzów Polskich, seria B, nr 19), s. 33-50.

29 Por. J. Sokolski, dz.cyt., s. 54-55.
30 M. Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, cz. I: Fototypia i transkrypcja 

tekstu, oprac. W. Kuraszkiewicz, s. 150.
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Łatwo zauważalne jest także podobieństwo poetyckiego wysłowienia obu 
twórców -  oczywiście rolę wzorcotwórczą pełnił tutaj niewątpliwie tekst Na- 
głowiczanina; jego wydawca i pilny -  jak się okazuje -  czytelnik starał się na
śladować nie tylko wersyfikacyjne ukształtowanie Wizerunku, inspirowały go 
także słownictwo i styl mistrza. Mimo że rygory pracy przekładowej nie po
zwoliły Wirzbięcie na tak wyrazistą imitację Rejowej dykcji poetyckiej, jaką 
zastosował w Gospodarstwie dla młodych a nowotnych gospodarzów, wydaje 
się, że wiele wyrażeń i zwrotów użytych w tekście Tablicy Cebesa można 
uważać za echo lektury utworów poety z Nagłowic. Wirzbięta był uważnym 
obserwatorem stylu Nagłowiczanina, jednak jego własny tekst -  pozbawio
ny charakterystycznej dla Reja swobody wysłowienia, będącej świadectwem 
talentu i owocnej pracy pisarskiej -  nie pozostawia złudzeń co do miary poe
tyckich uzdolnień wybitnego drukarza. Wydany po śmierci Reja i kilka lat 
przed zgonem Kochanowskiego utwór ciąży ku sylabizmowi względnemu 
poezji pierwszej połowy XVI wieku, pary rymowe niejednokrotnie zdradzają, 
że posługiwanie się mową wiązaną było dla Wirzbięty trudnym wyzwaniem 
(liczne są rymy niedokładne i asonanse, łączenie wyrazów z akcentem paro- 
ksytonicznym z oksytonami), polszczyzna poematu nie zaskakuje bogactwem 
słownictwa ani potoczystością. Choć niesprawiedliwy nieco wydaje się sąd 
Alodii Kaweckiej-Gryczowej (uczonej, która zrobiła najwięcej dla zbadania 
spuścizny intelektualnej, przede wszystkim wydawniczej, Matysa), że drukarz 
był ״rymopisem arcymiernym”31, trzeba przyznać, że Tablica Cebesa nie jest 
dziełem wybitnym -  podobnie zresztą jak i inne prace pisarskie oraz transla- 
torskie Wirzbięty, na których tle przekład antycznego dialogu prezentuje się 
zresztą jako ״ chyba największe poetyckie osiągnięcie” autora32.

Podstawa przekładu i praca polskiego tłumacza

Jak już wspomniano, Cebetis Thebani philosophi excellentissimi tabula uka
zała się w Krakowie po raz pierwszy w roku 1522 u Floriana Unglera. Dia
log w tłumaczeniu Ludovicusa Odaxiusa wydano staraniem Jerzego Libanu- 
sa, grecysty i profesora Akademii Krakowskiej, który publikację wzbogacił 
własną przedmową -  wezwaniem do studiowania języka Homera, oraz argu
mentem (streszczeniem) pióra Rudolfa Agricoli Młodszego. Już dwa lata póź
niej, w roku 1524, Cebetis Thebani, Socratisque discipuli tabula, vitae totius 
humanae cursum graphice continens wyszła z oficyny Hieronima Wietora. 
Łacińskiej translacji Odaxiusa towarzyszył w tej edycji komentarz Joannesa 
Camersa: dwie, trzy linie dialogu wydrukowano pośrodku każdej karty, ota

31 A. Kawecka-Gryczowa, Maciej Wirzbięta, w: Drukarze..., s. 369.
32 J. Sokolski, Wstęp, w: M. Wirzbięta, Gospodarstwo..., s. 11.
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czając tekst Cebesowy obszernymi objaśnieniami, w których czytelnik mógł 
znaleźć liczne cytaty, informacje na temat greckich realiów, koneksji filozo
ficznych i literackich utworu. Erudycyjny komentarz Camersa, który w Urbino 
słuchał niegdyś wykładów Odaxiusa, a sam był profesorem teologii i filozofii 
w Wiedniu, kierował uwagę czytelnika Tablicy na umoralniający i zgodny z na
uką Chrystusa potencjał Cebesowego tekstu: personifikacje w nim wymieniane 
miały przedstawiać kolejne stadia duchowego i religijnego rozwoju chrześcija- 
nina33. Oprócz komentarza w wydaniu z 1524 roku pomieszczono także przed
mowę, streszczenie wydawanego dzieła i ״biogram” Cebesa (wszystkie teksty 
podpisał Camers) oraz łaciński epigram Joannesa Alexandra Brascianusa i trzy 
indeksy34. Tabula z komentarzami Camersa i pozostałymi tekstami, które towa
rzyszyły tłumaczeniu Odaxiusa w Wietorowej edycji z roku 1524, ukazała się 
po raz drugi w Bazylei w 1557, pomieszczona w obszernym tomie zawierają
cym Commentaria in C. Iunii Solini Polihistora i inne prace Joannesa Camersa.

Kiedy Maciej Wirzbięta pracował nad przekładem Tablicy, na pewno ko
rzystał z edycji tekstu w opracowaniu Camersa, przy czym bardziej prawdo
podobne, że miał w ręku książkę, którą w roku 1524 wydał w Krakowie Hie
ronim Wietor, niż kilkusetstronicowy tom drukowany w Bazylei. O tym, że 
Tabula cum commentariolo Ioannis Camertis służyła polskiemu tłumaczowi, 
dobitnie świadczy tekst, który w edycji z roku 1581 poprzedza wierszowa
ną Tablicę, a nosi tytuł Żywot Cebesa przez Jana Kamerta doktora napisany. 
Zawartość owej ״notki biograficznej” poświęconej domniemanemu autoro
wi antycznego dzieła to swobodny przekład tekstu Cebetis vita per Ioannem 
Camertem, który znajdujemy w publikacjach z roku 1524 i 1557. Wirzbięta 
przejął go z charakterystycznymi zmianami -  przede wszystkim zrezygnował 
z tych elementów przekazu, które czyniły go erudycyjnym. Nie wymienił na 
przykład tytułów dzieł, które Cebes miał po sobie zostawić (w tekście Ca- 
mersa wyliczono je, używając greckiej czcionki), ale tylko zaznaczył, że an
tyczny mędrzec ״napisał (...) trzy dyjalogi osobliwe”. Podobnie, wzmiankując 
Fedona, Wirzbięta nie powoływał się za Camersem na odpowiedni rozdział 
Nocy attyckich Aulusa Gelliusa, lecz źródło historii o arystokracie, który zo
stał sprzedany w niewolę i stróżował w domu rozpusty, a potem -  wykupiony

33 S. Sider, ״ Intervowen with Poems and Pictures”. A Protoemblematic Latin Translation o f 
the Tabula Cebetis, w: The European Emblem. Selected Papers from the Glasgow Conference, 
ed. B.F. Scholz et al., Leiden 1990, s. 4.

34 C.E. Lutz, dz.cyt., s. 12-13; J. Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztukpla- 
stycznych, Kraków 2002, s. 129-130. Index Aureliensis notuje edycję łacińskiej Tablicy z roku 
1517 u Wietora (Tabula Cebetis ex greaco in latinum tra<ns>lata Ludovico Odaxio interprete), 
z określeniem miejsca druku: Wien/Kraków. Jednak bibliografia sporządzona przez Henryka 
Bułhaka wykazuje tę książkę jako jeden z ostatnich wiedeńskich druków Wietora. Zob. H. Buł
hak, Wiedeńska oficyna Hieronima Wietora..., s. 312, 356. P. Hordyński (dz.cyt., s. 182) pisze, 
że żaden egzemplarz tego wydania nie jest dostepny badaczom, lecz IA wykazuje dwa egzem
plarze: w Berlinie i Uppsali.
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przez Kebesa -  dołączył do kręgu uczniów Sokratesa, zbył enigmatycznym 
jako niektory pisze”. Zaś określając lata życia autora Tablicy, oddał co praw״
da dość wiernie łacińskie ״floruit autem circa Socratis aetatem ultimam” jako 
 żył na świecie ostatniego prawie wieku Sokratesa”, ale pominął już uczone״
.”hoc est circa Olimpiadem 93״

Obok Żywotu Cebesa w publikacji z roku 1581 znajdziemy także ״argu- 
ment albo położenie książek”, czyli rekapitulację zawartości dialogu, będącą 
zarazem interpretacją moralnej wykładni Tablicy. Źródłem tego wierszowa
nego streszczenia było niewątpliwie ״libelli argumentum per eundem Camer- 
tem”, które Wirzbięta znał z druku łacińskiego. Choć parafrazując ów tekst, 
Wirzbięta nie wspomniał nazwiska Camersa, kompozycja polskiego stresz
czenia, jego zawartość ideowa i wiele z wykorzystanych w nim sformułowań 
ujawniają źródło inspiracji tłumacza.

Skoro Wirzbięta, drukując polską Tablicę, posłużył się tekstami, które 
tworzyły ramę wydawniczą w (Wietorowej zapewne) publikacji jej łacińskiego, 
pochodzącego od Odaxiusa tekstu, wydaje się uzasadnione przypuszczenie, iż 
także podstawą swojej pracy translatorskiej uczynił Matys dzieło włoskiego 
humanisty. Jednak nawet jeśli wiemy, że Wirzbięta miał w ręku tekst Oda- 
xiusa opracowany i skomentowany przez Camersa i wydaje się nam rzeczą 
naturalną, że na nim oparł swój przekład, nie możemy wykluczyć, iż pomagał 
sobie także tłumaczeniami innych autorów. Co prawda powtarzał w swojej 
publikacji opinię Camersa, że Odaxius przełożył Tablicę ״wierniej i pilniej” 
niż ״ inszy, co ją  też przełożyli”, korzystał jednak chyba z ich trudu.

Wirzbięta nie sięgał zapewne po tłumaczenia Tablicy na języki narodowe 
ani po prymarną, grecką wersję dialogu. Prawdopodobnie służył mu natomiast 
tekst przekładu łacińskiego, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1502 
w oficynie Aldusa Manutiusa i był być może owocem translatorskiej pracy 
znakomitego weneckiego drukarza. Ceniony przekład Ludovicusa Odaxiusa 
miał (o ile wiemy) 8 wydań do końca XVI stulecia. Anonimowe tłumacze
nie przypisywane Manutiusowi, które po raz pierwszy wydrukowano obok 
greckiej wersji Tablicy w opracowaniu Konstantyna Laskarisa, wydawano 
w następnych latach albo jako samodzielny tekst, albo w książkach dwuję
zycznych, a więc naśladując filologiczno-dydaktyczny zamysł zrealizowany 
po raz pierwszy w edycji z roku 1502. Tabula w wersji zaproponowanej przez 
Manutiusa (czy jako tłumacza, czy wydawcę) była w renesansie jeszcze bar
dziej popularna niż przekład Odaxiusa: znamy 10 szesnastowiecznych wydań 
owego dzieła.

Tłumaczenia Odaxiusa i (nazwijmy je tak dla wygody) Manutiusa zosta
ły dokonane na podstawie różnych rękopiśmiennych przekazów greckiego 
zabytku (w których wprowadzono jeszcze koniektury i emendacje), dlatego 
znalazły się w nich różne lekcje tekstu Tablicy. O tym, że Wirzbięta znał nie 
tylko translację Odaxiusa, ale i pracę Manutiusa, zdają się świadczyć niektóre 
miejsca jego tłumaczenia. W polskim tekście czytamy na przykład:
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(... ) Widziszże drugi ganek, minąwszy tę bronę,
I niewiasty stojące za nim z onę stronę,
Ktore sie zubierały w  wszeteczne ubiory 
Na kstałt nierządnych niewiast, w  rozmaite wzory?
Zbyteczność jedna, druga zaś Niepowścięgliwość,
Trzecia nienasycona stoi przy nich Chciwość.
A  tać jest miedzy nimi wielka Pochlebnica (...).

Tekst Odaxiusa nie identyfikuje jako personifikacji występków czterech 
kurtyzan, ale tylko jedną: ״Ex his, haec incontinentia nuncupantur”35, nato
miast w wiązanym z nazwiskiem Aldusa Manutiusa tłumaczeniu znajdujemy 
wszystkie odpowiedniki wymienianych przez Wirzbiętę imion alegorycz
nych postaci: ״Harum itaque haec incontinentia appellatur, haec luxuria, 
haec avaritia, haec assentatio”36. Można więc przypuszczać, że ten właśnie 
tekst -  w jednym z licznych dostępnych ówcześnie wydań -  stał się podstawą 
Wirzbiętowego przekładu cytowanego fragmentu. Miejsca dostarczające 
podobnego materiału poszlakowego trudno jednak odnaleźć w wierszowanym 
polskim dialogu, bo Wirzbięta przekładał Tablicę tak, że ״jej do słów nie przy- 
więzywał, tylko samej rzeczy pilnował”37. Wypada więc ostrożnie stwierdzić, 
że polski tłumacz pracował nad przekładem dialogu na rodzimy język, po
sługując się więcej niż jednym przekazem i więcej niż jednym tłumaczeniem 
Tablicy. Na pewno znał tekst dialogu z komentarzami Camersa, można więc 
przyjąć, że miał przed oczyma przekład łaciński Odaxiusa. Sądzić należy tak
że, iż sięgał do łacińskiej wersji utworu w tłumaczeniu przypisywanym Ma- 
nutiusowi.

Pisząc o Wietorowej Tablicy Cebesa, Jacek Sokolski zaznaczał: ״właści- 
wie nie mamy tu do czynienia z tłumaczeniem w ścisłym tego słowa znacze
niu, lecz raczej z wierszowaną przeróbką utworu, który w oryginale pisany 
był prozą”38. Badacz uważał więc, że zależności między łacińską a polską 
wersją językową greckiego w oryginale tekstu są tak odległe, iż rezultatem 
pracy Wirzbięty była parafraza (״przeróbka”), a nie przekład. Ja jednak są
dzę (mając świadomość niemożności precyzyjnego wytyczenia granic mię

35 Tutaj i dalej tłumaczenie Odaxiusa cytuję za edycją: Cebetis Thebanus (...) tabula, Kra
ków, Hieronim Wietor, 1524, w. 55. Wiedeńskie (Joannes Singrenius, 1519) wydanie pracy 
Odaxiusa do tekstu łacińskiego indentycznego jak w publikacji z roku 1524 zawiera natomiast 
w komentarzu (który napisał Huldrichus Fabri) uwagę: ״Graeci exemplar (...) habet: haec luxu
ria, haec avaritia, haec assentatio”, k. B4v. Egzemplarze BJ, odpowiednio: Cim Qu 4872, Cim 
Qu 4737.

36 Korzystałam z edycji: Cebetis Tabula cum loannis Aesticampiani epistola, Lipsk, Jakob 
Thanner, 1512, egzemplarz BJ Cim Qu 6296, k. B1r.

37 J. Januszowski, [Dedykacja dla Zygmunta Kazanowskiego], w: Tezeusz atenieński i Numa 
rzymski, dwaj królowie wielcy. Z  Plutarcha na polskie przełożeni, Kraków Drukarnia Mikołaja 
Loba 1613, k. E2r.

38 J. Sokolski, Wstęp, w: M. Wirzbięta, Gospodarstwo..., s. 9-10.
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dzy przekładem a parafrazą39), że mamy tu do czynienia raczej z przekładem. 
Mimo że i Wirzbięta stosował owe ״licencje translatorskie” będące powodem, 
dla którego ״nie udało się dotąd opracować typologii gatunkowej renesan
sowych przekładów swobodnych (i zapewne nie będzie łatwo dokonać tego 
w przyszłości)”40, trzeba zauważyć, że kompozycja utworu i porządek przed
stawionego w nim wykładu zostały przejęte za łacińskim źródłem bez zmian, 
tłumacz -  jak się zdaje -  chciał uniknąć zarówno amplifikacji, jak i reduk
cji. Wirzbięta zachował także wiele cech przekładanego utworu: na przykład 
upodobanie do stosowania zaimków osobowych i wskazujących (co utrudnia 
lekturę, a wynika z faktu, że stanowiący najważniejszą część tekstu Tablicy 
wykład starca jest jednocześnie opisem malowidła, którego elementy mędrzec 
objaśnia podróżnym). Polski tłumacz dał tekst, którego pierwsza część jest 
równoważnym semantycznym odpowiednikiem pierwowzoru, przekształcił 
natomiast drugą część utworu: w tłumaczeniach łacińskich idących wiernie za 
greckim tekstem następuje w rozdziale XXXVI (w wersji polskiej po wersie 
772) wyraźna zmiana stylistyczna: rozmowa podróżnego i starca, która do tej 
pory była właściwie pouczeniem głoszonym przez tego drugiego i przypomi
nała obszerną tyradę z rzadka przerywaną pytaniami i uwagami ״gościa”, staje 
się dialogiem sokratejskim -  starzec posługuje się metodą majeutyczną i pro
wokuje podróżnego, by myślał samodzielnie i wyciągał wnioski z własnych 
twierdzeń. Śladu tej stylistycznej cezury nie odnajdziemy w tekście polskim. 
Maciej Wirzbięta pozostał przy formie, do której przyzwyczaiła czytelnika 
pierwsza, obszerniejsza część Tablicy: treści ujęte w tekście łacińskim w sze
regu podchwytliwych pytań, krótkich odpowiedzi i wygłaszanych przez starca 
podsumowujących całość rozmowy uwag Wirzbięta oddał w formie statycz
nego wykładu, który na trzy obszerne części dzielą aprobujące wypowiedzi 
podróżnego.

