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Kraków

Przedmowa wydawcy jako świadectwo recepcji dzieła poety. 
Jan Januszowski o Janie Kochanowskim

Najwybitniejsi renesansowi drukarze rzadko bywali tylko sprawnymi rzemieślni
kami, częściej - intelektualistami i ludźmi chętnie chwytającymi za pióro. Pisali 
przedmowy, słowniki, rozprawy językoznawcze, sporządzali indeksy i abrewiacje 
oraz uczone komentarze do tłoczonych w swoich oficynach tekstów. Stawali się 
autorami prac związanych z ich wydawniczą praktyką oraz książek wyrastających 
z innych jeszcze zainteresowań, które przejawiali - dzieł medycznych, prawniczych, 
teologicznych, astronomicznych czy parenetycznych. Obserwacja ta dotyczy nie 
tylko drukarzy działających na zachodzie Europy i prowadzących najznakomitsze 
tamtejsze wydawnictwa, ale także typografów pracujących w Rzeczypospolitej; na 
przykład humanisty Hieronima Wietora, Macieja Wirzbięty - dydaktyka kroczące
go śladami Mikołaja Reja1, oraz Jana Januszowskiego, który w elitarnym gronie 
drukarzy-pisarzy zajmuje poczesne miejsce jako autor kilkudziesięciu dzieł (druko
wanych i pozostałych w rękopisie). Teksty oryginalne oraz przeróbki, tłumaczenia 
i kompilacje autorstwa Januszowskiego to zarówno prace, które wyrastały z rozleg
łych zainteresowań Lazaridesa, niemające bezpośredniego związku z działalno
ścią typografa (są to głównie książki publicystyczne, prawnicze i dewocyjne), jak 
i wypowiedzi, których powstanie zainspirowała drukarska praktyka architypografa. 
Wśród tych ostatnich najliczniejszą grupę stanowią teksty współtworzące wydawni
czą ramę książek drukowanych przez Oficynę Łazarzową i prac samego Januszow
skiego, który - wydzierżawiwszy zakład Bazylemu Skalskiemu - powierzał swoje 
dzieła także innym typografiom.

1 Na temat tego rodzaju spuścizny mistrzów drukarskich zob. Ulewicz 1977: 95-190, Stankiewicz 
1971:265-268.

2 O komplikacjach terminologicznych dotyczących tekstów budujących ramę wydawniczą dawnej 
książki zob. Czekajewska 1962: 24-26. Spis dedykacji i przedmów Januszowskiego (który chętnie 
pisał także krótkie posłowia) podaje Kawecka-Gryczowa 1983: 94—97.

Lazarides pozostawił ponad 30 przedmów, dedykacji i listów adlectorem2. Praw
dopodobnie ich funkcja była przede wszystkim reklamowa: miały na celu populary
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zowanie działalności pisarskiej i wydawniczej Januszowskiego, były „listami otwar
tymi” adresowanymi do możnych mecenasów i wszystkich czytających. Protektorów 
drukarza próbowały zachęcić do udzielenia przedsięwzięciom autora czy wydawcy 
odpowiedniego wsparcia, najczęściej finansowego, czytelników chciały skłonić do 
kupna książki. Jednak talent, osobista kultura piszącego i szczególne miejsce, jakie 
zajmował w społeczeństwie Rzeczypospolitej złotego wieku, uczyniły z przedmów 
i dedykacji pióra Januszowskiego coś więcej niż teksty o walorach tylko użytko
wych. Nie sposób nie dostrzec, że są one jednocześnie udanymi miniaturami literac
kimi. Ujmują przejrzystością języka, zręcznym zróżnicowaniem stylistyki, epistolo- 
graficzną kulturą piszącego, poświadczają humanistyczne wykształcenie drukarza 
i jego pisarską sprawność. Mówią wiele o umysłowym i artystycznym dziedzictwie 
renesansu: przynoszą wiadomości o losach wybitnego wydawcy i współpracujących 
z jego oficyną intelektualistów i poetów; relacjonują okoliczności rodzenia się tek
stów lub przygotowywania druku; opowiadają o inspiracjach pisarzy i tłumaczy, na
turze i metodach prac XVI-wiecznego typografa; dokumentują problemy związane 
z ówczesnym mecenatem i czytelnictwem, a stanowiąc wprowadzenie do lektury, 
ułatwiają także jej interpretację.

