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Multa mecum loquor. 
Łaciński Petrarca a polski Kochanowski

1.  „Quod facis, homuncio? Quid somnias? Quid expectas? ” 
W poszukiwaniu formuły człowieczeństwa

Francesco Petrarca znany jest przede wszystkim ze swej twórczości w języku wło
skim. W naszych czasach jego bogata łacińska spuścizna pozostaje w cieniu, co jest 
sprzeczne z nastawieniem pisarza, który do niej właśnie (stanowiącej zresztą przewa
żającą większość jego dorobku) przywiązywał największą wagę. To dzięki tym teks
tom, przeznaczonym dla uczonych ludzi, zdobył za życia sławę poetycką1. Dla wielu 
pokoleń potomnych ważny był i pozostaje przede wszystkim dzięki lirykom wło
skim, które nazywał wprawdzie „błahostkami” (nugae), ale nie były dlań one wcale 
pozbawione znaczenia2. Humaniści wieku XV i XVI czerpali obficie z obu zasobów 
jego dorobku. Wśród nich był również Jan Kochanowski, najważniejszy poeta pol
skiego renesansu. 

'K. Żaboklicki, Literatura włoska, [w: ] Dzieje literatur europejskich, t. 1, red. W. F1 o r y a n, 
Warszawa 1977, s. 401. 

2 Por. ibidem, s. 403. 
’ Por. m. in. J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980, 

s. 293-296, 344-346. 

Wpływ Canzoniere można zaobserwować bez trudu w pewnej ilości petrarkizu- 
jących wierszy miłosnych, dających się odszukać pośród Pieśni i Fraszek3. Większe 
wyzwanie stanowi próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu łacińska twórczość 
śpiewaka Laury zaznaczyła się w polskiej twórczości czarnoleskiego poety. Już po
bieżne przejrzenie ogromnej kolekcji listów Petrarki (Familiares, Seniles, Metricae) 
pozwala na odebranie wrażenia, że jako wyrażające: „entuzjastyczny stosunek do 
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starożytności greckiej i rzymskiej”4, a co za tym idzie - napełnione antycznymi sen
tencjami, formułami i cytatami, mogły stawać się swego rodzaju ogniwem pośredni
czącym w przekazywaniu mądrości dawnych autorytetów, często w formie już prze
tworzonej, uproszczonej, nadającej się do zastosowania w nośnych formułach poezji 
rodzimej. W horacjańskim z ducha zbiorze Pieśni ksiąg dwojga rysuje się w wielu 
miejscach dialog z filozofią stoicką, ukazujący różność Cnoty i Fortuny, przy czym ta 
ostatnia przedstawiona została jako „Szczęście oboje”: Fortuna „m ala et bona, 
prospera et adversa”. Szukając łacińskiego podglebia „studiów” Kochanow
skiego nad antyczną Fortuną, Janusz Pelc bierze pod uwagę traktat piętnastowieczne- 
go humanisty i poety Giovanniego Pontana De Fortuna libri tres5. Domagałoby się tu 
jednak również przywołania najobszerniejsze z łacińskich prozaicznych dzieł Petrarki 
De remediis utriusque Fortune6, w którym zadaniem rozumu jest podporządkowanie 
sobie i powściąganie takich emocji, jak nadzieja, radość, obawa i smutek, wzbudza
nych przez kapryśną (tj. pomyślną lub przeciwną) Fortunę7. Dzieło to było bardzo 
popularne w dobie renesansu8. Bez trudu Odnajdziemy tu wszechobecną w Pieśniach 
i innych utworach Kochanowskiego filozofię, czyniącą z rozumu fundament i kie
rowniczą siłę postaw życiowych. Oto co piszę o De remediis Kenelm Foster: 

4 S. Zabłocki, Literatura nowołacińska. Średniowiecze - Renesans - Barok, [w:] Dzieje literatur 
europejskich, op. cit., s. 359.