Oczywiście sama decyzja, by łacińską prozę przyswoić polszczyźnie wier
szem, wymusiła pewne odstępstwa od reguły absolutnej wierności podstawie 
przekładu. Niektóre przekształcenia, którym Wirzbięta poddał tłumaczony 
tekst, wynikają wyraźnie z potrzeby sprostania wymogom mowy wiązanej, 
przede wszystkim utrzymania metrum i znalezienia par rymowych. Chcąc 
w określonej liczbie sylab zawrzeć sensy oryginału (i jednostkę syntaktyczną, 
bo przerzutnie stosuje rzadko), Wirzbięta mnoży niekiedy określenia blisko
znaczne albo rezygnuje z oddawania tych treści, które wydają mu się mniej 
istotne dla przekazania znaczenia Cebesowego wykładu. Pracując nad ryma

39 A. Karpiński, Parafraza jako aemulatio (na przykładzie staropolskich przeróbek epody 
Horacego ״ beatus ille qui procul negotiis”), w: Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, 
Wrocław 1984 (Studia Staropolskie, t. 50), s. 107-112.

40 J. Ślaski, Spotkania literatury polskiej z  europejską w przekładach doby Średniowiecza 
i Renesansu, w: Przekład literacki. Teoria -  historia -  współczesność, red. A. Nowicka-Jeżowa, 
D. Knysz-Tomaszewska, Warszawa 1997, s. 89-107.
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mi, pomija czasem krótkie kwestie podróżnego, które nie służą wymianie in
formacji, ale pełnią funkcję fatyczną, i rozbudowuje pytania o zdania podrzęd
ne lub komentarze. Dlatego na przykład zamiast kwestii, którą teksty łacińskie 
Odaxiusa i Manutiusa podają w brzmieniu ״Nunquid alius ad veram discipli- 
nam aditus non patet?” i ״Num itaque alia via non est ad veram doctrinam 
adducens?” otrzymujemy i samo pytanie ״Azaż inszy przystęp jest k prawej 
Dyscyplinie?”, i niemającą odpowiednika w wersjach łacińskich obserwację 
Tedyć, jak sie mnie widzi, niejeden ją״  minie”. Do podobnych, bardzo ostroż
nych amplifikacji prowokują tłumacza także suche wyliczenia cnót i występ
ków -  Wirzbięta chętnie ożywia je waloryzującymi charakterystykami, cza
sem opuszczając niektóre z elementów enumeracji. Zamiast szeregu ״ Scientia 
(...), Fortitudo, Iustitia, Probitas, Temperantia, Modestia, Libertas, Continen- 
tia, Mansuetudo” (identycznego u Odaxiusa i Manutiusa) otrzymujemy ustęp: 
Umiejętnością zową, co to naprzod stoi; / Mocność przy niej, a ta sie niko״
go nie boi; / Więc po niej Sprawiedliwość, szczyra Dobroć k temu, / Ta sie 
rada zachowa snadź i naniższemu. / Potym Mierność i Skromność są sobie 
rodzone, / Szczodrość, Cichość, nie inak, by siostry ciotczone”.

Ważniejszą może cechą Wirzbiętowego przekładu jest skłonność do neu
tralizacji lub pomijania w tłumaczeniu tych treści, które były śladami antycz
nej metryki Tablicy. Oczywiście wiąże się to z dążeniem do chrystianizacji 
greckiego utworu: Dajmonion, łaciński Genius stał się u Wirzbięty bóstwem, 
pominięto wykrzyknienia typu ״Per Iovem!”, ״O Hercules!”, znacząca jest 
także charakterystyka ״ fortunatorum domicilii” jako miejsca przebywa
nia ״błogosławionych, / W pobożności i w cnotach dobrze wyćwiczonych”, 
podczas gdy w tekście łacińskim bogobojności się nie wspomina (Odaxius: 
 -Hic enim virtutes omnes et felicitas ipsa versantur” [w. 92, k. E3v]; Manu״
tius: ״hic enim versantur virtutes omnes et foelicitas” [k. B3r]). Jednocześnie 
objawiająca się w pracy Wirzbięty tendencja, by zacierać w polskim tekście 
niektóre ślady starożytnego pochodzenia Tablicy, wynikała także chyba z de
cyzji tłumacza, który nie chciał, by uwagę odbiorcy zajmowały i rozpraszały 
sprawy wymagające komentarza filologa lub znawcy kultury antycznej. Wy
kład został pozbawiony na przykład erudycyjnej wzmianki o grocie korycyj- 
skiej (jaskini w masywie Parnasu, uważanej za siedzibę nimf i miejsce świę
te, gdzie można się było schronić przed wszelkim niebezpieczeństwem) czy 
charakterystyki fundatora malowidła w ״ Saturnusowym kościele” : o ״autorze 
konterfetu”, zwolenniku filozofii Pitagorasa i Parmenidesa, czytelnik polski 
dowiadywał się jedynie, że był ״mądry, zacny w żywocie”.

Ukształtowanie polskiego tekstu Tablicy Cebesa jest więc -  co dość oczy
wiste -  wynikiem zmagań tłumacza z materią językową przekładanego utwo
ru i możliwościami (ograniczeniami?) zarówno własnego literackiego talentu, 
jak i polszczyzny XVI stulecia. Nie mniej istotną rolę odegrały także świado
me decyzje tłumacza, przeznaczającego swoje dzieło dla czytelnika poszuku
jącego moralnego pouczenia. Odbiorcą pracy Wirzbięty nie miał być erudy-
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ta studiujący niejasne miejsca greckiego zabytku, ale ktoś ciekawy wykładu 
 o poczciwym żywocie: jak sie w nim sprawować, / Czego sie strzec, a czego״
mamy naśladować”.

Kończąc uwagi na temat pracy przekładowej Wirzbięty, warto może dodać, 
że tak jak łacińskim edycjom antycznego dialogu towarzyszyły epigramaty 
zalecające czytelnikom owoce pracy tłumaczy i komentatorów, tak i tekst pió
ra Wirzbięty poprzedził wiersz napisany przez Andrzeja Chrząstowskiego In 
Cebetis Thebani Philosophi Polonicam Versionem, w którym kalwiński teo
log i polemista zachwalał mądrość sokratyczną. Chrząstowski zresztą -  dzięki 
temu, że ״dopisał się łacińskim wierszem do polskiego przekładu Tablicy”41 
i dzięki nie całkiem jednoznacznemu opisowi edycji z roku 1581 w Bibliogra- 
fiipolskiej Karola Estreichera -  w niektórych publikacjach, zarówno polskich, 
jak i zagranicznych42, pojawia się jako autor samego tłumaczenia.

Epigramat Chrząstowskiego mógł być wstępem do lektury antycznego dia
logu, otwierał bowiem publikację z roku 1581. Zamykały ją  natomiast i dopeł
niały Krociuchne wirszyczki, ktore też w sobie mają niejakie podobieństwo tej 
Tablice -  napisany ośmiozgłoskowcem utwór, ukazujący -  jak dialog Cebesa -  
życie ludzkie jako drogę do Szczęścia. Czytelnika pouczano jeszcze raz, że 
cel osiągnie ten, ״Kto w stałości przy swym Panie, / A w swym cnotliwym 
żywocie / Przetrwa ten świat w swym kłopocie”, i przestrzegano: ״A ten, ktory 
(...) Nie dba nic na przyszłe rzeczy, / Radzęć: miej Grozę na pieczy. / Widzisz, 
coć czyni z drugiemi, / Waruj, byś nie był bit z nimi”.

Tabula Cebetis i sztuki wizualne

Przetłumaczony przez Wirzbiętę antyczny dialog nowożytną popularność za
wdzięczał -  jak już była o tym mowa -  starożytnemu pochodzeniu, tradycji 
przypisującej jego autorstwo uczniowi Sokratesa, dydaktycznemu, umoralnia- 
jącemu przesłaniu łatwo ulegającemu chrystianizującej interpretacji, a przede 
wszystkim alegorycznej, przemawiającej do rozumu i wyobraźni czytelnika 
treści. Możliwości, które dawał typowy dla alegorycznych utworów pro
ces ״spacjalizacji zjawisk duchowych”43, autor Tablicy wykorzystał w spo
sób szczególny, bo uczynił swój tekst opisem dzieła plastycznego. Dzieło to

41 M. Wajsblum, Chrząstowski Andrzej, w: Polski słownik biograficzny, t. III, Kraków 1937, 
s. 469.

42 Zob. np. Z. Ameisenowa, Tabula Cebetis. Nieznany rysunek z XVI wieku w Bibliotece 
Jagiellońskiej, ״Biuletyn Historii Sztuki”, XVIII: 1956, z. 3, s. 480; R. Schleier, Tabula Cebetis 
oder ״ Spiegel des Menschlichen Lebens darin Tugent und Untugent abgemalet ist". Studien zur 
Rezeption einer antiken Bildbeschreibung im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin 1973, s. 37; S. Si- 
der, Cebes’Tablet. Facsymiles..., s. 170.

43 J. Sokolski, ״ Miejsce to zową żywot...", s. 43.
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- - dziwne malowanie” wiszące w świątyni Kronosa״   nigdy nie istniało, lecz 
jego deskrypcja tak silnie działała na wyobraźnię czytelników Cebesowego 
dialogu, że pragnęli unaocznić opisane w ekfrastycznym utworze wotywne 
przedstawienie, tym samym ״streszczając” w wizualnej formie naukę płynącą 
z lektury szacownego tekstu.

Próby odtworzenia wyglądu wiszącej w świątyni Kronosa tablicy wotyw
nej podejmowano już w starożytności: chociaż żaden tego rodzaju zabytek nie 
zachował się do naszych czasów, dzięki dwóm szesnastowiecznym rysunkom 
wiemy, że Alessandro Farnese (papież Paweł III) miał w swej kolekcji frag
ment antycznej marmurowej płaskorzeźby z interesującym nas przedstawie- 
niem44. Renesansowa kariera greckiego dialogu zaowocowała licznymi wy
obrażeniami ״biegu żywota ludzkiego” w alegorycznym ujęciu Cebesowym, 
a poszczególni twórcy nie zawsze byli zgodni co do tego, jak interpretować 
jego rzeczywiście niejasną i nieco zawikłaną topografię45. W roku 1507 odbito 
pierwszy znany drzeworyt (towarzyszył on łacińskiemu przekładowi Tablicy 
pióra Aesticampianusa, wydanemu we Frankfurcie46), następne lata przynosiły 
ilustracje, które na dołączonych do publikacji arkuszach towarzyszyły utwo
rowi jako samodzielne przedstawienia, zdobiły strony tytułowe wydań Tablicy 
albo włączane były w jej tekst. Ten ostatni sposób kojarzenia słowa z obrazem 
wydaje się szczególnie interesujący, bo podobny jest do praktyki twórców 
książek emblematycznych i nasuwa myśl, że pojawianie się coraz to nowych 
edycji Tablicy Cebesa (także w językach narodowych) pewnie nieprzypadko
wo zbiegło się w czasie z narodzinami ״moralnych” emblematów47.

Co ciekawe, przedstawienia ״dziwnego malowania”, którego alegorycz
ne treści objaśniał w świątyni Kronosa mądry starzec, pojawiały się jednak 
nie tylko w edycjach tekstu Tablicy. Jednym z najbardziej wymownych świa
dectw wielkiej sławy, którą cieszył się ów utwór i ewokowane przezeń wizu
alne wyobrażenia, jest fakt, że w roku 1521 figuralna winieta, przedstawiają
ca ״ cursum vitae humanae” według Cebesa pojawiła się na stronie tytułowej 
Nowego Testamentu w opracowaniu Erazma z Rotterdamu. Książka wyszła 
z oficyny Joannesa Frobena, a autorem drzeworytu był Hans Holbein, który

44 Rysunki wykonali Gulio Clovio i Giovanni Antonio Dosio; por. R. Schleier, dz.cyt., s. 85
-86; M.B. Trapp, dz.cyt., s. 172 i nast.; Zob. też: J. Elsner, Art and the Roman Viewer. The Trans
formation o f  Art from the Pagan World to Christianity, Cambridge 1995, s. 21-45.

45 M.B. Trapp, dz.cyt., s. 175-178.
46 Warto dodać, że Johannes Rhagius Aesticampianus był nauczycielem Ulricha von Hut- 

tena, przyjacielem Lutra i Melanchtona, a w Krakowie przebywał w latach 1484-1494. Zob. 
K. Sinko-Popielowa, Hans Dürer i Cebes wawelski, ״Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, V: 
1937, z. 1, s. 159; S. Sider, Cebes’ Tablet. Facsymiles..., s. 1.

47 Na przykład Gilles Corrozet przygotował swą francuską, ilustrowaną parafrazę Tablicy 
w taki sposób, że przypominała jego własne prace emblematyczne. Zob. S. Sider, ״lnterwoven 
with Poems and Pictures”..., s. 2 i nast.; G. Corrozet, L ’Hecatongraphie (1544) et Les Emblemes 
du Tableau de Cebes (1543), ed. A. Adams, Geneve 1997.
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Szczęśliwości przydał błyszczącą aureolę i przedstawił ją  na tle niebiańskiej 
Jeruzalem48. Trudno chyba o przykład bardziej wymownie ukazujący, że czy
telnikom szesnastowiecznym dialog Cebesowy jawił się jako utwór na wskroś 
chrześcijański.

Hans Holbein powracał do tematu Tablicy kilkakrotnie: w latach 1521
-1522 wykonał cztery bordiury przedstawiające ״bieg życia ludzkiego”. Owe 
drzeworytowe ramki wykorzystywano na stronach tytułowych rozmaitych 
druków bazylejskich, posłużyły także za wzór wielu późniejszym artystom, 
między innymi Dawidowi Kandlowi, działającemu w Strassburgu od lat czter
dziestych XVI wieku. Z roku 1547 pochodzi oznaczona jego monogramem 
rycina zatytułowana Vetustissimae Cebetis Tabulae ad genuinam relationem 
effigatio -  przejrzyście rozplanowana wielofigurowa kompozycja, mają
ca cechy italianizujące i pozwalające wiązać ją  z wpływem norymberskich 
 Kleinmeistrów”49. Praca ta jest dla nas szczególnie ważna, stała się bowiem״
pierwowzorem drzeworytu in plano, który Maciej Wirzbięta dołączył do wy
dania swego tłumaczenia Tablicy. Artysta, który na potrzeby krakowskiego 
drukarza skopiował pracę Kandla, inicjały strasburczyka na cokole renesan
sowej bramy, przez którą ״wchodzą wszyscy w ten żywot”, zastąpił swoimi: 
WS, co pozwala identyfikować go jako Wendelina Scharffenberga50.

Połączenie w jednej publikacji tekstu i ilustracji odtwarzającej ekfrastycz- 
ny opis ״dziwnego malowania” było zabiegiem niewątpliwie ułatwiającym 
lekturę umoralniającego dialogu: pomagało wyobrazić sobie itinerarium wę
drującego przez życie ״każdego”, unaoczniało wartość podejmowanych przez 
niego w drodze wyborów, pomagało także zapamiętać dydaktyczne przesłanie 
dzieła. Warto wspomnieć, że Tablicę (podobnie jak książki emblematyczne) 
uważano w czasach renesansu za narzędzie mogące wesprzeć pamięć w nauce 
sposobów cnotliwego życia. Tak postrzegany dialog stawał się miniaturowym 
teatrem pamięci”, zespołem imagines agentes (kategorii etycznych, idei, po״
jęć abstrakcyjnych) ustawionych w porządku miejsc (loci), porządku, który

48 R. Schleier, dz.cyt., il. 5; M.B. Trapp, dz.cyt., s. 175.
49 Z. Ameisenowa, Tabula Cebetis..., s. 467-481. W swoim artykule Zofia Ameisenowa 

omówiła znajdujący się w kolekcji BJ (a pochodzący ze zbiorów Jana Brożka) rysunek będący 
kopią pracy Kandla. Nie znając drzeworytu dołączonego do Tablicy Wirzbięty (miała w ręku po
zbawiony ilustracji egzemplarz kórnicki wydania z roku 1581), uczona wysunęła przypuszcze
nie, że rysunek ów był projektem ryciny, która miała towarzyszyć edycji polskiego tłumaczenia 
dialogu, ryciny, której ostatecznie nie wykonano. Dziś, porównując trzy prace: rycinę Kandla, 
drzeworyt z edycji Wirzbięty i rysunek, dochodzimy do wniosku, że zachowana w zbiorach BJ 
ilustracja nie była projektem, według którego wykonano drzeworyt z roku 1581. Szczegóły, któ
re różnią rysunek od pracy Kandla -  np. ukształtowanie bramy do pierwszego kręgu lub sylwetka 
bóstwa -  są identyczne w obu rycinach, strasburskiej i krakowskiej.