Nie zaskakuje więc, że teksty te nieraz już przyciągały uwagę badaczy dawnej 
literatury i kultury, a spostrzeżenia ich dotyczące, rozsiane po pracach uczonych 
o różnych zainteresowaniach i specjalnościach, potwierdzają obserwację Renardy 
Ocieczek, konstatującej, że

[...] dodatkowe cząstki konstrukcyjne dzieła są kapitalnym źródłem do badań problemów życia 
literackiego dawnych epok. Stanowią „dokumenty i dane” dla wielu spraw (Ocieczek 1990: 8).

O przedmowach Januszowskiego Renarda Ocieczek pisała między innymi, że 
są „cennym źródłem wiadomości o losach drukarza, autorów i dzieł wydawanych” 
(Ocieczek 1990: 12); inni widzieli w owych tekstach jedne „z najciekawszych i naj
dojrzalszych świadectw refleksji okołoprzekładowej na gruncie polskim” (Fulińska 
2000: 325), znajdowali w nich „sformułowania ważne dla teorii portretu w Polsce” 
(Miodońska 1976: 63) czy dostrzegali ich wartość krytycznoliteracką (Samowska- 
-Temeriusz, Kostkiewiczowa 1990: 115-116).

Z krytycznoliterackimi treściami przedmów i dedykacji Januszowskiego wiąże 
się przedmiot mojej pracy - rozsiane w nich świadectwa recepcji dzieł Jana Kocha
nowskiego, poety, którego „nadwornym” wydawcą był właśnie właściciel Drukami 
Łazarzowej. Oczywiście wypowiedzi Januszowskiego na temat Jana z Czarnolasu 
niejednokrotnie już analizowano oraz przytaczano w całości lub we fragmentach, 
najchętniej zajmując się obszerną dedykacją, którą Łazarzowic opatrzył w grudniu 
1585 r. dzieła zebrane poety, tom pod wymownym tytułem Jan Kochanowski (Pelc 
1965; Samowska-Temeriusz, Kostkiewiczowa 1990; Buchwald-Pelcowa 1993; Ki
liańczyk-Zięba 2007). Moim zdaniem nie wyzyskano jednak dotąd w sposób dosta
teczny faktu, że owe wypowiedzi wydawcy zawierają sformułowania i komentarze 
dokumentujące stosunek współczesnych - przede wszystkim oczywiście samego Ja
nuszowskiego, nieraz jednak występującego jako rzecznik mieszkańców reipublicae 
litterariae - do spuścizny nieżyjącego już Kochanowskiego.
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Jak wiemy z prac licznego grona historyków literatury staropolskiej, a przede 
wszystkim z fundamentalnej książki Janusza Pelca, czytelnicy XVI- i XVII-wiecz- 
ni do dzieła Kochanowskiego odnosili się z entuzjazmem i szacunkiem, urzeczeni 
pięknem poetyckiej dykcji mistrza. Również listy dedykacyjne, którymi Januszow- 
ski opatrzył wydawane przez siebie dzieła poety: tomy zbiorowe Jan Kochanowski, 
Fragmenta oraz prozatorskie Wróżki i O Czechu i Lechu historyję naganioną, są 
świadectwem rewerencji i zachwytu, które charakteryzowały stosunek współczes
nych do spuścizny czarnoleskiej. Dedykacje wymienionych publikacji były zara
zem zapowiedzią i echem reakcji odbiorców na wydawane przez Oficynę Łazarzo- 
wą utwory. Zapowiedzią, bo choć perswazyjność - cecha konstytutywna przedmów 
i dedykacji - zeszła w tych tekstach na plan dalszy, zalecały jednak drukowane prace 
poety i projektowały tym samym reakcję czytelników, w których ręce trafiały „rze
czy jego [Kochanowskiego] żadnym wiekiem nie zrównane” (Januszowski 1585/86, 
k. *4r)3.