5 J. Pelc, op. cit., s. 351.
6 Pośród starodruków należących do księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się całkiem spo

ra liczba edycji tego tekstu, w tym dwa inkunabuły wydane około 1492 roku.
7 K. F o s t e r, Petrarch: Poet and Humanist, Edinburgh 1987, s. 18.
8 Ibidem, s. 18-19. Badacz zwraca jednak uwagę, że jeśli szuka się konsekwentnego, racjonalne

go systemu myślowego typowego dla późnośredniowiecznego humanisty, funkcję tę najlepiej spełnia 
Secretum.

9 „Pomimo całego niedowierzania dialektycc, Pctrarca przywiązywał wielką wagę do rozumu, zwłasz
cza w praktyce życiowej. Tu aequitas była w najwyższym stopniu pożądana. W tym sensie żadne jego 
dzieło nie jest bardziej «klasyczne» niż ogromne De remediis utriusque fortunae (1354-1366), w którym 
Rozum sprawuje władzę jako jedyny przewodnik pomiędzy niebezpieczeństwami pomyślnej i przeciw

Yet for all his mistrust of dialectic Petrarch set a high value on reason, especially in the 
practical conduct of life. Here aequitas, ‘reasonableness’ was supremely desirable. In this 
sense no work of his is more classical’ than the huge De remediis utriusque fortunae (1354- 
-1366) throughout which Reason reigns as the only guide between the perils of favourable 
and adverse fortune, that is between the emotions of joy and hope on the one hand, sorrow 
and fear on the other. No work of his is more Stoic in temper. Yet we must not exaggerate. 
Petrarch was never a pure Stoic, even in theory. Nor, of course, did he ever suppose that 
the only valid use of reason was the solution of ethical dilemmas in the manner of the De 
Remediis. Far from it; for him the primary problem, while it had immediate ethical impli
cations, was not in itself ethical but rather anthropological: what is it to be a man? What 
am I? All moral questions went back in the end to that of self-knowledge.9
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Jakże podobne sądy można by wygłosić (i w istocie niejednokrotnie się wygłasza) 
na temat niemal całej twórczości czarnoleskiego poety, a zwłaszcza podczas bardziej 
wnikliwego badania Pieśni czy Trenów. Wokół tego typu pytań krąży myśl Andrzeja 
Borowskiego w szkicu Cierpieć po ludzku czyli jeszcze o „Trenach"'0. Co to znaczy „po 
ludzku”? Kto jest człowiekiem? Czy istnieją różne „poziomy” człowieczeństwa10 11? Ja
kie są jego wyznaczniki? Co jest podstawą idei humanitas? Nie są to kwestie obojętne 
Petrarce; wystarczy przytoczyć jeden z jego łacińskich tekstów:

nej fortuny, czyli pomiędzy emocjami radości i nadziei z jednej, smutku i obawy z drugiej strony. Żadne 
jego dzieło nie jest w swym duchu bardziej stoickie. Nie możemy jednak popadać w przesadę. Petrarca 
nigdy nie był klasycznym stoikiem, nawet w teorii, ani też oczywiście nawet nie przypuszczał, że jedyne 
prawomocne zastosowanie rozumu to rozwiązywanie dylematów etycznych na sposób przedstawiony 
w De Remediis. Był od tego daleki. Jego podstawowy problem, jakkolwiek posiadał etyczne implikacje, 
nie był sam w sobie etyczny, lecz raczej antropologiczny: «Co to znaczy być człowiekiem?»; «Kim je
stem?». Wszystkie kwestie moralne pozostają w tyle za zagadnieniem samowiedzy”, ibidem, s. 155.

10 A. Borowski, Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o „Trenach“, [w:] Lektury polonistyczne. Jan Ko
chanowski, red. A. Gorzkowski, Kraków 2001, s. 7-16.

" Borowski pyta np.: „Kto jest «bardziej» człowiekiem: półprzytomny, osierocony ojciec czy babcia 
oświecona wiedzą ludzi umarłych i zbawionych od złego?”, ibidem, s. 8.

12 E Petrarca, O niewiedzy własnej i innych II, 12, tłum. W. 01 s z a n i e c, [w:] F. Petrarca, 
O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, oprać. W. Olszaniec, A. Gorzkowski przy współ
pracy P. Salwy, Gdańsk 2004, s. 20.