50 A. Kawecka-Gryczowa, Maciej i Paweł Wirzbiętowie..., w: Polonia typographica..., 
Z. XI, s. 38; E. Chojecka, Związki artystyczne polskiego drzeworytu renesansowego z tradycją 
europejską. Kryspin i Wendel Scharffenbergowie, ״Acta Universitatis Wratislaviensis”, no 364, 
Bibliotekoznawstwo VII, Wrocław 1978, s. 181-193.
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umożliwiał zapamiętanie moralnego pouczenia51. Nic dziwnego, że Wirzbięta 
zdecydował się ponieść koszty związane ze skopiowaniem pracy Kandla i do
łączeniem drzeworytowej ilustracji przynajmniej do części nakładu Tablicy 
albo Konterfetu. Trzymając w ręku taką publikację, czytelnik łatwiej mógł 
sobie wyobrazić wiszący w świątyni Kronosa wotywny obraz:

(...) Ale co by to było, trudno sie domyślić.
Bowiem nie było miasto, nie oboz żołnirzski,
Ono to malowanie, nie plac też szyrmirski,
Lecz ganek osobliwy, ganki drugie mając,
Ludzie rozlicznych kstałtow w nich sie przechadzając.
W pirwszym wkołochodniku jakaś brona była,
Przed ktorą tłumow ludzi było barzo siła.
A  w samym onym ganku niewiast było wiele,
Rozprawujących z sobą; a to dziwne ziele.
Przy tej bramie u progu stał człowiek szedziwy,
Jako więc owo mowią, prawie jako żywy,
Onej wchodzącej rzeszy jakby rozkazując.

Owego starca (bóstwo, geniusza czy dajmoniona) widzimy w prawym dol
nym rogu drzeworytu. Zgodnie z antycznym tekstem w jednej ręce trzyma 
zwój, drugą wznosi do góry, kierując gromadę nagich dzieci w stronę bramy 
życia (״w ręku kartę trzymając, [...] -  pisze Wirzbięta -  wszytkim rozkazuje”). 
Tutaj czeka na każdego z ludzi Suadela (Oszustwo, ale imienia w polskim tekś
cie nie znajdziemy), która ״błąd też i niewiadomość ku piciu (...) dawa”. Za
pomina więc człowiek o wskazówkach bóstwa i przekroczywszy bramę, ulega 
czekającym za nią kobietom -  to Mniemania (Opiniones). Na lewo od nich 
stoi na kuli Fortuna. Obok Fortuny zaś, z jednej strony, rwą sobie włosy z głów 
ludzie przez nią odtrąceni, z drugiej -  przechadzają się, rozmawiają, oddają 
rozkoszom stołu i łoża ci, ״ktorym nieco [...] z łaski użyczyła”. Towarzysz
kami ulubieńców Fortuny są wystrojone (jak kurtyzany -  informuje tekst dia
logu) Chciwość, Zbyteczność, Pożądliwość, jednak porzucają one tego, komu 
los przestaje sprzyjać. Taki człowiek trafia w ręce Karności (na drzewory
cie przedstawiono ją  z kańczugiem w dłoni) i jej kompanów (są to między 
innymi Choroba, Boleść i Smętek). Nieszczęśnika może z ich towarzystwa 
wybawić Skrucha. Na rycinie dostrzegamy ją, jak prowadzi spokorniałego 
człowieka w stronę bramy w murze drugiego kręgu, tutaj zaś przyjmuje go 
Fałszywa Nauka (Falsa Disciplina). Jej uczniów widzimy po lewej stronie 
drzeworytu: to przedstawiciele sztuk wyzwolonych, wyobrażeni jako poważni 
mężczyźni. Wielu trzyma w dłoniach instrumenty matematyczne i astro
nomiczne przyrządy, jedni dyskutują, inni przechadzają się samotnie, dwóch

51 S. Sider, Cebes’ Tablet. Facsymiles..., s. 2; J. Sokolski, ״ Miejsce to zowążywot...”, s. 31; 
L. Bolzoni, The Gallery o f Memory. Literary and Iconographic Models in the Age o f  Printing 
Press, Toronto 2001, s. XXIII.

28



ma na głowach laurowe wieńce, możemy więc domyślać się w nich uczo
nych poetów. Obok muzykuje rozbawione towarzystwo -  to prawdopodobnie 
 życia״ rozkosznicy”, czyli zwolennicy filozofii״ śpiewaki albo piszczki” lub״
i użycia”. Tekst Tablicy Cebesa przekonuje, że zwolennicy Fałszywej Nauki to 
ofiary szkodliwych złudzeń, ״bo niewiadomość trwa w nich, niemądrość, mni- 
manie, / niecnota i wszelka złość ma w nich przebywanie”. Człowiek może 
jednak wybrać drogę ku Prawej Dyscyplinie: ״via verae disciplinae” jest wy
obrażona na rycinie po prawej stronie bramy wiodącej do drugiego kręgu. 
Zgodnie z alegoryczną tradycją jest to droga stroma i trudna, a artysta obmyś
lający zreprodukowaną w edycji Wirzbięty ilustrację przedstawił zarówno 
człowieka, który spadł ze ścieżki na ostre skały, jak i bardziej fortunnego piel
grzyma, któremu pomagają się wspinać ״ siostry rodzone: jedna jest Wstrzy- 
małość, / A ta druga (...) stateczna Stałość”. Prawdziwą Mądrość widzimy na 
szczycie pagórka, gdzie stoi na kamiennej, równoległobocznej platformie (ma 
to zapewne być sześcian symbolizujący stałość i przeciwstawiany kuli, atry
butowi Fortuny) i strzeże bramy do trzeciego kręgu: tu na podróżnego czekają 
stateczne, skromnie ubrane kobiety, uosabiające rozmaite cnoty. Cel ziemskiej 
wędrówki jest już blisko: w centrum kompozycji klęczy przed tronem Szczęś
liwości wytrwały pielgrzym, a Felicitas (sama w koronie i otoczona światłem) 
koronuje go. Taki człowiek rozpoczyna nowe życie, ״gdyż go błogosławień
stwo zewsząd ogarnuje, / I indziej go nie szuka, w sobie je najduje”. Widzimy 
go więc po lewej stronie ryciny: nosi wykwintny strój i koronę, spaceruje po 
cienistym ogrodzie z fontanną, a towarzyszą mu młode kobiety będące perso
nifikacjami cnót. Ze swego miejsca może widzieć tych, którzy wędrują przez 
życie, wybrawszy niewłaściwą drogę: uczniów Fałszywej Dyscypliny i ludzi 
rozkoszujących się darami Fortuny.

Tabula Cebetis -  sam tekst i odtwarzające ekfrazę ilustracje -  inspirowała 
rzemieślników i artystów posługujących się rozmaitymi technikami: drzewo
rytników, miedziorytników, malarzy, projektantów tapiserii. Dziełem sztuki, 
którego nie można nie wspomnieć, pisząc o krakowskiej edycji dialogu, jest 
Cebes wawelski”, czyli pochodzący z lat trzydziestych XVI wieku fryz pod״
stropowy w Sali Poselskiej królewskiego zamku, który uważano niegdyś za 
dzieło Hansa Dürera, brata wielkiego Albrechta52. Na kompozycję składa się 
szereg figuralnych scen, które skomentowano w krótkich łacińskich inskryp
cjach, a zamyka ją  i dopełnia napis będący powtórzeniem ״Argumentu” Ru
dolfa Agricoli Młodszego -  streszczenia znanego z wydań łacińskiej Tablicy 
Odaxiusa (m.in. z krakowskiej edycji z roku 1522). Także wizualne ukształto
wanie poszczególnych scen fryzu (niektóre gesty i pozy postaci oraz elementy

52 K. Sinko-Popielowa, Hans Dürer i Cebes wawelski, ״Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 
V: 1937, z. 1, s. 141-161; J. Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, 
Kraków 2002, s. 130-131.
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tła) zdaje się ujawniać związki wawelskiego ״krańca” z pracami wychodzą
cymi z europejskich zakładów drukarskich, a mianowicie z drzeworytami wy
korzystującymi temat Tablicy (choć nie udało się znaleźć dla ״wawelskiego 
Cebesa” ryciny, którą można by uznać za bezpośredni wzór graficzny)53.

Monumentalne malowidło jest -  obok wczesnych druków Floriana Un- 
glera i Hieronima Wietora -  wyraźnym śladem obecności Tablicy w odrodze
niowym Krakowie. Publikacje z początku XVI stulecia świadczą o próbach 
wprowadzenia dialogu do szerokiego obiegu czytelniczego i każą domyślać 
się znajomości antycznego utworu nie tylko wśród wąskiej grupy działających 
w Krakowie intelektualistów, lecz także wśród wszystkich tych, którzy znali 
łacinę na tyle dobrze, by czytać w tym języku umoralniający tekst. Fakt, że 
przedmiotem fryzu mającego zdobić najbardziej obok Sali Senatorskiej repre
zentacyjną komnatę renesansowego zamku królewskiego uczyniono właśnie 
wizualną interpretację wykładu Cebesa, ukazuje natomiast, jak bardzo wy
soko ceniła ów tekst miejscowa elita: ludzie stanowiący najbliższe otoczenie 
króla i sam Zygmunt Stary, który -  jak wiadomo -  rozumiał znaczenie ideolo
giczne wystroju monarszej rezydencji.

Tabula Cebetis -  po grecku, łacinie, w językach rodzimych -  była tekstem, po 
który czytelnicy szesnasto- oraz siedemnastowieczni sięgali chętnie i często. 
Ślady nowożytnej recepcji antycznego dzieła są liczne i różnorodne: wiemy 
o wielu edycjach dialogu, który drukarnie całej Europy tłoczyły w tłumacze
niach uchodzących za klasyczne i w opracowaniach wciąż nowych, znamy 
dzieła sztuki wizualnej powstałe pod wpływem deskrypcji wotywnego ״ obra- 
zu Cebesa” i teksty literackie być może inspirowane dialogiem54, a w starych 
księgozbiorach odnajdujemy egzemplarze tekstu noszące ślady uważnej lektu
ry. Tabula bywała przedmiotem wykładów uniwersyteckich (w ״Liber diligen- 
tiarum” Akademii Krakowskiej zachowała się wiadomość, że objaśniano ją  na 
przykład ״post caniculam” w 1557 roku), a jezuici włączyli ją  do swej ״Ratio 
Studiorum”, doceniając budującą wymowę Cebesowego dzieła. Dydaktyczna 
wartość dialogu i zawarty w jego tekście etyczny program były postrzegane 
jako uniwersalne i nieprzemijające, podobał się także obrazowy, zakorzeniony 
w tradycji i przemawiający do wyobraźni sposób ich wykładu, co przyczy
niło się najpierw do narodzin renesansowej popularności Tablicy, potem zaś 
zagwarantowało antycznemu dziełu powodzenie czytelnicze trwające dłużej

53 B. Frey-Stecowa, Rola grafiki w powstaniu renesansowych fryzów podstropowych w Zam
ku Królewskim na Wawelu, ״ Studia Waweliana”, VI/VII: 1997/1998, s. 29-88. Praca zawie
ra szczegółową analizę związków fryzu z Sali Poselskiej z szesnastowieczną grafiką, a obok 
bogatej bibliografii przedmiotu także dyskusję z ustaleniami poprzedników, przede wszystkim 
z przywołanym tekstem K. Sinko-Popielowej.

54 Należy do nich cykl Jana Kochanowskiego Na XII Tablic ludzkiego żywota. Zob. J. Pelc, 
dz.cyt., s. 129-132.

30



niż dwa stulecia. Tekst -  wedle słów Macieja Wirzbięty - pełny nieprze״ 
branej mądrości, każdego stanu człowiekowi tych skażonych czasow potrzeb
ny”, łatwo poddawał się lekturze ״pożytecznej”, którą postulował w Żywocie 
człowieka poczciwego niezmordowany moralista Mikołaj Rej: ״Ale sobie to 
czytaj, co by cie nadobnych cnót a poćciwego żywota uczyło, bo cie to może 
piękniej ozdobić niżli fabuły niepotrzebne (...)”55.

Wstępna wersja niniejszej edycji (transkrypcji i komentarza) powstała pod
czas zajęć z tekstologii, które odbywały się na Wydziale Polonistyki Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2008/2009. Za krytyczną lekturę, 
cenne uwagi i konsultację latynistyczną dziękuję prof. Januszowi S. Gruchale, 
prof. Mikołajowi Szymańskiemu, dr. Jakubowi Niedźwiedziowi, pani Elżbie
cie Sobańskiej i pani Monice Wójcik-Cifoletti.

Justyna Kiliańczyk-Zięba

55 M. Rej, Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (Biblioteka Narodowa, seria I, 
nr 308), s. 443.

31





KOMENTARZ EDYTORSKI

Opis źródeł

Tablica albo Konterfet Cebesa... zachowała się w dwóch egzemplarzach edy
cji drukowanej w roku 1581 w drukarni Macieja Wirzbięty w Krakowie (nie 
są znane późniejsze przedruki dzieła). Pierwszy z nich znajduje się w zbio
rach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI. Qu 
1721, drugi zaś w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, sygn. Cim. 
Qu 2177. Egzemplarze te różni stan zachowania: w książce przechowywa
nej w Ossolineum przetrwał drzeworyt przedstawiający domniemany wygląd 
obrazu wiszącego w świątyni Saturna. Oba egzemplarze powtarzają te same 
błędy składu, z wyjątkiem słowa ״rozlicznemi” (k. A2v), które w druku os
solińskim wytłoczono jako ״rozliczemi”. Podstawą niniejszego wydania jest 
egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej.

Zasady transkrypcji

Transkrypcji Tablicy Cebesa dokonano na podstawie wytycznych, które 
dla wydań typu A podają Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt 
(Wrocław 1955) oraz Uzupełnienia do zasad transkrypcji opracowane przez 
Jana Godynia. Podjęto następujące decyzje szczegółowe:

1) Zmodernizowano pisownię wielkich i małych liter na podstawie współ
czesnej normy, zachowując wielkie litery w pozycji inicjalnej wersu, 
a także w nazwach postaci alegorycznych (Dyscyplina, Gnuśność, Bo- 
jaźń itd.).

2) Pisownia łączna i rozłączna oryginału została zmodernizowana. Jednak 
za zabytkiem pozostawiono konsekwentnie rozłączną pisownię połą
czeń przyimkowych mających dziś formę zrostów, np. przed tym, w ten 
czas, w on czas, pod czas, dla czego, dla tego, w niwecz. Łącznie pisano 
przyimki złożone wkoło, wpośrzod.
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Pozostawiono łączną pisownię partykuły -li z czasownikami (np. 
chcąli, będąli), formy trzeba-li, czy-li pisano z łącznikiem. Partyku
łę -ci transkrybowano rozdzielnie (np. tam ci, jest ci), -ć z łącznikiem 
(np. ty-ć, radzę-ć, mianuję-ć). Pozostawiono łączną pisownię partykuł 
-ż, -że, oddzielając je łącznikiem, kiedy połączone były z jeszcze jed
ną ruchomą cząstką (np. jeśli-żeś) lub gdy mogła się pojawić jakakol
wiek dwuznaczność (np. tak-że). Końcówki typu -(e)m, -(e)śmy pisano 
łącznie (np. uszym, częśtokrociem). Cząstkę by po zaimkach i po wy
razie rad transkrybowano rozdzielnie: coby ^  co by; ktoby ^  kto by; 
tedyby ^  tedy by; radby, radbym ^  rad by, rad bym.

3) Ujednolicono zapis głoski t, która w druku ma dwojaką pisownię: t i th 
(np. w wyrazachpthasze, rythmniki, kthore, Sokrathes).

4) Długie J transkrybuje się jako s, jako sz (np. wszystko), jako ś, gdy po
przedza spółgłoskę miękką ć, zmiękczoną w ’ lub znaleziono w tekś
cie zabytku wyraz z ś użytym w analogicznymi miejscu (np. gość, 
iście, świadectwo, świat, coś), przed l i l ’ (np. szcześliwość, myśl, je 
śli). W transkrypcji przyjęto pisownię uwspółcześnioną także dla słowa 
posiłkowego -\my, choć wielofunkcyjność grafemu J nie pozwala ani 
potwierdzić, ani wykluczyć jego miękkiej lub też twardej wymowy. Za
chowano pisownię wyrazu kstałt oraz form pokrewnych. Zlikwidowa
no podwójny zapis spółgłoski w miejscach, gdzie oba znaki graficzne 
(f  długie i s okrągłe) występowały w wyrazach rodzimych i obcych.

5) Zmodernizowano pisownię spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. 
Także dla wyrazów z przedrostkiem roz- i bez-, które w druku zachowa
ne są dwojako (tak jak dziś w pozycjach przed głoskami dźwięcznymi 
oraz jako ros-, bes- przed spółgłoskami bezdźwięcznymi: rozliczny, ale 
rofkosz, befpieczny), przyjęto pisownię zgodną z dzisiejszą normą.

6) Usunięto podwójne oznaczanie miękkości spółgłosek za pomocą do
datkowego znaku diakrytycznego (-śći ^  -ści) oraz podwójne za
znaczenie dziąsłowości głoski cz (rzecży ^  rzeczy) i graficzne ślady 
frykatywności (rż ^  rz).