’ Cytaty z tekstów pióra Jana Januszowskiego towarzyszących edycjom utworów Jana Kochanow
skiego podaj? w transkrypcji zaproponowanej przez wydawców dzieł poety w Wydaniu sejmowym 
oraz przez Mirosława Korolk? w tomie Cochanoviana, w odsyłaczach lokalizując te cytaty w edy
cjach XVI-wiecznych. Przedmowy Januszowskiego, którymi drukarz poprzedził swe prace pisarskie 
lub translatorskie, cytuję we własnej transkrypcji, odsyłając do dawnych wydań.

4 Przed wydaniem tomu zbiorowego pism poety opublikowanym w roku 1598 ukazywały się jesz
cze edycje fałszywie datowane, tak zwane poddruki, odkryte przez Kazimierza Piekarskiego. Zob. 
Buchwald-Pelcowa 1993: 174.

Były owe listy dedykacyjne również echem czytelniczej recepcji dzieła czarno
leskiego, która - jak wiemy - dokonywała się nie tylko za pośrednictwem publika
cji gromadzących obszerny materiał poetycki, ale także w obiegu rękopiśmiennym 
i dzięki edycjom pojedynczych utworów. Epistulae dedicatoriae Januszowskiego 
po pierwsze i bardzo po prostu dokumentowały popyt na wydawnictwa firmowane 
wielkim nazwiskiem. Kiedy w 1598 r. Lazarides ofiarowywał tom Jan Kochanowski 
Mikołajowi Zebrzydowskiemu, w dedykacji pisał:

[...] wydałem je był lat temu 13 pod imieniem J. M. Pana Jana Myszkowskiego z Mirowa [...]. 
Teraz za odmianą rzeczy, gdzie i onego Pan Bóg wziął, tych też ksiąg pod imieniem jego wy
danych nie zstało (Januszowski 1598, k. *4r)4.

Po drugie, w tekstach pióra Lazaridesa znajdujemy także sformułowania wskazu
jące na to, że czytelnicy chętnie kupowali prace Kochanowskiego, czekali na nie: nie 
jest chyba czysto konwencjonalne zapewnienie Januszowskiego, że publikował mię
dzy innymi dla tych, „którzy pragnęli, aby wszytki rzeczy jego [Kochanowskiego] 
na świat wydane były” (Januszowski 1585/86, k. *4v). Byli wśród tych czekających 
także czytelnicy szczególnie uważni - poeci i inni ludzie pióra, którzy w twórczości 
Kochanowskiego znajdowali inspirację i budulec dla własnych prac. Ich właśnie 
miał na myśli drukarz, gdy zaznaczał, że pragnie „dogodzić” tym, „którzy by się ra
dzi przypatrzyli i ozdobie rzeczy samej, i położeniu słów, jakim porządkiem słusznie 
by iść miały” (Januszowski 1585/86, k. *4v).

Liczne świadectwa epoki potwierdzają, że odwoływanie się przez Januszowskie
go do pochlebnego sądu „czytającej publiczności” o twórczości Jana z Czarnolasu nie 
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było tylko subtelnym sposobem zalecenia produktów drukami następnym klientom. 
Uderzające, że w dedykacjach pióra Januszowskiego odzywa się stale owa życzliwa 
Kochanowskiemu opinio communis. Lazarides pisze między innymi, że jest

[.. .] tego pewien, jako [Jan Kochanowski] u inszych książąt, panów i osób zacnych [. ..] był 
wzięty [...], jako się wszyscy w rzeczach pisania jego kochali (Januszowski 1585/86, k. *4v),

że „głosy ludzkie, iż jeden takowy czasów swoich poeta był w Polszczę, łacno po
deprzeć mogą” (Januszowski 1589a, k. A2r). Zapewnia też z patosem (tu amplifika- 
cja - skonstruowana w oparciu o gradację - jest niewątpliwa): Jeden taki czasów 
naszych był, poświadczysz i W. M. sam [...], i Korona wszystka, nawet i postronne 
kraje [...]” (Januszowski 1590: 4).

Jednak teksty pióra Lazaridesa przechowały także echa innych, mniej entuzja
stycznych reakcji na dzieło Kochanowskiego. Są to echa słabo tylko słyszalne, lecz 
ciekawe, a rozpoznajemy je już w dedykacji ofiarowującej Janowi Myszkowskie
mu zbiór Jan Kochanowski, gdy drukarz - komentując obecność w dorobku poety 
(i w publikowanym tomie) dwóch zespołów wierszy: Trenów i Fraszek - broni tej 
części spuścizny czarnoleskiej przed uwagami skrupulantów i tradycjonalistów.