13 T. U1 e w i c z, Iter Romano-Italicum Polonorum czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski 
z Włochami w wiekach średnich i renesansie, Kraków 1999, s. 209.

14 J. Pelc, op. cit., s. 448.
13 E. G a r i n, Filozofia odrodzenia we Włoszech, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa 1969, s. 38.

Na cóż zdałaby się znajomość natury dzikich zwierząt, ptaków, ryb i węży, gdybyśmy 
nie znali natury ludzkiej lub nią pogardzali? Gdybyśmy nie wiedzieli, dlaczego się urodzi
liśmy, skąd przybywamy i dokąd idziemy?12

Sądzę, że właśnie w odniesieniu do tego rodzaju dylematów należałoby rozpa
trywać (jeśli się powinno) pewne zależności (czy może raczej zbieżności) między 
łacińskim dorobkiem Petrarki a polską twórczością Kochanowskiego, w szczególnym 
przypadku, powiedzmy, między Trenami a Desecretu conflictu curarum mearum? Za
gadnienie to wydaje się od wielu lat szczególnie bliskie Tadeuszowi Ulewiczowi, któ
ry wielokrotnie i od lat zgłaszał taki postulat badawczy. Ostatnimi czasy przypominał 
także o nim na kartach Iter Romano-Italicum Polonorum:

Chodzi o wymykające się ciągle zbieżności frazeologiczno-myślowe Trenów ze słynny
mi Dialogami Petrarki, choć bliski jest tu J. Pelc [...], ograniczający się jednak do cytatu 
z E. Garina.13

Jeśli przyjrzeć się sprawie bliżej, okazuje się, że Janusz Pelc14 - wskazując cytat za 
pośrednictwem Eugenia Garina15 - rzeczywiście znalazł się blisko zagadnienia, 
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nie dotykając jednakże kwestii Secretum. Przytoczony przezeń fragment, w istocie 
wykazujący wielkie pokrewieństwo myślowe z Trenem XI, pochodzi bowiem z inne
go, wspomnianego tu nieco wyżej, łacińskiego dzieła Petrarki O niewiedzy własnej 
i innych'6. Co zatem z Secretum, tekstem na naszym gruncie w nieznacznym stopniu 
rozpoznanym i obecnym? Spróbujmy zapytać o „miejsca wspólne” cyklu Kochanow
skiego z dialogiem Petrarki, rozpoczynającym się od znamiennych słów: „Cóż czy
nisz, człowieczyno? O czymże śnisz? Czegóż oczekujesz?”.

2. „Kto przyjaciel zdrowia mego [...]?” W poszukiwaniu lekarza

Pierwszy etap poszukiwania możemy rozpocząć od próby klasyfikacji tekstów. 
Treny nazywa się „poematem filozoficznym”16 17, „pamiętnikiem cierpienia”18 „świade
ctwem kryzysu światopoglądowego”19, „przygodą człowieka myślącego”, „utworem 
metodycznie bolejącym”20, „dramatem intelektu porządkującego poznawaną rzeczy
wistość”21.

16 Przywołam go tu w nowym przekładzie Włodzimierza Olszańca, jeszcze bardziej uwydatniającym 
więź ze znanym fragmentem Trenu XI („Wspinamy się do nieba, Boże tajemnice / Upatrując, ale wzrok 
śmiertelnej źrzcnicc / Tępy na to. Sny lekkie, sny płoche nas bawią, / Które nam się podobno nigdy nic 
wyjawią”) za najnowszą edycją polską: „Tak więc tajemnice natury i głębsze od nich tajemnice Boże, któ
re my przyjmujemy w pokornej wierze, oni usiłują przejrzeć z pełną pychy zuchwałością. Nie dotykają 
ich i nawet nic są tego bliscy, wszakże sądzą w swoim szaleństwie, że jc przejrzeli i trzymają w garści 
niebo. Są tak zadowoleni z własnych poglądów i uradowani własnymi błędami, jakby te tajemnice już 
posiedli. I nie odwodzi ich od szaleństwa nawet sama niemożliwość tej rzeczy”, F. Petrarca, O niewie
dzy, IV, 10, s. 35. Zobaczmy też nieco powyżej: „Byli szczęśliwi, ale jakby w sennym marzeniu, w rzeczy
wistości zaś nieszczęśliwi, bo mieli zostać gwałtownie przebudzeni przez pomruk nadchodzącej śmierci, 
a po otwarciu oczu zobaczyć, jakie jest to szczęście, o którym rozprawiali przez sen" (IV, 8; s. 34). Dzieło 
to, będące apologią nauki chrześcijańskiej, wykazuje zresztą więcej konwergencji z Trenami, por. np. III, 
6 (s. 26-27): „Szczęśliwi [...] nie z powodu wiedzy, lecz z powodu błędu i zuchwałej ignorancji: wierzą 
bowiem, że nic im nie brakuje do mądrości aniołów, podczas gdy bez wątpienia do zwykłej mądrości 
ludzkiej im wszystkim brakuje bardzo wiele, a wielu z nich wszystkiego”.