7) Zachowano za zabytkiem konsekwentną pisownię wyrazu źwierz.
8) Zachowano uproszczenia grup spółgłoskowych, np. w wyrazach zmoc- 

niwszy, doszedszy, wszytki, wszytko (ale utrzymano też formy wszyst
kich, wszystek), formę stopnia wyższego przymiotników (np. naniższy) 
oraz oboczność brona/brama.

9) Grupę gi transkrybowano jako ji.
10) Zmodernizowano pisownię samogłosek.

Zrezygnowano z kreskowania a jasnego, pochylone e (niekreskowane 
w druku) oznaczano tylko w pozycji rymowej (fałszywa/miewa, używa/miewa, 
nimi/wiecznemi), nie wprowadzono kreskowania o.
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Zachowano ścieśnienia samogłosek wynikające z przejścia e pochylonego 
w i lub y  niezależnie od ich pozycji w tekście (np. szyrzej, formy zaimków 
ty, ony w znaczeniu te, one), zachowano oboczność przestrzegać/przystrze- 
gać, mniemanie/mnimanie. Zachowano oznaczenie wymowy y  w miejscu 
współczesnego e (uczonemi, temi).

Zachowano brak nosówki w formach: mie, cie, sie (po czasowniku) oraz jej 
występowanie w przez się, zasię, mimo się.

Zgodnie z zabytkiem zachowano brak nosowości w wyrazie miedzy, re- 
partycję ę/ą (np. w wyrazie rzędzić), oboczność ę/ą (Niepowścięgliwość/Nie- 
powściągliwość) oraz formy biernika deklinacji zaimków rodzajowych (np. 
moję).

Zachowano wahanie form fleksyjnych w narzędniku l.mn. (np. wroty), 
w celowniku l.mn. r.ż. (np. cnotam) oraz formy fleksyjne z e epentetycznym 
(np. walek).

Zmodernizowano zapis liter y  oraz i: w funkcji i niezgłoskotwórczego tran- 
skrybując je jako j ,  natomiast w funkcji i krótkiego -  jako i.

Literę v występującą w nagłosie wyrazu w funkcji u transkrybowano jako u.

Interpunkcja

Tekst jest utworem wierszowanym, 13-zgłoskowcem o regularnej budowie 
wersu, ze średniówką po siódmej sylabie oraz rymami parzystymi. W zabytku 
kreska ukośna dzieli każdy wers w miejscu średniówki, kropka kończy każdy 
wiersz parzysty, a kreska ukośna -  nieparzysty, niezależnie od składni i se
mantyki tekstu. Ukośna kreska wprowadzana bywa także wewnątrz wiersza 
jako oznaczenie wyraźnej przerzutni. Zdarzają się nieliczne wyjątki od wy
mienionych wyżej reguł. Druk korzysta także z pytajnika, niemal konsekwen
tnie stosowanego dla oznaczenia zdziwienia lub ciekawości w wypowiedziach 
podróżnych, oraz ze znaku ^, który można traktować jako sygnał początku 
wypowiedzi rozmawiających.

Znak ^ zastąpiono cudzysłowem, którym oznaczono kwestie wypowiada
ne przez starca i podróżnych, wprowadzono także jednowersowy odstęp mię
dzy nimi. W kilku miejscach podział kwestii rozmawiających wprowadzono 
za współczesnymi krytycznymi edycjami greckiego dialogu. Modernizując 
interpunkcję, zdecydowano się odejść od akcentującej rytmikę wiersza dystry
bucji kropek (na końcu wersów parzystych) i kresek ukośnych (na końcu wer
sów nieparzystych), bo próba przeczytania tekstu Tablicy ze zrozumieniem 
doprowadziła do złamania interpunkcji Wirzbięty. Interpretacja interpunk
cji została przeprowadzona w taki sposób, by w miarę możliwości pokazać 
ukształtowanie intonacyjne z silnymi pauzami, dlatego zamiast ukośnej kreski
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wprowadzano nie tylko przecinek, lecz także znaki pauzy średniej (dwukro
pek, myślnik, średnik). Zrezygnowano z zaznaczania krótkiej pauzy w pozy
cji średniówki. Zmodyfikowano zapis kropek na końcu wersów, ustalając na 
ich miejscu kropkę, przecinek lub znak pauzy średniej (: lub ;). W miejscach 
nacechowanych emocjonalnie wprowadzono wykrzyknik. Ponieważ decyzje 
interpunkcyjne wpływają na zrozumienie tekstu Wirzbięty, podejmowano je, 
konfrontując Tablicę Cebesa z roku 1581 roku z dzięwiętnasto- i dwudziesto
wiecznymi tłumaczeniami tekstu.

Wykaz poprawionych błędów druku

oszem owszem (A2v)
przez sie - przez się (A3v)
nie nię (C1v)
onę one (C2r)
niej -> nich (D3r, w. 19)
nich niej (D3r, w. 22)
Poprawiony błąd zecera oznaczono kursywą.

Komentarz

Objaśniając trudno zrozumiałe miejsca tekstu, wykorzystano w komentarzu 
fragmenty dziewiętnastowiecznego tłumaczenia greckiego dialogu Obraz Ce- 
besa i doręcznik Epikteta, tłumaczył i objaśnił I. Hołowiński, Wilno 1845.
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TABLICA

albo Konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, 
ucznia Sokratesa, ktory w  sobie 

zamyka bieg wszytkiego żywota ludzkiego, 
ślicznie przez kstałty a podobieństwa wymalowany, 

pełny nieprzebranej mądrości, 
każdego stanu człowiekowi 

tych skażonych czasow potrzebny i pożyteczny

Teraz nowo z łacińskiego na polski język przełożony

Cum Gratia et Privilegio S. R. M.
W Krakowie 

Z Drukarnie Macieja Wirzbięty 
Roku Pańskiego 1581



In Cebetis Thebani Philosophi Polonicam Versionem
Socraticos veteres fama est vulgata per orbem,
Flectere dulcisono tristia corda stylo.
Lechiadae magni genus alto a sanguine Teucrum 
Lecheio foveant, talia scripta sono.
Nam si Dardanus est genitor Cythereaque mater,
Ceu staricomadum Clio beata docet.
Aut si Mavortem bello et virtutibus aequant,
Quid mirum accipient si pia scripta Ducum?
Duri Gnesnigenae quondam sine arundine docta,
Pieridum, exemplar nobilitatis erant.
Sed nunc virtutum flos et sententia versa est,
Auxilium Musae suppetiasque ferunt.
Ergo age si quibus cordi Lecheia virtus.
Antiquum discant nobilitatis iter.

Andreas Chrząstovius

Na polską wersję dzieła filozofa Cebesa Tebańczyka
Powszechnie wiadomo, że dawni Sokratejczycy wpływali na smutne serca słodkobrzmiącymi pismami. 
Wielcy Lechici1, Teukrowy ród2 wywodzący się ze znakomitej krwi, niech troszczą się o takie dzieła 
napisane w polskiej mowie. Bowiem jeśli Dardanus3 jest ojcem, a Cyterea4 matką, tak jak naucza sta- 
ricomadusa5 szczęsna Klio6, i jeśli dorównują Marsowi w sprawach wojny i pod względem cnót, cóż 
dziwnego w tym, że przyjmą pobożne pisma przewodników? Twardzi gnieźnianie, choć bez uczonej 
piszczałki Pieryd7, zawsze byli przykładem szlachetności. Lecz teraz zmienił się kwiat cnót i sposób 
myślenia, a muzy niosą pomoc i wsparcie. Dalej więc, jeśli miła im jest lechicka cnota, niech uczą się 
starożytnej drogi zacności.

Andrzej Chrząstowski

1 Lechici -  Polacy.
2 Teukrowy ród -  potomkowie Teukrosa, protoplasty królewskiego rodu trojańskiego. 

Zgodnie z jednym z rozpowszechnionych w XVI wieku mitów pochodzeniowych potomkami 
Trojan mieli być nie Polacy, a Litwini. Tu być może chodzi o peryfrastyczne określenie szlachec
twa, skoro na przykład Jan Brożek, profesor Akademii Krakowskiej, podkreślając z godnością 
swe plebejskie pochodzenie, pisał: ״Nie wywodzę się z dostojnej krwi Teukra”. Zob. J. Brożek, 
Wybór pism , oprac. J. Dianni, t. II, Warszawa 1956, s. 107.

3 Dardanus -  w wersji greckiej Dardanos, zięć Teukrosa, zbudował warownię w Troi i był 
jednym z przodków królewskiego rodu Trojan.

4 Cyterea -  Wenus, matka jednego z Trojan, Eneasza, który w linii ojca był potomkiem 
Dardanosa.

5 staricomadus -  według propozycji prof. Mikołaja Szymańskiego, któremu serdecznie 
dziękuję za tę sugestię, powinno być: stariconiadus, co byłoby zlatynizowaną nazwą herbu Stary 
Koń (Antiquus Caballus, Antiquus Equus). Nie udało się jednak zidentyfikować żadnego poety 
ani historyka pieczętującego się tym herbem, który pisałby o mitycznym pochodzeniu Polaków. 
Być może jest to aluzja do osoby Stanisława Szafrańca, wojewody sandomierskiego i protektora 
kalwinizmu, założyciela słynnej ówcześnie szkoły w Seceminie.

6 Klio -  jedna z muz, patronka historii.
7 Pierydy -  muzy.
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Wielmożnemu Panu, Panu Ostafiejowi Wołowiczowi8, kasztelanowi wileńs
kiemu, kanclerzowi Wielkiego Księstwa Litewskiego, brzeskiemu, kobrzyńskie
mu staroście etc. Panu mnie Miłościwemu

Acz miedzy uczonemi już to nie nowina 
Czytać, Wielmożny Panie, tego to Greczyna,
Ale w polskim języku nigdy niesłychany,
Owszem od wiela ludzi z dawna pożądany,

5 Gdyż jednak jest co wiedzieć, pilnie uważając 
Słowa jego, a z Pismem świętym je znaszając9.
Acz poganin, wiele tu iście10 zacnych rzeczy 
Wymalował, kto by je miał na pilnej pieczy.
Ja wziąwszy go z rąk iście nie leda człowieka,

10 Przypatrując mu sie też z pilnością z daleka,
Nie żałowałem pracej dla swych go przełożyć 
Naszym polskim językiem i na druk nałożyć,
Aby sie mu i inszy ludzie przypatrzali,
A co też oni mędrcy pogańscy pisali 

15 O poczciwym żywocie: jak sie w nim sprawować, 
Czego sie strzec, a czego mamy naśladować.
Gdyż ludzie wieku tego na to sie udali,
Aby tylko rozkoszy marnych używali; 
Zapomniawszy snadź Boga i swych powinności,

20 Bez wszego powściągnienia brną w rozliczne złości. 
Przestrogi i karania miejsca w nich nie mają, 
Owszem sie stąd gorszymi niż przed tym zstawają. 
Aleć to nie nowina: tak zawżdy bywało,
Bo o tym w Piśmie mamy przykładow niemało;

25 Co i oni poganie też to w nich baczyli,
Ktorzy przed kilkiem set lat tu na świecie żyli,
I przestrzegali je w tym kstałty rozlicznemi,
K temu przypowieściami dziwnie wymyślnemi. 
Wszakże prożno robili, jak my po ty lata:

30 W niwecz sie nam obraca ta nasza utrata.

8 Ostafiej Wołowicz -  Ostafi (Eustachy) Wołłowicz herbu Bogoria (zm. 1587) -  marsza
łek hospodarski i podskarbi ziemski litewski, podkanclerzy litewski i marszałek nadworny, od 
roku 1579 do śmierci kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego i kasztelan wileński. Porzucił 
prawosławie dla protestantyzmu: był zwolennikiem kalwinizmu, a w ostatnich latach życia -  
arianizmu.

9 znaszać -  porównywać.
10 iście -  prawdziwie.
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Przedsię nie litujemy11 pracej i nakładu12,
Owa sie rozmiłują tego to przykładu,
Ktory wymalowawszy ten filozof stary 
Zawiesił j i13 w kościele miedzy insze dary;

35 Ktorego Wielmożności Twojej ofiaruję 
I wszelakiego szczęścia od Boga winszuję.

W. W.
naniższy służebnik 
Maciej Wirzbięta

Argument albo położenie14 książek

Rozumna nasza dusza bez wszelakiej zmazy,
Nie mając też na sobie i namniejszej skazy,
W niebie od Boga Ojca tam ci jest spłodzona,
Do skażonego ciała potym przyłączona.

5 Tegoż ciała z przypadkow i świata15 marnego,
K temu też zapomniawszy i zbawienia swego,
Przeciwko przykazaniu Boga wszechmocnego 
Udała sie w niepewne sprawy świata tego.
Wszakże żałością spraw tych potym poruszona,

10 K sobie zasię przyszedszy, k cnotam przychylona 
Będąc, jęła rozmyślać o prawym ćwiczeniu,
O prawej szczęśliwości, wzgorę dostąpieniu.
A tym kstałtem doszedszy zwycięstwa onego 
Nad sprzeciwniki złemi umysłu swojego,

15 Dostąpiła korony Krola niebieskiego,
K temu błogosławieństwa onego wiecznego.
Czego jeśli kto z ludzi gnuśnych nie dostąpi,
A takiej szczęśliwości leda przecz16 odstąpi,
Słusznie, gdy tej korony zwyciężnej nie dojdzie:

20 Opłakawszy swą nędzę, w przepaść wieczną pojdzie.
A ku końcu tych książek szyrzej to wywodzi,
Ku prędszemu pojęciu Starzec nas przywodzi,

11 litować -  skąpić.
12 nakład -  koszt.
13 ji -  go.
14 argument, położenie -  streszczenie.
15 Tegoż ciała z przypadkow i świata... -  inwersja: z przypadków (z powodu przypadłości) 

tegoż ciała i świata...
16 leda przecz -  z błahej przyczyny.
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Jakbyśmy sie w żywocie tym tu rzędzić mieli,
Co nam Bog przykazuje, pilnie to dzierżeli.

25 Uczy nas też, jak sie tu każdy uczyć może 
Szkolnych nauk, bo i to k ćwiczeniu pomoże.
Na ostatek przekłada cielesne pożytki,
Także szczęścia z nieszczęściem ich przypadki wszytki17.
Co też o niepożytkach tychże wiedzieć mamy,

30 Tego sie ku końcowi szyrzej doczytamy.
Owa w tej to Tablicy Cebes wypisuje,
Bieg wszytkiego żywota ludzkiego maluje.

Żywot Cebesa przez Jana Kamerta18 doktora napisany

Cebes był to filozof zacny u Tebanow, a uczeń niekiedy Sokratesa, męża sławne
go i uczonego. Ten, naśladując mistrza swego tak w obyczajoch, jako i w nauce, 
udał sie namyślnie na to, aby ku wypolerowaniu ludzkich umysłow nowy kstałt 
pisania przez się wynaleziony miedzy ludzi puścił. Tenże Cebes (jako niektory 
pisze) za upominaniem Sokratesa kupił był sobie sługę, młodzieńca imieniem 
Fedona19, płci i dowcipu osobliwego, ktorego obrocił i wyćwiczył w tejże nauce 
filozofijej. Napisał ten Cebes trzy dyjalogi osobliwe, z ktorych za postępkiem 
czasu albo snadź rychlej za niedbałością ludzką dwa zginęły, o czym świadec
two dają Laercius20 i Suidas21. A żył na świecie ostatniego prawie wieku So- 
kratesa22. Tę Tablicę jego z greckiego na łacińskie przełożył Ludowik Odaxius 
Patawin23, mąż w dowcipie, w obyczajoch i w rozmaitych naukach dobrze wy
uczony. Byli i inszy, co ją  też przełożyli, ale ten wierniej i pilniej.

17 wszytki/pożytki -  por. Jan Kochanowski, Panna XII.
18 Jan Kamert -  Joannes Camers (Giovanni Ricuzzi Vellini z Camerino), włoski humanista, 

teolog, franciszkanin. Wykładał na uniwersytecie w Wiedniu, gdzie był dziekanem Wydziału 
Teologii. Zm. 1546.

19 Fedon -  jeden z głównych rozmówców w dialogu Platona, zatytułowanego tym imieniem. 
Według Diogenesa Laertiosa pochodził z arystokratycznego domu, a kiedy dostał się do niewoli, 
pełnił obowiązki odźwiernego w domu rozpusty, skąd wymykał się, by brać udział w spotka
niach z Sokratesem i innymi uczniami filozofa.

20 Laercius -  Diogenes Laertios (III w p.n.e.), autor dzieła Żywoty i poglądy słynnych filozo
fów, gdzie potwierdził Cebesowe autorstwo Tablicy (II, 125).

21 Suidas -  Księga Suda, dzieło encyklopedyczne z X wieku, zawierające hasła historyczne 
i literackie. Nazwę kodeksu traktowano tradycyjnie jako imię autora kompilacji.

22 ostatniego prawie wieku Sokratesa -  pod koniec życia Sokratesa, który zmarł w 399 roku 
p.n.e.