Januszowski musiał słyszeć nieżyczliwe głosy tych czytelników funeralnego 
cyklu, którym nie podobało się, że Treny - wbrew renesansowej poetyce norma
tywnej - poświęcone zostały nie osobie o powszechnie uznawanych zasługach, ale 
małemu dziecku. Pisał bowiem o Kochanowskim:

[...] zostawił Treny, lekkie, rzeką podobno; ja nie wiem, afektu ojcowskiego przeciw dziadkom 
w tej mierze upatruję, którego, nie widzę, by kiedy kto lepiej wyrazić mógł i umiał (Januszow
ski 1585/86, k. *3r).

Wydawca dystansował się tutaj wobec docierających do jego uszu opinii zoilów, 
umiejętnie kształtując własną wypowiedź. Najpierw podał w wątpliwość rzeczywi
ste istnienie krytyki lekceważącym „rzeką podobno”, później (posługując się od
mianą dubitatió) udał bezradność czytelnika niepewnego własnego sądu, wreszcie 
- wykorzystując efekt paradoksalnego wzmocnienia własnego głosu - otwarcie 
uznał emocjonalną siłę i artystyczny kunszt wierszy „niefortunnego oćca”. Wypo
wiedziana przez Januszowskiego pochwała Trenów, choć lakoniczna, miała siłę sądu 
specjalisty, świadomego, że o księgach może mówić jako wytrawny znawca; margi
nalizowała tym samym opinie malkontentów.

Znacznie mniej autorytarnie i zasłaniając się wolą samego Kochanowskiego5, 
bronił Januszowski Fraszek, najwyraźniej nieprzekonany, „że przy statku czasem 
żarty być muszą” (Januszowski 1585/86, k. *3v). Wydawcy (i nie jest to chyba inter
pretacja narzucona jego wypowiedzi z 1585 r. ex post, a wypływająca ze świadomo

5 Wspominał dotyczące drażliwej kwestii narady i zacytował list Kochanowskiego - ten jego frag
ment, w którym poeta nawiązywał do Katullusa i Marcjalisa, kunsztownie usprawiedliwiając obec
ność obscenów wśród swych żartobliwych wierszy. Januszowski nie tylko umiał rozpoznać zna
czenie owej mozaiki cytatów, sam także kontynuował wyszukaną literacką grę: wyjmując „ukrytą 
fraszkę” z listu Kochanowskiego i umieszczając ją w dedykacji tomu, uzasadniał (tymczasową) 
decyzję niecenzurowania Fraszek, ale czynił też równocześnie zadość dobrze znanej tradycji ga
tunku. Takie usprawiedliwienie znajduje się bowiem w przedmowie do 1 księgi epigramów samego 
Marcjalisa. Zob. Axer 1982: 172-175.
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ści, że Januszewski miał w późniejszych edycjach cenzurować zbiór Fraszek) bli
skie były najwyraźniej odczucia tych czytelników, którzy uważali za niestosowne, 
by kanon twórczości wybitnego poety, co więcej - kanon utrwalony mocą druku - 
współtworzyły wierszyki swawolne i sprośne. Osąd ogółu i opinia Januszowskiego 
były tutaj zgodne, skoro passus poświęcony tej części czarnoleskiego dziedzictwa 
rozpoczyna zdanie grające podwójnym znaczeniem słowa fraszki i mające kształt 
zeugmy: „Wydał też był, mniemaniem ludzkim i rzeczą samą, Fraszki [...]” (Janu- 
szowski 1585/86, k. *3r).