17 S. Skwarczyńska, „Treny" Jana Kochanowskiego a cykl funeralny Ronsarda „Sur la mort de 
Marie", [w:] Kultura i literatura dawnej Polski. Studia. Prace ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Nowako
wi -Dtużewskiemu na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Warszawa 1968, s. 130.

19S. Grzeszczuk, „Treny”Jana Kochanowskiego, Warszawa 1978, s. 5.
” J. Pelc, op. cit., s. 434.
20 K. Ziemba, Poezja ostatecznych konsekwencji, [w:] Jan Kochanowski. Interpretacje, red. 

J. Błoński, Kraków 1989, s. 146.
21 A. Borowski, O trwodze, rozpaczy i nadziei w „Trenach" Jana Kochanowskiego, [w:] Jan Kocha

nowski. Interpretacje..., s. 166.

O dialogu Petrarki mówi się niekiedy, że jest „duchową autobiografią”, przede 
wszystkim jednak należy do literatury konsolacyjnej, w tym szczególnym sensie kon- 
solacji, którą podejmuje pisarz, aby pocieszyć siebie samego. Mówi się też o dialogu 
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apokaliptycznym, tj. przynoszącym objawienie22. To taki rodzaj dialogu, w którym 
jakiś duch lub inna nadprzyrodzona moc udziela komuś drugiemu zbawiennej na
uki23. Pod wieloma względami dialog Petrarki zależny jest od innego „apokaliptycz
nego” dialogu, będącego zarazem dialogiem konsolacyjnym, co wyrażone zostało 
w samym jego tytule: O pocieszeniu, jakie przynosi Filozofia (De consolatione Phi- 
losophiae). Wydawcy Secretum wskazali na najważniejsze inspiracje, podobieństwa 
i różnice. De consolatione... wypełnia rozpisana na pięć części dyskusja między „Bo- 
ecjuszem” a „Panią Filozofią”. Petrarca, jakkolwiek w wysokim stopniu inspiruje się 
tekstem Boecjusza, nie naśladuje jego formy, to jest prosimetrum. Cytuje jednak wier
sze antycznych autorów, a niekiedy własne, urozmaicając w ten sposób prozatorską 
formę dialogu. Utwór Boecjusza przybiera w dużym stopniu formę wyznania, ujaw
niając najintymniejsze myśli i emocje podmiotu wypowiedzi. W dziele Petrarki do 
pewnego stopnia mamy do czynienia z tym samym. Uderzającym podobieństwem 
charakteryzują się sytuacje wyjściowe (inicjalne) obu dialogów. Boecjusz użala się 
nad własnym życiem, gdy nagle pojawia się Filozofia. Petrarca czuje się nieszczęśli
wy i przygnębiony, kiedy przychodzi doń uosobiona Prawda. Mówi mu to samo, co 
Filozofia Boecjuszowi24, mianowicie że jest on człowiekiem chorym (w sensie ducho
wym) i potrzebuje lekarza. O ile Pani Filozofia sama podejmie się przeprowadzenia 
kuracji potrzebnej Boecjuszowi, o tyle Pani Prawda, która będzie ustawicznie obecna 
podczas mającej się odbyć dysputy, wyznacza dla Petrarki innego lekarza, którym ma 
być bliski mu myślowo święty Augustyn25:

22 H. J. She y, The Form and Meaning of the Secretum, [in:] Petrarchs Secretum, With Introduc
tion, Notes, and Critical Anthology, ed. D. A. C a r o z z a, H. J. S h e y, New York 1989, s. 9.