23 Ludowik Odaxius Patawin -  Ludovicus Odaxius (Ludovico Odasio), włoski humanista 
ceniony za świetną znajomość greki i łaciny, związany z Padwą. Był wychowawcą syna księcia 
Urbino Federigo di Montefeltro, nauczycielem Pietro Bembo i Baldassare Castiglione. Jego tłu
maczenie Tablicy pierwszy raz ukazało się w Bolonii w roku 1497.
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Cebesa tebańskiego filozofa tablica

Przechadzając sie w Saturnusowym kościele24,
Kędy bywało ludzi zacnych barzo wiele,
Widzieliśmy tam drogich klenotow niemało,
Co sie i stąd, i zowąd weń nadarowało.

5 Gdzie też u drzwi kościelnych tablica25 wisiała,
Ktora na sobie dziwne malowanie miała,
Przypowieści a kstałty jakieś w sobie mając,
A coś pożytecznego nam imi znać dając.
Poczęliśmy wnet sobie o niej dziwnie kryślić,

10 Ale co by to było, trudno sie domyślić.
Bowiem nie było miasto, nie oboz żołnirzski,
Ono to malowanie, nie plac też szyrmirski,
Lecz ganek26 osobliwy, ganki drugie mając,
Ludzie rozlicznych kstałtow w nich sie przechadzając. 

15 W pirwszym wkołochodniku27 jakaś brona28 była, 
Przed ktorą tłumow ludzi było barzo siła.
A w samym onym ganku niewiast było wiele 
Rozprawujących z sobą; a to dziwne ziele.
Przy tej bramie u progu stał człowiek szedziwy,

20 Jako więc owo mowią, prawie jako żywy,
Onej wchodzącej rzeszy jakby rozkazując,
A my stoim, pilnie sie temu przypatrując.
I gdyśmy przez długi czas z sobą społem stali 
A o wykładzie tego pilnie rozmawiali,

25 Człowiek tuż przy nas stojąc, wieku dostałego29,
Rzekł k nam: ״Nie dziwno mi to, że nie wiecie tego,

24 Saturnusowy kościół -  świątynia Kronosa, boga panującego podczas mitycznego złotego 
wieku. Odniesienia do tego właśnie bóstwa w antycznym tekście rozumiane są jako próby zasu
gerowania przez jego nieznanego autora dawności i starożytności dzieła lub aluzje do koncepcji 
cyników, którzy uważali Kronosa za boga patronującego doskonałemu, cnotliwemu życiu.

25 tablica -  obrazy (tablice) wotywne chętnie zawieszano w antycznych świątyniach, a po
tem chrześcijańskich kościołach. Często ofiarowywano je w podziękowaniu za uzdrowienie lub 
szczęśliwe wyjście z niebezpieczeństw podróży. Fundator komentowanego wizerunku dzięko
wał być może za ocalenie z katastrofy, czyli niemoralnego życia (w dalszej części dialogu po
równanego do tonącego statku) i uleczenie niebezpiecznej choroby ducha (alegoryczne ״uzdra- 
wianie” także zostanie przedstawione w tekście).

26 ganek -  korytarz, krużganek, przejście. Malowidło przedstawiało koncentrycznie ułożone 
korytarze -  zamknięte ścianami i połączone z sobą bramami obejścia -  oznaczające kolejne 
etapy ludzkiego życia.

27 wkołochodnik -  krużganek, przejście.
28 brona -  brama.
29 dostały -  dojrzały.
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Saturnus czas znaczy, dając 
znać, iż czas tej tablice wy
kład pokazać miał.

 ,Ej, jeśli-żeś trudnością nie jest zabawiony31״
Wyłoż je nam, że je też zaniesiem w swe strony.

45 Bowiem tego pragniemy, byśmy zrozumieli,
Co wżdy w sobie zamyka to, cośmy widzieli”.

,O goście moi mili, nie zbraniam sie tego״
Ale wam wiedzieć trzeba coś potrzebniejszego, 
Gdyż ten wykład ma w sobie coś niebezpiecznego, 

50 I zasię z drugiej strony nieco wątpliwego”.

 ,Coż takiego? Prosimy, raczże nam powiedzieć״
Będziemy to od ciebie z chucią32 radzi wiedzieć”.

,Czego jeśli będziecie z sił swoich pilnować״
A to, co ja wam powiem, chutliwie przyjmować,

55 Zstaniecie się z powieści mojej roztropnemi
I we wszystkich postępkach swoich szczęśliwemi. 
A jeśliże inaczej, tedy niemądremi,
Nędznemi być musicie, nieumiejętnemi,
K temu też i grubemi33, źle tu żyć będziecie,

30 ugodzić w coś -  domyślić się czegoś, zrozumieć coś.
31 trudnością zabawiony -  zajęty.
32 z chucią -  chętnie.
33 gruby -  prostacki, niewykształcony.

Gdyż nie tylko wy, goście, w to nie ugodzicie30, 
Co to za malowanie, o ktorym wątpicie.
Bo i obywatelow tutecznych niewiele,

30 Co by mu zrozumieli -  mogę to rzec śmiele. 
Abowiem ten podarek gość niejaki sprawił 
Mądry, zacny w żywocie, i tu ji zostawił, 
Zbudowawszy i kościoł bogu Saturnowi,
I poświęcił ji wiecznie jego imieniowi”.

35 I rzekłem mu: ״Proszę cię, jeśli-żeś go ty znał, 
Męża tego zacnego, ktoregoś to widział?”

 Zaiste przez długi czas przypatrzyłem sie mu״
I jego w młodych leciech rozumu dziwnemu. 
Wiele poważnych rzeczy, a nie leda jakich 

40 W swe uszym sie nasłuchał o staniech wszelakich. 
I częstokrociem słyszał, gdy to malowanie 
Wykładał i podawał jego zrozumienie”.
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Sfing był bałwan u Tebanow, 
mając głowę i ręce dziewcze, 
sam był jako pies, skrzydła 
ptasze, głos człowieczy, pa- 
znogcie lwie, ogon smokowy, 
jakieś podobieństwo w sobie 
mając.

Rownie sie w tym wykładzie tym sposobem dzieje, 
Bo Sfing niemądrość znaczy, tej bądźcie nadzieje. 
Abowiem i ta skrycie ludziom przekładała,

70 Co dobrego, co złego w gadkach podawała 
Trudnych; i co w żywocie jest ani dobrego 
(Mogłby sie kto przypatrzyć), ani też jest złego. 
Ktorych rzeczy jeśli kto prawie37 nie zrozumie, 
Bywa wnet od niej zabit, dowie sie, co umie.

75 Acz nie zaraz gwałtownie, lecz to go nie minie:
Jak on od Sfing pożarty, tak ten z lekka zginie,
Jako więc oni giną, ktorzy na trapienie 
Wiecznie bywają dani albo na zginienie.
A jeśli kto zrozumie, zaś niemądrość ginie;

80 W zdrowiu będzie zachowan i szczęśliwym słynie, 
I przez wszystek żywot swoj jest błogosławiony, 
Wszytko dobre sie k niemu garnie z każdej strony. 
A przetoż sie wy o to chutliwie starajcie,
Uszy swe ku słuchaniu pilnemu podajcie”.

!O miły Boże, jakąś w nas żądzą zapalił״ 85
Jeśliż38 to jedno tak jest coś nam tu pochwalił?”

 Pewna to rzecz, iż tak jest”. I jął nam powiedać״
A ono malowanie tym kstałtem wykładać:

34 zamoty -  trudności, błędy.
35 wywikłanie -  wyjaśnienie, rozwiązanie.
36 Sfing gadka albo jej powieść -  zagadka Sfinksa, mitycznego potwora, który pożerał lu

dzi nieumiejących odpowiedzieć na pytanie, jaka istota chodzi rano na czterech, w południe na 
dwóch, a wieczorem na trzech nogach, była często w literaturze alegorycznej występującą me
taforą niebezpieczeństw i niewiadomych, z jakimi konfrontuje człowieka ziemska egzystencja. 
Sfinksa pokonał Edyp, odgadując, że istota, o którą pytał, to człowiek. Człowiek z kolei musi 
na ową niebezpieczną zagadkę udzielić odpowiedzi nie słowem, ale całym (cnotliwym) życiem. 
Sfinks był potworem rodzaju żeńskiego, co Wirzbięta oddaje w swoim tłumaczeniu.

37 prawie -  właściwie.
38 jeśliż -  czyż.

60 I w dziwne sie zamoty34 wszyscy upleciecie. 
Abowiem wywikłanie35 tej to przypowieści 
Jest podobne Sfing gadce albo jej powieści36; 
Ktorą kiedy więc ludziom ta Sfing zadawała,
Kto jej jedno zrozumiał, tedy tę moc miała,

65 Że był w zdrowiu zachowan; a kto jej nie zgadnie, 
Będąc od niej zabity, zdechły nagle padnie.
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 Miejsce to zową żywot. U tej pirwszej bramy״
90 Stoją wielkie zastępy a rozliczne stany:

Wchodzą wszyscy w ten żywot. A ten starzec siwy, 
Stojąc na miejscu wyższym, jest ci Bog prawdziwy. 
W ręku kartę trzymając, drugą pokazuje;
Ktorzy w ten żywot wchodzą, wszytkim rozkazuje, 

95 Co im potrzeba czynić, gdy już w żywot wnidą,
Jak sie zachować mają, gdy tu na świat przydą. 
Ukazuje im drogę, ktorą mają chodzić,
A na stronę aby sie nie dali uwodzić.
Jeśliże by chcieli być w żywocie zdrowemi,

100 By chodzili drogami temi, nie inemi”.

,Ktorąż drogą i jako każe im tu chodzić״
Chcąli k temu żywotu prawdziwie ugodzić?”

,Widzisz stolec39 u bramy, ktorą wchodzi rzesza״
Ta, ktora to przed broną rozlicznie sie miesza.

105 Na tym siedzi niewiasta ślicznie wygładzona 
A ku zwodzeniu ludzi dobrze wyćwiczona.
Te ktorzy w żywot wchodzą, z kubka je napawa40, 
Błąd też i niewiadomość41 ku piciu im dawa”.

?A więc sie wszyscy tego błędu napijają״
110 Bo widzę, iż każdego z kubka napawają”.

,Wszyscy-ć sie napijają, ale niejednako״
Jedni mniej, drudzy więcej -  piją jako tako. 
Patrzajże zaś tych niewiast, co to w bronie stoją,
W rozmaitych ubierzech, a postawki stroją42.

115 A zową je Mniemania43, Rozkosz, Pożądliwość,
I ty wchodzącym czynią niemałą zelżywość44,
Bo przeskakując ku nim, to je obłapiają 
A odwiodszy od cnoty, po swej woli mają45.
Jedny k zdrowiu odwodzą, a drugie ku zgubie,

39 stolec -  tron.
40 napawać -  poić.
41 niewiadomość -  niewiedza.
42 stroić postawkę -  pozować, zachowywać się nienaturalnie.
43 Mniemanie -  opinia, sąd, przekonanie (łac. Opinio).
44 czynić zelżywość -  hańbić, szkodzić.
45 mieć kogoś po swej woli -  panować nad kimś.
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120 Dla onej zwodzicielki w łeb sie drugi dłubie.
I wszytki ty za pewne to im obiecują 
Ony rozkoszy swoje. Tym im też cukrują,
Że je do rzeczy dobrych przyprowadzić mają 
(Ale po prawdzie rzekąc, tych ony nie znają),

125 Także i do żywota błogosławionego,
Dostatecznie wszem dobrym opływającego.
Ale oni dla onej swej niewiadomości 
I dla onej napitej zwodzicielki złości 
Tej to drogi prawdziwej nigdy nie znajdują,

130 Ale imi niewiasty kędy chcą, kierują,
Że sie niebożąteczka tu tak tułać muszą 
I nigdy k niej nie trafią, chociaj sobie tuszą46;
Jako to i w tych widzisz, co tu pirwej wchodzą 
I tam, i sam sie tłuką, bo ich woli godzą47”.

?To widzę. A ta druga, coż też lepak48 broi״ 135
Jakby ślepa, szalona, a na jabłku49 stoi”.

.Nie bez przyczyny tę zaś Fortuną nazwali״
A słusznie jej zaprawdę to nazwisko dali,
Gdyż jest nie tylko ślepa, szalona i głucha 

140 I dziwnie tym obraca, ktory jej tu słucha.
Jednym majętność bierze, a drugim rozdaje,
Tym wnet bierze, a owym upornie50 podaje. 
Niedługo sie ostoi, co sie na niej sadzi51,
Bo go w tym, co mu dała, w krotkim czasie zdradzi. 

145 I słusznie jej ten to znak przyrodzenie dało:
Na okrągłym kamieniu stoi też nietrwało,
Bo to, czym jedno komu powolności płaci52, 
Niedługo tego czekać -  wnet owo utraci.
Dziwne na takie ludzi przygody przychodzą:

150 Miasto poratowania więcej im zaszkodzą”.

46 tuszyć sobie -  spodziewać się, mieć nadzieję.
47 godzić czyjejś woli -  postępować zgodnie z czyjąś (Mniemań) wolą.
48 lepak -  zaś.
49 jabłko -  kula.
50 upornie -  uparcie, wciąż.
51 sadzić się na czymś -  opierać się, polegać na czymś.
52 płacić powolności -  odpłacać za posłuszeństwo.
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,Ta zaś tłuszcza, co wkoło około niej stoi״
Co zacz jest? Bo sie im coś dziwnie we łbie broi!”

,Nieporadnemi53, tak, wiedz, zową ty to ludzie״
Bo sie k Fortunie cisną po tej świeckiej grudzie54,

155 Prosząc od niej tych rzeczy, co niedługo trwają,
A też sie w niwecz prawie wszytkim obracają”.

?Czemuż to niejednaką wszyscy postać mają״
Bo sie jedni weselą, drudzy narzekają”.

,Ktorym nieco Fortuna z łaski użyczyła״
160 Pewnie je też w frasunku ich uweseliła.

I dobrą ją  takowi wszyscy nazywają,
Ktorzy od niej niejakie ratowanie mają.
A ci lepak, ktorzy to narzekając płaczą 
I nie z takim weselem jak oto ci skaczą,

165 Są ci, ktorym niekiedy dobr swych użyczyła;
Płakać muszą, bo je z nich prędko obłupiła.
I zową ją  niedobrą Fortuną takowi,
Bo im ony jej dobra nie przyszły k skutkowi”.

?A ktoreż tedy rzeczy są, ktore im daje״
170 Gdyż sie jedni weselą, a drugi jej łaje”.

 Oto są ty, ktore więc tu za dobre mają״
I dziwnie ich na świecie ludzie używają:
Bogactwa, prożna chwała, o sobie mnimania, 
Zacność rodu, więc dziatki, zwirzchność, panowania. 

175 I inych wiele rzeczy tym podobnych mamy,
W ktorych sie w tym żywocie i nazbyt kochamy”.

 Więc tych takowych rzeczy nie zowiesz dobremi״
Abo k dobremu życiu niepożytecznemi?”

 O tym niżej będziem mieć i tam sie dowiemy״
180 Teraz tę to przypowieść sobie wyłożymy:

Widziszże drugi ganek, minąwszy tę bronę,

53 nieporadny -  nierozważny, nieroztropny (łac. inconsultus).
54 po grudzie -  wśród trudności.
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I niewiasty stojące za nim z onę stronę55,
Ktore sie zubierały w wszeteczne ubiory
Na kstałt nierządnych niewiast56, w rozmaite wzory?

185 Zbyteczność jedna, druga zaś Niepowścięgliwość57,
Trzecia nienasycona stoi przy nich Chciwość.
A ta-ć jest miedzy nimi wielka Pochlebnica,
Pięknie jej to przystoi, bo ślicznego lica”.

?Powiedzże mi, proszę cie, dla czego tu stoją״
190 Widzę, iże niedarmo i ty też coś broją”.

.Pilnują tych, ktorzy co od Fortuny wzięli״
A towarzystwo z nimi by spolne przyjęli,
Obłapiają całując; więc im pochlebiają,
Życząc im poszczęścienia, ręce im podają,

195 K temu proszą, by z nimi społecznie mieszkali 
A żywota wdzięcznego mile używali,
W ktorym żadnej boleści nigdy nie uznają,
Oprocz wszytkich frasunkow szczęścia używają.
A jeśliby sie im kto namowić k temu dał,

200 K rozkosznemu żywotu za nimi sie udał,
Tak mu długo zeście58 ich będzie smakowało,
Poki jedno dobr onych będzie mu zstawało.
Ale potym nieborak kiedy to utraci 
A obaczy, iże sie z niedostatkiem zbraci,

205 Uzna, jako go Rozkosz czyście utuczyła:
To, co wziął od Fortuny, wszytko wytrawiła59.
Do tego mu przyść musi niewiastam tym służyć 
I rzeczy nieprzystojnych a niesłusznych użyć.
Bo już dla nich kraść musi, fałszować i zdradzać,

210 Krzywoprzysięgać, zbijać, niesłusznie dostawać.
Inych złości rozlicznych domyślić sie musi,
A o co sie więc taki w ten czas nie pokusi!
A kiedy mu już tego wszytkiego nie zstaje60,
Do Karności sie taki też od nich oddaje”.

55 z onę stronę -  w tamtym miejscu.
56 Występowanie postaci kurtyzan jako upersonifikowanych wad i grzechów było toposem 

w literaturze moralistycznej -  starożytnej i chrześcijańskiej. W Tablicy opisy krzykliwych stro
jów wszystkich niemal personifikacji występków sugerują prostytucję.