W dedykacjach poprzedzających edycje utworów Jana Kochanowskiego ślady 
niepochlebnych sądów o jego twórczości mogły się pojawić wyłącznie na prawach 
napomknień, stanowiąc jednocześnie punkt wyjścia do obrony czarnoleskiego dzie
dzictwa przed krytykami, których gorszyły nowatorstwo lub nieobyczajność nie
których wierszy. O tym, że nie wszystkich XVI-wiecznych czytelników zachwyca
ły czy onieśmielały poetyckie osiągnięcia Jana z Czarnolasu, Januszowski mówił 
otwarcie w innym miejscu - w liście dedykacyjnym poprzedzającym jego własną 
pracę. Wydając w 1589 r. przekład dialogu Stanisława Sokołowskiego zatytułowany 
Szafarz, Lazarides bronił swojego wysiłku translatorskiego i zachęcał do podobnej 
działalności innych, stwierdzając:

Na przymówki też namniej oględować się nie godzi, bo któż wszytkim dogodzić może? Kocha
nowski Jan był człowiekiem wielkim, tak iż mu co przedniejszy ludzie dank dawali i ile w pro- 
fessyjej jego i w przekładaniu ustępowali, a wżdy się tacy i po dziś najdują, co go szczypią, 
choć z nim nie zrównają (Januszowski 1589b: 3).

W tej wypowiedzi Januszowskiego chyba najbardziej uderza fakt, że o głosach 
nieżyczliwie komentujących dorobek (czy tylko translatorski?) Kochanowskiego 
Lazarides mówi jak o czymś oczywistym, sprawie oburzającej może, ale powszech
nie znanej. Co więcej, wydaje się, że „szczypania”, o których wspomina drukarz, 
nie dotyczyły niemoralności dzieła albo występujących w nim „pewnych akcentów 
niezgodnych z «naukami najświętszej religii» rzymskiej” (na pierwsze zwracał uwa
gę Kasper Witkowski, na drugie - Maciej Kazimierz Sarbiewski, por. Pelc 1965: 
363), ale artystycznego ukształtowania tekstu. Januszowskiego, stale w pracy dru
karskiej i translatorskiej borykającego się z ograniczeniami polszczyzny - bolączką 
był między innymi „niedostatek słów języka polskiego” (Januszowski 1589b: 5), 
irytowały głosy krytyków nieumiejących docenić trudu tłumaczy. Lazarides bronił 
własnej pracy, posługując się autorytetem Kochanowskiego, z werwą polemizował 
z niechętnymi przekładającym „przymówkami”, wykorzystując używany przez 
twórców wszystkich epok argument dyskwalifikujący zoilów, za którymi nie stoją 
ich własne dokonania artystyczne. Translatorykę Jana z Czarnolasu, któremu - jak 
zauważał - nawet „co przedniejszy ludzie dank dawali i [...] w przekładaniu ustępo
wali”, uważał za wzór niedościgniony dla większości tłumaczy i widział jej ważne 
miejsce w dorobku mistrza:

Zostawił - pisał o Kochanowskim - Aratum i Psałterz Dawidów przekładania swego, nad co 
może być sztuczniejszego i piękniejszego? (Januszowski 1585/86, k. *3r).
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Badacze dziejów staropolskiej recepcji dziedzictwa czarnoleskiego i „famy Ko
chanowskiego” zauważyli, że poeci XVI i XVII w. właśnie od wielkiego Jana uczyli 
się języka poetyckiego, między innymi przejmując jego słownictwo i zwroty (Pelc 
1965: 165; Weintraub 1991: 215). Czy Januszowski, który jako edytor utworów 
mistrza obcował z jego tekstami szczególnie blisko, również nauczył się „mówić 
Kochanowskim”? Wydaje się, że nie, choć nawet w przedmowach pióra Lazaridesa 
znaleźć można echa czarnoleskiej leksyki i frazeologii. Pisząc na przykład o Tre
nach - ich domniemanym braku powagi, sprzeczności z decorum - Januszowski nie 
użył żadnego z XVI-wiecznych synonimów przymiotnika lekki. Wybrał ten epitet, 
którego użył sam Kochanowski w Trenie 11:

Jeślim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić,
A kwoli temu wieku lekkie rymy stawić... 

(Kochanowski 1983:53).