21 Ibidem.
22 „Sed medicinae tempus est quam querelae”, De consolatione Philosophiae, I, proza 2, 1.
25 Ibidem, s. 11.
26 F. Pe t ra rea, Opere..., s. 518.

Attonito michi quidem et sepissime cogitanti qualiter in hanc vitam intrassem, quali- 
terve forem egressurus, contigit nuper ut non, sicut egros ánimos solet, somnus opprime
rei, sed anxium atque pervigilem mulier quedam inenarrabilis etatis et luminis, formaque 
non satis ab hominibus intellecta, incertum quibus viis adiisse videretur. Virginem tamen 
et habitus nuntiabat et facies. Hec igitur me stupentem insuete lucis aspectum et adversus 
radios, quos oculorum suorum sol fundebat, non audentem oculos attollere, sic alloqui- 
tur: - Noli trepidare, neu te species nova perturbet. Errores tuos miserata, de longínquo 
tempestivum tibi auxilium latura descendi. Satis superque satis hactenus terram caliganti- 
bus oculis aspexisti; quos si usque adeo mortalia ista permulcent, quid futurum speras si 
eos ad eterna sustuleris?26

Ostatnio bardzo często pochłaniało mnie rozmyślanie nad tym, jak znalazłem się na 
tym świecie i jak mam go opuścić. Zdarzyło się, że nie zmorzył mnie sen, jak to się zwy
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kle przydarza chorym umysłom, lecz podczas niespokojnego czuwania wydało mi się ku 
memu zdumieniu, że zbliża się do mnie, choć nie byłem pewien, jakimi drogami, jakaś 
niewiasta w nieokreślonym wieku, niepojętej dla ludzi piękności, roztaczająca niewypo
wiedziany blask. Jednak zarówno ubiór, jak i wygląd sugerował dziewicę. Ta, gdy byłem 
osłupiały na widok niezwykłego światła i nie śmiałem podnieść oczu ku promieniom, ja
kie roztaczały słońca jej oczu, tak do mnie rzekła: „Nie bój się i niech cię nie niepokoi nie
znane zjawisko. Ulitowałam się nad twoimi błędami i zstąpiłam z daleka, aby przynieść ci 
szybką pomoc. Dość już, a nawet bardziej niż dosyć spoglądałeś na ziemię zamroczonymi 
oczyma. Jeśli do tego stopnia sprawiają ci przyjemność rzeczy śmiertelne, czegóż możesz 
oczekiwać w przyszłości, gdy podniesiesz wzrok ku rzeczom wiecznym?”27

27 Tłum. - jeśli nie zaznaczono inaczej - E. B.
28 E P e t r a r c a, Opere..., t. 2, s. 520.
29 Manuskrypt Secretum z 1353 roku zawiera następującą zapowiedź: „De secreto conflictu curarum 

mearum liber primus incipit, facturus totidem libros de secreta pace animi, si pax erit” („Zaczyna się 
pierwsza księga mojej tajemnej bitwy z mymi troskami; zamierzam napisać tyleż ksiąg o tajemnym spo
koju ducha, jeśli pokój przyjdzie”), por. H. J. S h e y, The Form and Meaning..., s. 21.

30 D. P. A. P i r i e, Wymiar tragiczny w „Trenach” fana Kochanowskiego, [w:] Jan Kochanowski. Inter
pretacje..., s. 180.

I dalej (tu już słowa samej Prawdy):

Care mihi ex milibus Augustine; hunc tibí devotum nosti, nec te latet quam periculosa 
et longa egritudine tentus sit, que eo propinquior morti est quo eger ipse a proprii morbi 
cognitione remotior!2"

O Augustynie, najdroższy mi spośród tysięcy, znasz przecież tego, oddanego tobie, 
i nie jest dla ciebie tajemnicą, jak niebezpieczną i długotrwałą chorobą został dotknięty. 
Jest ona tym bliższa śmierci, im bardziej sam chory dalszy jest od poznania własnej cho
roby.