57 Zbyteczność -  zbytek; Niepowścięgliwość -  bezwstyd.
58 zeście -  towarzystwo, obcowanie.
59 wytrawić -  wyjeść, wyniszczyć.
60 nie zstaje -  nie wystarcza.
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 ,Coż to wżdy jest za Karność? Rad bym i to wiedział״ 215
Abym sie jej ustrzec mogł, gdybym sie dowiedział”.

;Widzisz onę forteczkę, co za nimi stoi״
Ciasne miejsce i ciemne: tam sie ta złość goi.
Baczysz też tam niewiasty niecudnie przybrane,

220  Na przykład jedne, drugie na karanie dane.
Ktora w ręku bicz trzyma, Karnością ją  zową, 
Choroba, co to stoi z powieszoną głową.
A ta, co targa włosy z nędznej głowy sobie,
Boleść albo Trapienie, bo niedobre obie”.

?A o tym szczurym61, nagim, co też mam rozumieć״ 225
I ta wyschła, co przy nim, muszą też co umieć”.

״ Smętek wielki, a ta zaś jest ci siostra jego,
Zbytnia Troska, ktorzy mu pomogą do tego,
Że przez wszytek żywot swoj od nich dręczon będzie, 

230 A potym w drugim gmachu z Nieszczęściem usiędzie. 
Tam ostatek żywota w wielkiej nędzy wiedzie,
Aż go uznanie prawe ku Skrusze przywiedzie”.

”?A ta zaś Skrucha jego na co sie przygodzi62״

,Jeśli sie mu z przygody w więzieniu nagodzi63״
235 Wyrywa go z nieszczęścia, a ine Mniemanie 

Jedna mu, a sprawuje w nim pilne staranie,
Przez ktore ku Prawdziwej Nauce64 przychodzi,
Acz sie mu i fałszywa wespoł z nią nagodzi.
I jeśli z chucią prawie przyjmie to Mniemanie,

240 Ktore by mu z karności dało to uznanie65,
Za takowym uznaniem bywa oczyściony 
I bywa zachowany w zdrowiu z każdej strony. 
Szczęśliwym sie w żywocie swym już taki zstawa 
I błogosławieństwa w nim wszelkiego dostawa.

61 szczury -  chudy.
62 przygodzić sie -  przydać się.
63 nagodzić sie z przygody -  przytrafić się przypadkiem.
64 Prawdziwa Nauka -  łac. Vera Disciplina, Vera Doctrina, gr. Paideia. Wirzbięta jako syno

nimów używa dalej określeń: Prawa Dyscyplina, Uczenność Prawdziwa, Nauczenność, Prawa 
Nauka.

65 uznanie -  poznanie, wiedza.
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245 Chyba żeby po wtore w błąd był zawiedziony,
Od Fałszywej Nauki66 do niego popchniony”.

?A ktoraż to zasię jest Fałszywa Nauka״
Bo tu niebezpieczności widzę wielka sztuka!”

 Widzisz on drugi ganek, przed ktorym niewiasta״
250 Stoi ślicznie przybrana, by miała być z miasta 

I jakoby jej statek niejako67 przystoi.
Aleć jest wszetecznica, choć postawkę stroi.
Tę ludzie pospolici Dyscypliną zową 
(Płoszy a lekomyślni, z wichrowatą głową),

255 To jest nauczycielką albo więc mistrzynią.
Ale-ć sie na tym mylą, krzywdę jej w tym czynią, 
Bowiem tą nigdy nie jest, ale jest fałszywa; 
Wszakże przedsię przy sobie wiele uczniow miewa. 
Bo ktorzy więc mniemają, aby szli k prawdziwej, 

260 Rychlej sie przychylają oto k tej fałszywej”.

 ?Azaż inszy przystęp jest k Prawej Dyscyplinie״
Tedy-ć, jak sie mnie widzi, niejeden ją  minie”.

 ,Tak jest, patrz jedno pilnie, jak sie w ganku roją״
Fałszywą Dyscypliną zmamieni co broją;

265 Rozumiejąc o sobie i tak to mniemają,
Że z prawdziwą mistrzynią towarzystwo mają. 
Jedny zową rytmniki, drugie oratory,
Ine dyjalektyki, w rozmowie doktory,
Śpiewaki albo piszczki, rachmistrze, gwiazdarze,

270 Ziemiomiercy68 i inszy chodzą hań po parze69.

66 Fałszywa Nauka -  łac. Falsa Disciplina, gr. Pseudopaideia. Wirzbięta jako synonimów 
używa dalej określeń: Fałszywa Dyscyplina, Fałsz.

67 niejako -  trochę.
68 jedny zową... -  nawiązanie do siedmiu sztuk wyzwolonych, które były podstawą wy

kształcenia od późnej starożytności, przez średniowieczne, do renesansu. Siedem sztuk dzielono 
na dwie mniejsze grupy -  trivium i quadrivium. Trivium obejmowało gramatykę (jej reprezen
tantami są w wyliczeniu Starca rytmniki -  poeci), dialektykę (w rozmowie doktory -  uczeni 
dialektycy, czyli logicy) oraz retorykę (oratory -  mówcy). Quadrivium obejmowało: geometrię 
(ziemiomiercy -  geometrzy), arytmetykę (rachmistrze -  matematycy), astronomię (gwiazdarze 
-  astrolodzy i astronomowie, nie postrzegani jeszcze jako przedstawiciele odrębnych dyscyplin) 
i muzykę (śpiewaki albo piszczki).

69 hań -  tam; po parze -  parami.
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Nie mianuję-ć tu wszytkich, bo są rozkosznicy70 
I drudzy, co chodzili ucząc po ulicy71.
Owa tu wszytkich kładę, co tym są podobni,
W Prawdziwej Dyscyplinie w niczym niesposobni”.

,Ale tu widzę jeszcze i niewiasty ony״
Podobne tym, co były z onej strony brony.
A zda mi sie jakoby wokoło biegały
(Rad bym wiedział, co by wżdy tu jeszcze działały),
Jak jest Niepowściągliwość i jej towarzyszki,
Ktoreś w on czas mianował. Czy tu wchodzą wszystki?”

,Rzadko-ć tu takie wchodzą i nie tak sie bawią״
Jak w onym pirwszym ganku; inak sie tu stawią. 
Abowiem to wiedz pewnie, jeszcze on trunek w nich 
Nie leda jako bywa wykorzeniony z nich,
Ktorego sie od onej zwodnice napili,
Kiedy jeszcze przed oną pirwszą broną byli.
Bo niewiadomość trwa w nich, niemądrość, mnimanie, 
Niecnota i wszelka złość ma w nich przebywanie. 
Wszakże gdyby72 wzgardzili Nauką Fałszywą 
A udali sie szczyrze za oną prawdziwą 
I oczyszczającą moc z nich sobie czyrpali,
Wszytki ine złe rzeczy z siebie wyrzucali,
Jak są rożne mnimamia i nieumiejętność,
I wszelakie niecnoty, owa i każda złość.
Bowiem gdy już z tych złości będą oczyścieni,
Na ten czas też i k zdrowiu będą przywroceni,
Ale poki od Fałszu tu będą trzymani,
Nigdy wolni nie będą, lecz prawie73 związani.
I nie puszczą sie ich tu frasunki, kłopoty,
Poki precz nie odrzucą fałszu i niecnoty”.

?A ktoraż to jest droga k Prawej Dyscyplinie״
Wierzę, kto by ją  wiedział, żaden jej nie minie”.

70 rozkosznicy -  epikurejczycy albo cyrenaicy, przedstawiciele szkół filozoficznych, w któ
rych nauczaniu centralne miejsce zajmował hedonizm -  doktryna uznająca za cel życia osiąg
nięcie przyjemności.

71 drudzy, co chodzili ucząc po ulicy -  perypatetycy (uczniowie Arystotelesa), którzy uwa
żali zainteresowania i badania naukowe za pożyteczne i moralnie właściwe.

72 gdyby -  tu: oby!
73 prawie -  prawdziwie, całkiem.
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?A widzisz ono miejsce jakby opuszczone״
Żaden tam w nim nie mieszka, prawie spustoszone. 

305 Potym onę forteczkę maluczką i drogę?
Mało sie ich najduje, śmiele to rzec mogę,
Co by po niej chodzili, bo to pospolita74:
Rychlej po owej idą, ktora jest ubita.
Bowiem sie zda każdemu przykra i zwiesista75,

310 Ku wstąpieniu też trudna, ba i kamienista.
Jest też przed nią pagorek, wysoki, zawisły76 
I wstęp ku niemu, baczysz, jak jest barzo ścisły77. 
Skały około niego, jeśliże z nich spadniesz,
Nie nałomiszli szyje, tego mi nie zgadniesz.

315 A tak ta-ć to jest droga k Prawej Dyscyplinie:
Kto sie u niej chce uczyć, trudności nie minie.
A nad tym zaś pagorkiem wyniosłą wysoko 
Skałę jak ociosaną baczysz sam na oko.
Widzisz i dwie niewieście na tej to opoce 

320 Śliczny i ochędożny78 wzrost ciała mające,
I jako z wielką chucią ręce wyciągają,
Tym, co na nię wstępić chcą, z radością podają”.

,Widzę dobrze to wszytko, co mi pokazujesz״
Ale tych pań, dziwno mi, czemu nie mianujesz?”

״ 325 Są to siostry rodzone: jedna jest Wstrzymałość79, 
A ta druga wedla niej jest stateczna Stałość”.

,Ale czemuż tak spiesznie ręce wyciągają״
A tym, co k nim wstępić chcą, chutliwie podają?”

 Ty, ktorzy k temu miejscu ludzie przystępują״
330 A tej jego ostrości tedy sie dziwują,

Napominają, aby dobrej myśli byli,
Przeszkodzeniu żadnemu sie nie przeciwili, 
Bojaźnią i gnuśnością z przedsięwzięcia swego 
Nie dali sie odwodzić, ciągnąc je do tego,

74 pospolita -  zwykła (rzecz).
75 zwiesisty -  wysoki, stromy, przepastny.
76 zawisły -  wysoki, stromy.
77 ścisły -  ciasny, trudny.
78 ochędożny -  dorodny.
79 Wstrzymałość -  wstrzemięźliwość.
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335 By jeszcze na mały czas w cirpliwości trwali, 
Ażby sie k lepszej drodze w tej złej doplątali80”.

,Dziwna to jest rzecz u mnie, gdy k tej skale przydą״
Bo tam drogi nie baczę, jakoż na nię wnidą?”

,Onyż z onego miejsca wnet ku nim zstępują״
A skąd by upaść mieli, tedy je ratują.
Odpoczynąwszy mało, sił im dodawają,
Ufność onę w nich słabą także umacniają,
Obiecując im i to, że do Uczenności 
Prawdziwej je przywiodą bez wszelkiej trudności;
Drogę też pokazując, jak jest łatwia, rowna,
Od wszelkiego niewczasu81 i trudności prożna.
I pokazują im też śliczne a zielone
Miejsce pod onym gajem: dziwnie objaśnione82,
Wielkie, k temu wesołe niemałą jasnością 
A zewsząd okrążone łąk wdzięcznych wielkością.
I wpośrzod onej łąki stojąc ganek iny,
Mając też bronę w sobie, a nie bez przyczyny”.

?Powiedzże mi, proszę cie, jak to miejsce zową״
Bo widzę, iżeś ty jest mąż nie z prostą głową83”.

,Mieszkanie i przybytek jest błogosławionych״
W pobożności i w cnotach dobrze wyćwiczonych.
Samo błogosławieństwo też tam mieszka z nimi,
A to tu ich mieszkanie już czasy wiecznemi”.

 Zaprawdę-ć tu wesołe, widzę, miejsce mają״
Ci, ktorzy sie do niego, acz trudno, dostają”.

,A widziszże też onę niewiastę stateczną״
Skromnie stojąc, a nie tak jak one przezpieczną84?
Wieku już dostałego, prostych szat używa,

80 doplątać -  osiągnąć, dojść z trudem.
81 niewczas -  niewygoda.
82 objaśnione -  jasne. Opis tego miejsca w greckim tekście jest podobny do deskrypcji Wysp 

Błogosławionych i Pól Elizejskich, ale niektórzy interpretatorzy sugerują, że ta eschatologiczna 
sceneria ma także drugie znaczenie: wskazuje, że szczęście może być osiągnięte już w ziemskim 
życiu, jeśli człowiek podąża za wskazówkami wyłożonymi w Tablicy.

83 nie z prostą głową -  nie bez wykształcenia.
84 przezpieczna -  śmiała, bezczelna.
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A owych pstrych bryżykow85 na sobie nie miewa.
365 Stoi nie na okrągłym kamieniu w szarłacie86,

Ale w prostym odzieniu, k temu na kwadracie,
Ktory jest położony mocnie i bezpiecznie,
Nie obraca sie na nim jak ona wszetecznie.
Ma drugie dwie przy sobie, jak dziewki rodzone,

370 Przeto też jak i ona proste, nieupstrzone.
Ta co w pośrzodku stoi jest ci Dyscyplina,
Przecz na kwadracie stoi, powie-ć sie przyczyna.
Prawda po jednej stronie, po drugiej Porada87,
Kędy sie ty trzy skupią, nie bywa tam zdrada.

375 Dla tego tedy stoi ta na tym kwadracie,
Że drogę co k niej wiedzie już bezpieczną macie.
Także i upominki, ktore ta rozdaje,
Pewne są, nie jak ony, co stały za jaje88”.

?A ktoreż upominki rozdaje ta pani״
380 Bo i owych, jak baczę, że żaden nie gani”.

- Ufność89, potym bezpieczność90: umiejętność k temu״  
Tą kto sie tu sprawuje, przychodzi ku temu -  
Że sie mu w tym żywocie nic ciężko nie widzi91,
Choć sie na koniec z niego leda kto naszydzi92”.

,O jakoż nazacniejsze są to, widzę, dary״ 385
W ktorych by sie kochać mogł tak młody, jak stary.
Ale dla czego wżdy tak przed tym gankiem stoi?
Rad bym wiedział, że sie tak myśl moja nie dwoi”.

,Aby ty, co k niej idą, wdzięcznie przyjmowała״
390 Trunek oczyściający93 im pić podawała.

A tak potym gdy je tym truneczkiem ochłodzi,
Do dobrych je postępkow i do cnot przywodzi”.

85 bryżyk -  kosztowne obszycie, ozdoba stroju.
86 szarłat -  kosztowna tkanina w kolorze szkarłatnym.
87 Porada -  rada, umiejętność dawania rad (łac. Persuasio).
88 stać za jaje -  nie mieć żadnej wartości.
89 ufność -  odwaga.
90 bezpieczność -  śmiałość.
91 Sens: ״I cóż daje [Dyscyplina]?” ״Ufność i odwagę”, rzekł. ״A te na cóż się przydadzą?” ״Za 

ich pomocą można poznać, że nie ma nic wielkiego do cierpienia w tym życiu” (Hołowiński, s. 53).
92 naszydzić -  wydrwić.
93 trunek oczyściający -  napój przeczyszczający.
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 ,Wyłoż mi to, proszę cie. Nie rozumiem tego״
Gdyżem człowieczek jeszcze dowcipu94 tępego”.

,O, wyrozumiesz łacno! Gdyby kto chorował״ 395
Tedy by wnet doktora do siebie powołał.
Ten gdy przez purgacyją95 choroby przyczynę 
Wypądza, nie poczyta chory mu za winę.
Potymże go on doktor ku temu przywodzi,

400 Aby wziął posilenie, nic mu nie zaszkodzi.
A jeśliby go chory w tym nie chciał usłuchać, 
Obiecuje go dalej już tak w tym zaniechać.
Ale jeśli lekarza chory słuchać będzie,
Już więc taki choroby prędziuchno pozbędzie.

405 Także z Nauczennością rownie sie też dzieje:
Ktory jej słuchać nie chce, słabej jest nadzieje.
Ona sie oń z pilnością, aby czyrstw96 był, stara,
Z plugastw go wyczyściła -  on sie nimi para.
Daje mu pić swoj trunek, aby pozbył złości 

410 A po nim był dobrze zdrow i żył tu w czystości -  
On tym gardzi, nic nie dba. Coż dalej ma czynić? 
Jedno opuściwszy go, precz od niego wyniść”.

 .A coż to są za złości? Rad bym i to wiedział״
Niech ci przykro nie będzie, abyś mi powiedział”.

 ,Nieumiejętność97 przodkiem, potym on stary błąd״ 415
Ktorego miedzy ludźmi pełno prawie zewsząd, 
Ktorego sie od onej zwodnice napili,
Poki jeszcze przed oną pirwszą broną byli.
Więc zaś zbytnia chełpliwość, pożądliwość k temu, 

420 Ktora złość jest wrodzona z nas prawie każdemu, 
Niemierność98, popędliwość, łakomstwo i hardość, 
Nie wyliczam ci wszystkich, i wszelka ina złość”.

,A kędyż go odsyła i co sie z nim zstanie״
Gdy będzie oczyściony? Powiedz mi, mój panie”.

94 dowcip -  rozum.
95 purgacyja -  środek przeczyszczający (także: lewatywa).
96 czyrstw -  zdrowy.
97 nieumiejętność -  niewiedza.
98 niemierność -  nieumiarkowanie.
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 Wpuści go tam do gmachu, do Umiejętności99״ 425
I do wszytkich inych cnot używać radości”.