Drukarz zapewne świadomie nawiązywał w ten sposób do wypowiedzi Kocha
nowskiego, by bronić dzieła poety językiem aluzyjnie odsyłającym do jego dykcji. 
Kryptocytatem z Trenu XI, gdzie czytamy, iż „Nieznajomy wróg jakiś miesza ludz
kie rzeczy”, może być też fragment przedmowy „do łaskawego czytelnika”, którą 
Januszowski w 1605 r. poprzedził druk albumu Ikones książąt i królów polskich 
księdza Jana Głuchowskiego. Podsumowując trudności, jakie towarzyszyły wyda
niu tomu, Lazarides pisał:

1 pewnie żeby się na on czas opere praetium Koronie wszytkiej uczyniło, by był wróg jakiś 
nieszczęsny, który rzeczami ludzkimi miesza, nie zajrzał i nie przerwał mi tego pomysłu tak 
potrzebnego [...] (Januszowski 1605, k. )()(3v)6.

6 O „wrogu nieszczęsnym” zob. Weintraub 1977: 309-314.

Z kolei echem słynnych „trąbek do apteki”, które według Kochanowskiego mia
no robić z kart Odprawy posłów greckich (Jan z Czarnolasu pisał o tym do hetma
na Zamoyskiego, a ten nakazał opublikować otrzymany od poety list razem z jego 
tragedią), może być melancholijna refleksja Januszowskiego we wspomnianej już 
dedykacji Szafarza. Drukarz, który chętnie utyskiwał na polski rynek czytelniczy, 
biadał tutaj:

[...] choć się co godnego od kogo napisze i wyda, tedy drugi abo sobie lekce waży, abo prze
czytawszy w kąt rzuci, abo też nie przeczytawszy, na tytuł pojźrzawszy, poda drugiemu, drugi 
trzeciemu, aż się potym za piec dostanie abo do apteki (Januszowski 1589b: 4).

Wbrew pesymistycznym ocenom Januszowskiego los staropolskich książek był 
jednak szczęśliwszy. Badania nad czytelnictwem, a w wypadku Jana Kochanow
skiego także nad dziejami sławy poety, pokazują, „iż książki przechodzące z rąk 
do rąk, otaczane troską i staraniem - były czytane w sposób aktywny i zaangażo
wany” (Korotaj, Otwinowska 1998: 158). A jeśli w ręce czytających trafiały prace 
czarnoleskiego mistrza, obcowano z nimi często również ze świadomością, że są to 
dzieła znakomite, stanowiące wzór doskonałości literackiej, bardzo szybko zysku
jące status klasyki. I chociaż w dedykacjach pióra ulubionego drukarza Kochanow
skiego znajdujemy ślady krytycznych sądów o spuściźnie „wojskiego sędomirskie- 
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go”, z pewnością były to głosy odosobnione. Dominowało przekonanie, że - wedle 
sformułowania Januszowskiego z przedmowy do jego zaginionego Cenzora obycza
jów... z 1607 r. - słowa Kochanowskiego „złotem pisane być by mogły”7.

7 Fragment dedykacji Cenzora obyczajów niektórych potocznych do naprawy potrzebnych Janowi 
Firlejowi znamy tylko z relacji XlX-wiecznego historyka literatury Wacława Aleksandra Maciejow
skiego. Zob. Maciejowski 1852: 395.
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A printer’s preface as a testimony of the reception of poetry. 
Jan Januszowski’s remarks on Jan Kochanowski’s works 

Summary

Jan Kochanowski is commonly regarded as the greatest and most influential of Polish Renaissance 
poets. His poetry inspired virtually all subsequent generations of Polish writers and many traces of the 
reception of his oeuvre are found in the works of his contemporaries and followers. For many years, 
Kochanowski had his works printed by Officina Lazari, a printing house owned and managed by the 
poet’s friend Jan Lazarides Januszowski. Januszowski was the most distinguished printer of the Polish 
Renaissance and an extremely versatile man: a prolific writer and translator with an interest in various 
fields of learning, such as astrology, astronomy, law, linguistics and theology. As the publisher of Ko
chanowski’s poetry and prose as well as of his own writings, Januszowski often wrote prefaces. Some 
of them (especially those that preceded Kochanowski’s works) show how Kochanowski’s poetry was 
perceived by Januszowski and his contemporaries: the poet’s achievements and his contribution to con
temporaneous literature and culture were appreciated, his writings were acclaimed and his poetic idiom 
imitated, but at the same time some of the poet’s works met with criticism.
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