Konsolacja przybiera formę terapii koniecznej dla „chorego umysłu” Umysłu, 
który z jednej strony pragnie wewnętrznego uporządkowania, z drugiej - rozdarty 
jest wieloma sprzecznymi pragnieniami i nigdy tego uporządkowania nie osiąga29.

Dość podobnie przedstawia się sytuacja liryczna Trenów, które również możemy 
odczytywać jako zapis wewnętrznego dramatu duszy szukającej uspokojenia. Jest to 
także, jak u Petrarki, zapis walki wewnętrznej. Według Donalda P. A. Pirie

Po nocnej walce ze śmiercią, z cynizmem starożytności, z Bogiem i wreszcie ze swoim 
własnym zwątpieniem widzimy na scenie innego Jana, dla którego - jak zawsze po burzli
wej nocy - następuje świt nadziei.30
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Jak u Boecjusza, mamy tu przejście od lamentu do konsolacji. Proces autoterapii, 
osiągający swe apogeum w Trenie XIX, zaczyna się już o wiele wcześniej, co najmniej 
od Trenu XIV, bo przecież historii o Orfeuszu Kochanowski używał jako toposu kon- 
solacyjnego już w wierszu na śmierć Jana Tarnowskiego. Najwięcej podobieństw do 
Petrarkowskiego „dialogu apokaliptycznego” Znajdziemy oczywiście w trenie ostat
nim, w którym w istocie mamy do czynienia z niejasnym, nie do końca rozpozna
nym jako senne”, widzeniem istoty nadprzyrodzonej, mianowicie nienależącej już 
do ziemskiego świata Matki, która jest przekazicielką zbawiennej nauki, a zarazem 
dawczynią nadziei. Na przestrzeni tego właśnie dialogu dokonuje się tak charakte
rystyczne dla Petrarki, jak i dla Boecjusza, dookreślenie diagnozy stanu ducha jako 
„chorego” oraz wskazanie możliwych form terapii:

Teraz, mistrzu, sam się lecz! Czas doktor każdemu,
Ale kto pospolitym torem gardzi, temu
Tak późnego lekarstwa czekać nie przystoi.* 32

51 „Tu zniknęła - Jam też się ocknął. - Aczciem prawie / Niepewien, jeślim przez sen słuchał czy 
na jawie”, por. J. Kochanowski, Dzieła polskie, t. 2, oprać. J. K r z y ż a n o w s k i, s. 84. Wcześniej: 
„Ledwie mię na godzinę przed świtaniem swymi / Sen leniwy obłapił skrzydły czarniawymi. Natenczas 
mi się matka właśnie ukazała, / A na ręku Orszulę moję wdzięczną miała”, s. 79; „Zatymem ciężko wes
tchnął i tak mi się zdało, / Żem się ocknął”, s. 80.

32 Ibidem, s. 83.
33 Ibidem, s. 71.
34 Ibidem, s. 77.

Sama diagnoza została jednak postawiona znacznie wcześniej, najpierw na sa
mym dnie dramatu rozpaczy, w Trenie XI:

Żałości, co mi czynisz? Owa już oboje
Mam stracić: i pociechę, i baczenie swoje?33 34

Słowa te wskazują wyraźnie na poczucie obawy o zdrowie duchowe, lęku przed 
chorobą umysłu, stanem, w którym nie można polegać na rozumie, gdyż ten „wy
szedł z orbit” Doprecyzowanie diagnozy dokonuje się w Trenie XVII:

A rozum, który w swobodzie
Umiał mówić o przygodzie,
Dziś ledwie sam wie o sobie,
Tak mnie podparł w mej chorobie.”