,Do ktorychże i jakich? Niech cie nie obraża״
Że sie ta niewiadomość tym ze mnie wyraża”.

,Pojrzy hań w onę bronę. Widzisz one panie״
Znasz, iże są uczciwe po ich skromnym stanie100; 
Dobrego wychowania, w prostych szatach chodzą. 
Wierz mi, że ty na zdradę niczyję nie godzą 
Ani chytrej postawki sobie nie zmyślają,
Twarzy też malowanych jak ine nie mają. 
Umiejętnością zową, co to naprzod stoi;
Mocność przy niej, a ta sie nikogo nie boi;
Więc po niej Sprawiedliwość, szczyra Dobroć k temu, 
Ta sie rada zachowa101 snadź i naniższemu.
Potym Mierność i Skromność są sobie rodzone, 
Szczodrość, Cichość, nie inak, by siostry ciotczone102”.

 Piękne zaprawdę wszytki swe nazwiska mają״
I wielkiej nam nadzieje k tym rzeczam dodają”.

,Jeśliże ty to rzeczy dobrze zrozumiecie״
Ktorych teraz słuchacie, myśl k nim przyłożycie, 
Ćwiczenie ustawiczne w nich też mieć będziecie, 
Pewnie na wielką radość tam z nimi wnidziecie”.

,O to z pilnością wielką starać sie będziemy״
Owa ku takim cnotam społecznie103 dojdziemy.
A kiedy go już przyjmą ku sobie ty cnoty,
Dokądże go prowadzą tymi to tam wroty?”

,Przywiodą go do matki, onej Szczęśliwości״
Z ktorą używać będzie niemałych radości.
Pojrzy jedno ku gorze, moj miły sąsiedzie,
A pilnie obacz drogę, ktora ku niej wiedzie.
A przy tej drodze gorę, na niej stoi zamek,

99 Umiejętność -  mądrość (łac. Scientia).
100 stan -  wygląd.
101 zachować sie -  służyć.
102 siostry ciotczone -  siostry cioteczne, kuzynki.
103 społecznie -  wspólnie.
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Do ktorego sie ściąga104 ten i pirwszy ganek.
Otoż tam w progu domu wieku statecznego 
Jest ci niejaka pani stanu uczciwego:
Niezbytecznie ubrana, nie pstro, nie w szarłacie,

460 A na wysokim siedzi ślicznym majestacie105,
Mając na głowie wieniec nadobnie kwitnący,
Z rozmaitego kwiecia, pięknie woniający.
A ta-ć to jest Szczęśliwość. Kto do niej przychodzi, 
Już takowy korony mocą jej dochodzi 

465 I koronują go też i ty wszytki cnoty
Jak wszech walek zwycięzcę, nie żal mu roboty”.

,A ktorychże to walek zstał sie jest zwycięzca״
Za ktoremi dostąpił tak zacnego miejsca?”

,Przebił sie przez srogi źwierz, co go pożyrały״
470 By go w niewolstwo wprawić, o to sie starały.

Ty to wszytki źwierzęta mężnie przewyciężył, 
Zmocniwszy sie im barzo, i precz je odpędził.
Sam sie do swej dzierżawy106 i mocy przywrocił, 
By mu teraz służyły, ku temu je skrocił”.

 .A coż to za srogi źwierz? Rad bym i to wiedział״ 475
Proszę cie, moj staruszku, abyś mi powiedział”.

 ,Napirwej Niewiadomość, a potym też i Błąd״
Kogo ty więc przyścigną, już źle o nim zewsząd. 
Potym Niepowścięgliwość, Smętek, wielka Żałość, 

480 Łakomstwo i Wszeteczność i ina wszelka złość.
Ty już wszytki opuścił, wziął nad nimi gorę, 
Obrocił sie ku onym, co to stoją wzgorę”.

,O, piękne to zaprawdę widzę jego sprawy״
Bo sie im mężnie wybił, jako rycerz prawy!

485 Alebym też rad wiedział moc onej korony,
Ktorą je koronuje ta pani u brony”.

Każdy błogosławiony, na kogo ją״  kładzie.
Już sie taki nie wraca k onej pirwszej zwadzie,

104 ściągać sie -  prowadzić.
105 majestat -  tron.
106 swa dzierżawa -  panowanie nad sobą.
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Gdyż go błogosławieństwo zewsząd ogarnuje,
490 I indziej go nie szuka, w sobie je najduje”.

.To już słyszę zapłatę i nie leda jaką״
Dajże, bym ja  też znalazł za prace swe taką.
Ale koronowany k czemuż potym przydzie?
Z takim błogosławieństwem dokąd zasię idzie?”

Przyjąwszy go ty cnoty do miejsca onego״ 495
Prowadzą go, skąd wyszedł od wieku pirwszego.
I pokazują mu to, jako utracają
Żywot marnie, ktorzy sie światem tym parają107;
Jakie niebezpieczności tu w nim podejmują,

500 Ktorzy jego rozkoszy a niecnot pilnują.
Rownie jako na morzu, gdy sie okręt stłucze,
Płaczą, toną, a drugi z deską sie gdzieś tłucze,
Jakby od nieprzyjacioł byli zwyciężeni,
Kiedy w wodach bywają srogich pogrążeni -  

505 Tak-że sie z ludźmi dzieje na tym nędznym świecie. 
Bo gdy go już zhołduje, a łeb mu zaplecie108,
Jedny w niepowścięgliwość, drugie w chełpliwości,
W łakomstwa, w prożne chwały, w rozmaite złości 
Wprowadza, z ktorych sie więc z trudnością wywikłać 

510 I już tak w tych chorobach do śmierci muszą trwać. 
Kołacząc sie tam i sam, ratunku szukają,
Ano więc z takich chorob z trudnością powstają.
A to im stąd przychodzi, iż drogi nie wiedzą,
Gdzie ty cnotliwe panie w rozkoszach swych siedzą. 

515 Abowiem przepomnieli, co im rozkazano 
A od onego bostwa ku pełnieniu dano”.

,Wierzę temu wszytkiemu, co tu przypominasz״
Ale proszę, odpuść mi, gdyż moję chciwość znasz. 
Rad bym wiedział, przecz mu to miejsce pokazują,

520 Z ktorego pirwej wyszedł; czy go w czym probują?”

,Dla swej niewiadomości, rozumienia złego״
Tak też dla onych błędow nie mogł przyść do tego 
(Ktorym sie był z młodości tak prawie przyuczył,

107 światem parać -  zajmować doczesnymi sprawami.
108 zapleść łeb -  ogłupić.
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Ni o czym nic nie myśląc, by tylko brzuch tuczył), 
Aby wiedział, co sie tam miedzy nimi działo,
Ale wątpiąc żył także, jak sie drugim zdało: 
Rozumiejąc dobrym być, co dobrym nie było,
A złym zasię, o czym sie dobremu nie śniło.
Ale już teraz mając wiadomość zupełną
0  sprawach nieuczciwych i naukę pewną,
Nauczył sie też tego, co mu jest k pomocy.
Żyje już teraz lepiej i inaczej kroczy,
Przypatrując sie inym, ktorzy tu wszetecznie 
Sprawują żywoty swe i nazbyt bezpiecznie,
Ku czemu też przychodzą i nacz109 im wychodzi 
Ona złość a wszeteczność, ktora je uwodzi”.

 Gdy sie temu przypatrzy i coż czynić godzi110״
Abo gdzie sie obraca, do czego przychodzi?”

 ,Acz wszędy bestyj pełno, już gdzie sie obroci״
Oną swą układnością łacniuchno je skroci111
1 będzie żył bezpiecznie w wielkiej uczciwości, 
Ochotnie go też przyjmą, zapomniawszy złości. 
Witając go jakoby jakiego doktora,
Kiedy owo ktoremu głowa bywa chora”.

,A więc sie już i onych niewiastek nie boi״
Ktoreś nazwał złym źwirzem, co ich horda stoi, 
Aby mu co takiego też nie wyrządziły,
Abo mu w czym takowym tu nie przeszkodziły?”

 Niczego sie nie boi, bo nań żadna Trwoga״
Nie przyjdzie ani Nędza, ni żadna Choroba.
Ani Niewstrzymałością, przeklętym Łakomstwem, 
Żadną iną złą rzeczą, mizernym Ubostwem 
Nie będzie obruszony, bo wszytki zhołduje.
Już na ten czas jako pan prawy im panuje.
I nad tymi wszytkimi już jest wywyższony,
Ktorzy go tu dręczyli prawie ze wszej strony,
Jako owi ktorzy więc jadu jaszczorczego

109 nacz -  na co.
110 godzić czynić -  zamierzać, starać się robić.
111 układność -  odpowiednie postępowanie; skrocić -  pohamować, pokonać.
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Skosztują, a używą bolu nieznośnego112;
Albo jakie złe źwirzę, gdy kogo ukąsi,

560 Nic mu to nie zawadzi, bo lekarstwo nosi 
Przy sobie pogotowiu; także też i temu 
Nie zaszkodzą, lekarstwem tym opatrzonemu”.

,Już temu zrozumiawszy, i to bym rad wiedział״
Oni lepak co też zacz, abyś mi powiedział,

565 Co od pagorku idąc, już koronowani 
Weselą sie, a drudzy z nimi pasowani113.
Ini zasię nie mając korony na sobie,
Jakby będąc wzgardzeni, drugi sie w łeb skrobie.
Szyje, głowy, goleni połamane mają,

570 A niewiasty je jakieś przy sobie trzymają”.

,Co od Nauczenności wyuczeni byli״
Ci już tej to korony za tym dostąpili 
I weselą sie z tego, że ją  otrzymali,
Za jej podpomożeniem k niej sie doplątali.

575 A ci, ktorzy korony tej nie dostąpili,
Już sie tak pewnie w sobie wszyscy potrwożyli 
I od Nauczenności precz sie odwracają;
Źle a mizernie tacy już sie obracają.
Drudzy też dla bojaźni precz sie odchylają,

580 A rzkomo114 k Stateczności zaś sie przywracają115.
Ci po niedrożnych miejscach radzi sie tułają 
I rozmaitych guzow, tłukąc sie, dostają”.

,A niewiasty, ktore to z nimi społu chodzą״
Co zacz są? Rad bym wiedział. I ty na coś godzą?”

״ 585 Są Boleści, Choroby, Nędze i Uciski,
Niesławy, Niewiadomość, złości ine wszystki.

112 ktorzy wiec jadu... -  polskie tłumaczenie nie oddaje tu sensu oryginału, gdzie mowa 
o ukąszonym przez węża człowieku, który uodparnia się na truciznę zawartą w jadzie.

113 pasowani -  wyróżnieni, naznaczeni.
114 rzkomo -  niby.
115 Fragment niejasny; w podstawie przekładu mowa jest o dwóch kategoriach ludzi ״nie- 

koronowanych”: jedni, nie dostąpiwszy Paidei, zawracają w smutku i nędzy, drudzy tchórzą, 
nie mogąc osiągnąć Stałości (Constantia) i tułają się po bezdrożach. W przekładzie Hołowiń- 
skiego (s. 63) fragment brzmi: ״a bez wieńców jedni są ci, którzy odrzuceni przez Naukę wra
cają w złym i nędznym stanie umysłu: drudzy, którzy ze strachu od Niej uciekają i tak przycho
dząc do Obojętności, znowu się cofają i błądzą po bezdrożu”.
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A ty-ć za nimi tłumem prawie wszędzie chodzą 
I w dziwne je mniemania nieobacznie wwodzą.
I gdy w napirwszy ganek, wrociwszy sie, przydą,

590 Do rozkoszy pełnego zaś żywota wnidą,
Do Niepowścięgliwości, nie siebie winują,
Lecz to Nauczenności wszytko przypisują 
I ony wszytki, ktorzy tu jej naśladują,
Wszelakim złorzeczeństwem klną i prześladują,

595 Że są barzo mizerni i nieszczęściem zjęci,
Ktorzy z towarzystwa ich bywają odcięci -  
Źle bowiem tacy żywą, co je opuszczają 
I dobr tych ktorzy116 oni wspoł nie używają”.

,A ktoreż to wżdy dobra swe być powiadają״
600  Iże sie w nich tak barzo i nazbyt kochają?”

 ,Zbytność, niepowścięgliwość, hojne używanie״
Żyć prawie jako bydło, to-ć jest ich mniemanie”.

 A ty drugie niewiasty, co sie to wracają״
Z weselem a śmiejąc sie, jak je nazywają?”

Rozmaite Mniemania, do Nauczenności״ 605
Ktore wiodą ty do cnot, co sie strzegą złości117. 
Abowiem sie takowi nieco odchylają 
Z drogi, a ony inszym ludziom zalecają, 
Opowiedając, że już tacy dostąpili 

610  Szczęśliwości, ktorzy sie do nich przyłączyli”.

 ,A więc też tacy do cnot wewnątrz tam przychodzą״
Ktorzy za tym Mniemaniem rozmaitym chodzą?”

:Żadnym to obyczajem nigdy być nie może״
Nie zgodzi sie Mniemanie z Uczeniem, nieboże.

615 Abowiem Uczenności takie podawają,
Ktorzy wyuczywszy sie, drugie nawracają118,

116 Miejsce niejasne; może powinno być: ktorych.
117 Inwersja: ״rozmaite Mniemania, do Nauczenności, do cnot wiodą tych, co sie strzegą 

złości”.
118 Sens: ״Czy te niewiasty -  rzekłem -  nie wchodzą wewnątrz do obwodu samychże cnót? 

Starzec: Nie -  odpowiedział. -  Nie mają bowiem prawa Opinije wchodzić do Mądrości, ale tych,
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Jako owo okręty kupią119 napełnione,
Wracają sie, by znowu były nałożone”.

;Toś mi już barzo ślicznie ty rzeczy wyłożył״
620 Byś mi jeszcze i tego tu przy tym dołożył,

Co też wżdy tym to bostwo czynić rozkazuje,
Ktorzy w ten żywot wchodzą, a im go daruje?”

,Każe im być umysłu zawsze statecznego״
Dobrego; przetoż i wy bądźcie pewni tego;

625 Abowiem wam wyłożę wszytko co potrzeba,
Wętpić wam w tym by namniej, wierzcie mi, nie trzeba”.

I rzekę k niemu śmiele: ״Dobrze mowisz, panie!”

A wyciągnąwszy rękę: ״Niech sie już tak zstanie. 
Widzisz onę niewiastę, co jak ślepa stoi,

630 Na okrągłym kamyku dziwne rzeczy broi.
Powiedziałem ci przed tym: Fortuną ją  zową,
Teraz sie nie chcę bawić tu szyroką mową.
Żeby jej nie wierzyli, bostwo rozkazuje,
Bo są rzeczy niepewne, ktoremi szafuje.

635 Nietrwałe, niebezpieczne, niegruntowne120 k temu,
Gdyż je bierze jednemu, a daje drugiemu.
A żaden jej nie może już w tym pohamować,
Aby tym tak nie miała, jak raczy, szafować.
I często to Jej Miłość ludziom zwykła czynić,

640 A przedsię jej w tym żaden nie może tu winić.
Przetoż każe k tym darom myśli nie przykładać 
Ani ich też żałować, gdy ich marnie stradać.
Nie każe jej też chwalić ani nazbyt winić,
Gdyż ona to z uporu wszytko zwykła czynić.

645 A przetoż to nam ono bostwo przykazuje:
Nikt sie tym jej postępkom niechaj nie dziwuje,
Byśmy sie złym myńcarzom121 podobni nie zstali, 
Ktorym ludzie pieniądze kiedy dobre dali:
Z weselem je przyjmują w ten czas, gdy je dają,

których wiodą, oddają Nauce: a jak Nauka ich przyjmie, to znowu wracają dla sprowadzenia 
innych” (Hołowiński, s. 65).

119 kupia -  towary.
120 niegruntowne -  niepewne, zawodne.
121 myńcarz -  bankier.
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650 A kiedy wracać mają, tedy sie gniewają, 
Zapomniawszy, iże sie tego dołożyło,
Aby to zaś wziąć mogli, co sie im zwierzyło122.
Tymże też obyczajem bostwo rozkazuje:
Kto od niej dary bierze, niechaj sie w tym czuje123,

655 Abowiem Fortuna ma takie przyrodzenie,
Co komu da, zaś bierze ono dobre mienie.
A nie tylko co dała, tedy zaś odbiera,
Ale i drugim własne dobra ich wydziera.
Przetoż co by im ona dała, to każe brać,

660  A w dobre opatrzenie124 statecznie zachować”.

,Coż to za opatrzenie? Dołoż mi wżdy tego״
Bym sie też mogł nauczyć a pilnował swego”.

,W ktorej od Uczenności będą wyćwiczeni״
Jeśli k dobremu zdrowiu będą przywroceni,

665 Prawej umiejętności pożytecznych rzeczy 
I to, co k temu trzeba, mieć będą na pieczy,
Do tej ci opatrzności każe sie im spieszyć,
Chcąli, aby sie mogli w trudnościach ucieszyć.
A gdy do onych niewiast przyjdzie, ktorem wspomniał, 

670 I własne ich nazwiska teżem ci przypomniał,
Jako jest zbytnia Rozkosz i Niepowścięgliwość,
Każe sie stamtąd spieszyć, skromić w sobie chciwość. 
Nie każe im też wierzyć, rychło od nich wyszli,
Poki by ku Fałszywej Nauce nie przyszli.