Dalszy ciąg trenu podkreśla bezradność ludzkich usiłowań autoterapeutycznych 
przedsięwziętych według reguł świata uporządkowanego:



108 Elwira Buszewicz

Bo mając zranioną duszę,
Rad i nierad płakać muszę,
Co snąć nie cześć, to ku szkodzie
I zelżywość serce bodzie.

Lekarstwo to, prze Bóg żywy,
Ciężkie na umysł troskliwy!
Kto przyjaciel zdrowia mego,
Wynajdzi coś wolniejszego!35

35 Ibidem, s. 78.
36 Por. J.-M. Claassen, Displaced Persons. The Literature of Exile from Cicero to Boethius, London 

1999, s. 100-102.

Można sądzić, że właśnie świadomość choroby ducha najbardziej każę myśleć 
o zbieżności myślowej cyklu Kochanowskiego z dialogiem Petrarki (oraz prosime- 
trum Boecjusza). Warto podkreślić, że wprowadzenie do dialogu zewnętrznych per
son, czy to uosobionych abstrakcji (Filozofia, Prawda), czy to wysłanników z krainy 
zmarłych (Augustyn, Matka), nie zmienia faktu, że dialogi te są w swej istocie soli- 
lokwiami, konfliktami myśli, rozpisanymi na głosy rozmyślaniami wewnętrznymi, 
w których „zdrowa” część duszy próbuje (z różnym skutkiem) pocieszyć „chorą”36. 
Proces ten wydaje się najbardziej przekonywający u Boecjusza, znacznie mniej u Ko
chanowskiego czy Petrarki. Secretum wydaje się próbą obrony prawa do życia mniej 
poddanego regułom, nawet do obrony choroby i lamentu duszy, jeśli w niczym in
nym nie znajduje ona ukojenia. „Augustyn” w Secretum tłumaczy „Franciszkowi”, na 
czym polega istota jego cierpienia. Co ciekawe, na ogół leczy swego rozmówcę nie 
Ewangelią, lecz mądrością starożytnych: prozą Cycerona, poezją Wergiliusza i Hora
cego. Przedstawia najczęściej argumenty rodzące się z uporządkowanej (czyli sche
matycznej) wizji świata, udziela pocieszenia, jakie może przynieść... Filozofia. Oto 
dowiadujemy się na przykład (Księga I), że jedynie Cnota daje szczęście, a występek 
jest jedynym nieszczęściem. Tak poucza mądry i oświecony Augustinus, Franciscus 
natomiast odwołuje się do argumentów bliższych życiu niż stoickiej doktrynie:

Aug.: Nam si sola virtus animum félicitât, quod ex Marco Tullio et a multis sepe validi- 
ssimis rationibus demonstratum est, consequentissimum est ut nihil quoque nisi virtutis 
oppositum a felicitate dimoveat [...].

Fr.: Recordor equidem; ad stoicorum precepta me revocas, populorum opinionibus 
aversa et veritati propinquiora quam usui.

Aug.: O te omnium infelicem, si ad veritatis inquisitionem per vulgi deliramenta 
contendis, aut cecis ducibus ad lucern te perventurum esse confidis. Calcatum publice 
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callem fugias opportet et ad altiora suspirans paucissimorum signatum vestigiis iter 
arripias [...].

Fr.: Utinam id michi contingere possit, antequam moriar! (s. 529-530)

Aug.: Bo jeśli jedynie cnota czyni umysł szczęśliwym, co zostało udowodnione potęż
nymi argumentami przez Marka Tuliusza i wielu innych, to musi wynikać z tego, że nic 
innego nie oddala od szczęśliwości, jak tylko przeciwieństwo cnoty.

Fr.: Pamiętam oczywiście; przypominasz mi nauki stoików, bliższe prawdzie niż prak
tyce życiowej.

Aug.: O najnieszczęśliwszy ze wszystkich, skoro usiłujesz dociekać prawdy za pośred
nictwem szalonych mniemań pospólstwa i wierzysz, że ujrzysz światło pod przewodni
ctwem ślepców. Wypada, byś unikał drogi wydeptanej przez tłumy i tęskniąc do rzeczy 
wyższych wstąpił na drogę naznaczoną śladami nielicznych.

Fr. Oby mogło się to stać, zanim umrę!