675 Tam im na maluczki czas rozkazuje wytrwać 
Ku swemu posileniu nieco też od niej brać.
Potym im rozkazuje i stamtąd zaś precz iść,
Prosto k Prawej Nauce aby tak mogli przyść.
A ty-ć rzeczy są, ktore bostwo przykazuje 

680  I pilnie ich przystrzegać srodze rozkazuje.
Ktoremu jeśliże kto posłuszny nie będzie,
Mizernie z świata zszedszy, źle już o nim wszędzie.

122 zapomniawszy, iże sie tego dołożyło... -  sens: ״nie chcą pamiętać, że pod tym warunkiem 
wzięli te pokłady, aby właściciel w każdym czasie mógł odebrać, co złożył” (Hołowiński, s. 67).

123 czuć sie w czymś -  uważać na coś.
124 opatrzenie (dalej opatrzność) -  dar. Sens czytelniejszy w tłumaczeniu Hołowińskiego: 

 Jakie więc rzeczy [Fortuna] daje, [Geniusz] rozkazuje brać od niej i zaraz spieszyć do pewnej״
i bezpiecznej darowizny” (Hołowiński, s. 69).
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Ty-ć rzeczy malowanie to w sobie zamyka,
Trzeba-li komu więcej, tedy mie niech spyta”.

 A coż im wżdy to bostwo tu brać rozkazuje״
685 Od Fałszywej Nauki? I to-ć mię frasuje”.

 Ktore by sie nam rzeczy pożyteczne zdały״
A k naszemu dobremu na potym przydały:
Jak są nauki szkolne, pisma Platonowe,

690 Ku powściągnieniu ludzi młodych barzo zdrowe; 
Aby tak imi byli w czas pohamowani,
Ku dalszym złym postępkom nie byli puszczani”.

?A potrzebneż wżdy też są ludziom ku wiedzeniu״
I możeż kto przez nie przyść k prawemu uczeniu?”

 Mała-ć tego potrzeba, wszakże nie zawadzą״ 695
I niejaki pożytek z siebie nam podadzą.
Acz ci ludzi nie czynią by namniej lepszemi,
Lecz przedsię ku ćwiczeniu są pożytecznemi, 
Bowiem gdy przez tłumacza z drugiemi mowimy,

700 I tego bez pożytku nigdy nie czynimy;
Wymowce też jakiego gdy pilno słuchamy 
I stąd więc jaki taki pożytek miewamy.
Także i bez tych nauk nic nam nie zabroni,
Żebyśmy sie nie mieli tu zstawać lepszemi”.

Azaż matematycy, co sie obierają״ 705
Około szkolnych nauk, nad insze nie mają125?
Izaliż sie takowi nie zstają lepszemi,
Gdyż w rozlicznych naukach są wyuczonemi?”

,A ktorym obyczajem mogą ty przechodzić״
710 Gdyż w rozeznaniu rzeczy dają sie uwodzić:

Ktore złe, ktore dobre; k temu też złościami,
Jako i inszy ludzie, także uwikłani.
Bowiem i nauczony w tym sie nie hamuje,
(Choć też pod czas126 prostaka rad więc sam winuje),

125 Azaż matematycy... -  sens: czy uczonych, zajmujących się nauką, nie uważa się za ludzi 
lepszych od innych?

126 pod czas -  czasem lub wtedy.
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715 Aby sie upić nie miał, był niepowścięgliwym, 
Także zdrajcą, łakomym i niesprawiedliwym.
I by nawięcej umiał, ku temu przychodzi,
Od rozumu, jak prostak, pod czas rad odchodzi”.

 !Wieleć sie więc po prawdzie takowych najduje״
720 Niech ci sie jedno każdy co czyni, poczuje”.

 Przetoż to być nie może, aby ludzie oni״
Lepszemi sie zstać mieli, co są nauczeni”.

 Żadnym ci sie sposobem to tak nie znajduje״
Ani sie też z powieści tych to pokazuje.

725 Alebym to rad wiedział, co wżdy za przyczyna 
(A w tym niechaj mi będzie odpuszczona wina), 
Iż sie w tym wtorym ganku ci to zabawiają, 
Jakby sie ku Prawdziwej Nauce skłaniają”127.

,A coż im to pomaga? Gdyż często widamy״
730 Gdy sie jedno z pilnością temu przypatrzamy,

Iż od pirwszego ganku z niepowścięgliwości, 
Także od inych niecnot i rozlicznych złości,
Aż do trzeciego ganku drudzy przeskakują 
A ku Prawej Nauce z chucią przystępują.

735 Ktorym sie więc to tak zda, aby przechodzili 
Ty to, ktorzy sie szkolnych nauk wyuczyli. 
Przetoż co za pożytek takowi odnoszą,
Co sie to z rozumkiem swym wysoko wynoszą? 
Jeszcze tym obyczajem twardszemi sie zstają,

740 Bo ku dobrym postępkom dowcipu nie mają”.

 .I to bym też rad wiedział, czymże sie to dzieje״
Iże mi i to powiesz, jestem tej nadzieje”.

 ,Abowiem w pirwszym ganku to nad insze mają״
Iż czego nie umieją, umieć nie zmyślają.

745 A w drugim zasię ganku umieć powiadają
Ty rzeczy, ktorych w sobie by namniej nie mają.
I poki to o sobie złe mniemanie mają,

127 Iż sie w tym wtorym ganku... -  sens: ״Ale co za przyczyna, rzekłem, że się znajdują 
w drugim obwodzie, jakby byli od innych bliższymi prawdziwej nauki?” (Hołowiński, s. 72).

67



Prożno k prawej nauce ci sie ozywają.
Tegoś też dobrze świadom, że ony Mniemania 

750 Wchodzą do nich z pirwszego wkołoprzechadzania128. 
Przetoż i ci nad ony nic nie są lepszemi,
Chyba by nastąpiła Pokuta za nimi 
A im to pokazała, iże nieprawdziwą 
Naukę w sobie mają, obłudną, fałszywą,

755 Przez ktorą to Naukę będąc omamieni 
I będąli przy niej trwać, nie będą zbawieni.
Przetoż też i wy, goście, na to pamiętajcie,
K temu, coście słyszeli, też sie przychylajcie,
Bo-ć o tych rzeczach często myślić wam potrzeba,

760 A wierę namniejszej z nich opuszczać nie trzeba.
I zaprawdę, jeśliże tak nie uczynicie,
Pożytku też żadnego stąd nie odniesiecie”.

,Uczynimy to wszytko za pomocą Bożą״
Ale nam owy rzeczy jeszcze głowę trwożą,

765 Ktore tu od Fortuny obficie bierzemy:
Co wżdy jest za przyczyna, że nie są dobremi?
Jako żywot i zdrowie, majętność i dziatki,
Ktore więc wokoł stołu stoją jako kwiatki,
Dobra sława, zwycięstwo, także inych wiele;

770 Radzi bychmy wiedzieli, niech cie pytam śmiele. 
Także zaś owy wszytki tym rzeczam przeciwne 
Czemu też złemi nie są? Rzeczy-ć to są dziwne”.

 Powiedz mi: kiedy tu kto źle na świecie żywie״
I nazowieszże ono złe dobrym prawdziwie?129 

775 A przetoż to złe życie zawżdy złym być musi,
A dobrem złego nazwać nikt sie nie pokusi.
Gdyż to złe samo przez się złym nazwane bywa,
A dobre zaś swym własnym mianem sie nazywa.
Lecz gdy sie żyć na świecie źle tu trafi komu,

780 Ono życie, krom złego, nie jest złe nikomu.
Abowiem gdyby samo przez się złym być miało,

128 wkołoprzechadzanie -  krużganek, obejście.
129 Od tego momentu w greckim utworze zmiana stylistyczna: dialog przekształca się w wy

mianę krótkich pytań (stawianych przez starca) i odpowiedzi (udzielanych przez podróżnego): 
dialog sokratejski. Ten fragment pracy Wirzbięty to tekst znacznie krótszy niż podstawa przekła
du, którą tłumacz potraktował bardzo swobodnie, streszczając zawarte w końcowym fragmencie 
Tablicy treści.
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I dobrze żywiącemu złym by być musiało. 
Przetoż tu wielka rożność, bo ludzie na świecie 
Żywą dobrze, drudzy źle, jak sie kto uplecie,

785 A obiema to życie bywa przywłaszczono:
Ani złym, ani dobrym nie bywa rzeczono.
A przetoż sie ty temu pilnie przypatrzywszy, 
Takowych zacnych rzeczy tu sie nauczywszy, 
Obierz sobie, co lepiej: jeśli130 żyć złośliwie131, 

790 Czy-li dobrze, a potym umrzeć też cnotliwie.
A umrzeć nie jest zła rzecz; tak to powiadamy, 
Bo często umrzeć niż żyć sobie tu żądamy.
0  zdrowiu i niezdrowiu toż możesz rozumieć 
Nie zawżdy pożytecznie, już to możesz umieć132.

795 Bowiem częstokroć w sobie tego doznawamy,
Że zdrowie i niezdrowie w podejrzeniu mamy. 
Gdyż raz są pożyteczne, a drugdy133 zawadzą, 
Niezawżdy ich też leczyć i lekarze dadzą.
Także i o bogactwiech to mamy rozumieć,

800  Bo i to, moim zdaniem, dobrze wszytkim umieć. 
Gdyż tu bogaczow wiele na świecie widzimy,
A jak mizernie żywą, to też dobrze wiemy.
1 wiele sie zaprawdę dziś takich najduje,
W co sie im to obroci, nic sie w tym nie czuje. 

805 Przetoż k dobremu życiu nic ich nie ratują,
Owszem, sie jeszcze imi prawie zewsząd psują”.

,Toć tedy i bogactwa nie dokażą tego״
Aby z złego uczynić też mogły dobrego?”

 Pewnie ty nie uczynią, ale Wyuczenie״
810  Daje takowych rzeczy dobre zrozumienie. 

Abowiem i bogactwa, kto ich źle używa,
Ten więtsze zawikłanie w tym żywocie miewa. 
Ale ktory z rozumem tu imi szafuje,
Żywot taki szczęśliwy tu na wszem uczuje.
Gdyż i ty samy z siebie złemi być nie mogą,

130 jeśli -  tu: czy.
131 złośliwie -  występnie.
132 Sens: śmierć nie jest zła, skoro często wybralibyśmy ją  zamiast życia. To samo dotyczy 

bycia chorym bądź zdrowym -  nierzadko nie jest lepiej być zdrowym, lecz przeciwnie -  chorym, 
a zależy to od danej sytuacji.

133 drugdy -  innym razem.
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815 Choć ich tu nabywają ludzie z dziwną trwogą134.
Także też i nikogo dobrym nie uczynią,
Prożno je tedy dobrem nalepszym tu czynią”.

?Tedy-ć k dobremu życiu nie są pożyteczne״
820 Acz sie tu drugim zdadzą, by miały być wieczne”.

 Tym nie są pożyteczne, co ich nie umieją״
Używać, ale imi i tam, i sam chwieją.
Ale ktory ich umie tu dobrze używać,
Ten już też zewsząd będzie wszem dobrym opływać.

825 I dobrze na tym świecie już takowy żywie,
Ale jeśli inaczej, tedy nieszczęśliwie”.

,Bodajże-ć sie na wszytkim fortunnie wodziło״
Gdyżeś nam to objaśnił, tak jak sie godziło”.

Zamknienie
Przetoż tej wszytkiej rzeczy jest krotkie zamknienie,

830 Gdyż tak barzo skażone ludzkie przyrodzenie,
Iż tych rzeczy jak dobrych jedni pożądają,
A drudzy je jako złe mimo się puszczają.
Z czego im więc przychodzi wielkie zatrwożenie,
Niektorzy zaś odnoszą niemałe zelżenie135,

835 Jako kiedy tu jedny w wielkiej wadze mają,
A drudzy w bogactwach swych szczęście pokładają.
Przetoż dla onych rzeczy na nie to przychodzi,
Że sie im nagorszych spraw naśladować godzi,
Aby tylko poważnie sobie tu chodzili,

840 Jako tako majętność w kupę gromadzili.
A to im z ich przychodzi nieumiejętności,
Co jest prawdziwe dobro, i z niewiadomości.
Bo z złej rzeczy dobra być nikakie136 nie może,
Niech ją, jako chce, zdobi, nic to nie pomoże.

845 I wiele ich widzimy, co bogactwa mają,
Ktore z złych a z plugawych spraw swych zgromadzają:
Jako z zdrady, z łupiestwa, z morderstw, z oszukania 
I z wiela inych złych spraw, albo z potwarzania.

134 z dziwną trwogą -  w oryginale mowa o nabywaniu bogactw dzięki czynom niebezpiecz
nym i niegodziwym.

135 odnoszą zelżenie -  doznają zawstydzenia, upokorzenia.
136 nikakie -  żadnym sposobem.
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Jeśliż tedy ze złego dobre nie pochodzi,
850 A bogactwo ze złych spraw częstokroć przychodzi, 

Tedy-ć żadnym sposobem i to być nie może,
Abyś dobrem nazwać mogł bogactwa, nieboże.
Także i Sprawiedliwość wespołek z Mądrością 
I ty-ć też nie przychodzą tu za żadną złością.

855 Rownie jako Niemądrość i Niesprawiedliwość
Z dobrych spraw sie nie rodzą, bo zawżdy złością złość; 
A przetoż i bogactwa, Chwała i Zwycięstwo,
Gdy z złych spraw przypadają, albo jakie męstwo. 
Żadna rzecz nie zawadzi: przetoż ani złemi 

860 Nazwane być nie mogą, ani też dobremi.
A przetoż Mądrość właśnie tym dobrym zowiemy,
A Niemądrość zasię złym, a iż tak jest wiemy”.

 Prawdęś mi wszytkę iście tu teraz powiedział״
I radem temu, żem sie też tego dowiedział”.

Koniec

I ja Bogu dziękuję, żem nieprożno siedział.



Krociuchne wirszyczki,
ktore też w sobie mają niejakie podobieństwo tej Tablice

Idą na świat ludzie rożni,
Ktorzy sie tak rodzą prożni.
Cnota z Grozą przestrzegają 
Jako sie tam rzędzić mają.

5 Weszli w bronę z Rozmysłem Błąd,
Wprawują je w pirwszy nierząd.
Z Otuchą je pobracili,
Chytrość do niej przysadzili.
Poszli dalej -  czterzy panie 

10 Uwodzą je w rozmyślanie:
Nadzieja, Rozkosz, Myśl Wolna137 
A Pożądliwość swowolna.
Do Fortuny potym przyszli,
Gdzie bywają rożne myśli.

15 Jedne Przygoda odziera,
Drugie Pożytek ubiera.
Pochlebstwo im dobrze tuszy138,
Iż każdego Szczęście ruszy.
Odarci pod lasem płaczą,

20 Ubrani z weselem skaczą,
Ktorym Luksuryja139 miła 
Jeszcze więcej poradziła,
Aby szli do Wszeteczności 
Poprawować jeszcze złości.

25 Potym do Swejwoli przyszli,
Tam już byli lepszej myśli.
Opilstwo, Szaleństwo, Bujność140 
Pomagały im a Młodość.
Dalej szli, aż Sprawiedliwość 

30 Siedząc skromi ludzką chciwość.
Włożywszy na nie powrozy,
Wnet je posłała do Grozy.
Groza, iż błąd obaczyła,
Do więzienia je wsadziła.

137 Myśl Wolna -  swoboda, rozpasanie.
138 dobrze tuszyć -  robić nadzieję, dodawać otuchy.
139 Luksuryja -  rozkosz, pożądanie.
140 Bujność -  namiętność, ale również pycha.
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35 A ci, co w lesie płakali,
Szli, więc Roztropność potkali. 
Książek sobie nakupili,
Potym dalej pokroczyli.
Z Dobrą Radą sie potkali,

40 Do Uznania sie pytali.
A Uznanie do Mądrości,
Mądrość potym do Stałości 
Porządnie je odesłała,
A naukę dobrą dała.

45 Stałość je z Wiarą posłała,
By im bronę okazała,
Tam, kędy Szczęśliwość była;
Tamże je doprowadziła.
Tam Stateczność z Cirpliwością,

50 Z oną wielką ochotnością 
Kwiatki, wianki im dawały, 
Szczęśliwości zalecały.
A ta je w ogrod puściła
Tam, gdzie wszytka Rozkosz była.

55 Tamże wnet z Nieśmiertelnością,
Z Błogosławieństwem, z Radością 
Wiecznie sobie używali 
A na wszem rozkoszowali.

Tak-żeć sie każdemu zstanie,
60 Kto w stałości przy swym Panie,

A w swym cnotliwym żywocie 
Przetrwa ten świat w swym kłopocie. 
A ten, ktory wszeteczności 
Używając od młodości,

65 Nie dba nic na przyszłe rzeczy, 
Radzę-ć: miej Grozę na pieczy. 
Widzisz, co-ć czyni z drugiemi, 
Waruj141, byś nie był bit z nimi.

141 waruj -  strzeż się.
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