To, co u Petrarki jest może tylko intuicyjnie przeczuwaną wątpliwością, u Kocha
nowskiego wydaje się niemal pewnością, już począwszy od Rzeczy przy pogrzebie17, 
a przede wszystkim w Trenach IX oraz XVI. Dramat Trenów wyzwala u Kochanow
skiego świadomość bliską tragicznej, która każę sądzić, że to nie „człowiek z tłumu”, 
a oderwany od życia filozof jest ślepcem bądź szaleńcem, stawiającym się z własnej 
woli na progu nieszczęścia. Myśl taką możemy odnaleźć bez trudu w wołaniu do 
Mądrości kończącym Tren IX:

Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje
Na tym strawił, żebych był ujźrzał progi twoje!
Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony
I między insze, jeden z wiela, policzony37 38.

37 Por. S. Grzeszczuk, „Przy pogrzebie rzecz" - konspekt intelektualny „Trenów", [w:] Jan Kocha
nowski. Interpretacje..., s. 131-145.

38 J. Kochanowski, Dzieła polskie, t. 2, s. 70.
” A. Borowski, Cierpieć po ludzku..., s. 14.
40 J. Kochanowski, Dzieła polskie, t. 2, s. 76.

Treny są bowiem, jak zauważył Andrzej Borowski, „epicedium urojenia”, żegnają
cym obok zmarłej Urszuli... poprawną i czytelną wizję świata; jest to bowiem lament 
„nad uporządkowanym, a w rzeczywistości uproszczonym obrazem świata i człowie
ka unicestwionym przez niepobożność natury”39. Lekarstwem na „ból świata”, „w co 
ani rozum, ani trafią święci”40, nie będzie zatem ani bezwzględna doktryna Cycerona, 
ani jej inkarnacja, przejawiająca się w rygorystycznej postawie religijnej Augustyna, 
lecz trudny, wzbogacony doświadczeniem cierpienia, humanizm chrześcijański osób 
bliskich sercu. Osób, które poznały trudy i niedole życia, a teraz zapewne dostępują 
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Najwyższego Poznania. Nieważne, czy te „dostojne cienie” należą, jak Petrarca, do 
odległej przeszłości i tradycji historycznoliterackiej, czy są, jak matka, fragmentem 
najbardziej osobistego, intymnego doświadczenia życiowego i świata emocjonalne
go. Nie są w każdym razie reprezentantami papierowej filozofii. Dlatego „Jan” jako 
bohater czarnoleskiego cyklu trenodycznego wykłóca się z Cyceronem podobnie jak 
Petrarca z Augustynem. Z większą pokorą natomiast słucha matki, choć jej argumen
ty niekoniecznie muszą być mniej konwencjonalne i nieraz przypominają te, który
mi posługuje się „Augustinus” w dialogu z „Franciszkiem”. Ważność takiej właśnie 
formuły konsolacyjnej oraz jej więź z dociekaniem prawdy o ludzkiej naturze trafnie 
wskazał Borowski:

Owszem, niewątpliwą konsolacją są słowa owej kobiety mądrej za życia, teraz zaś 
jeszcze mądrzejszej o wiedzę umarłych. Sądzę jednak, że najgłębszym i najmniej widocz
nym poziomem konsolacji jest nowa czy też raczej odnowiona, odrodzona formuła czło
wieczeństwa, streszczona w aforyzmie o znoszeniu ludzkich przygód po ludzku: z na
dzieją, która nie tylko, że nie jest sprzeczna z rozumem, ale o którą rozum wręcz się do
pomina.·"

Zarówno marzycielowi z Arezzo, jak i czarnoleskiemu mistrzowi bliskie było 
przede wszystkim pytanie: „Co to znaczy po ludzku?”, jedynym zaś możliwym, lecz 
trudno osiągalnym lekarstwem na chorobę duszy wydaje się u obu pokorna zgoda 
na „skryte Pańskie sądy”, determinujące losy człowieka, który jest wprawdzie istotą 
rozumną, ale przede wszystkim - śmiertelną. Tej definicji uczy na nowo Jana Kocha
nowskiego matka, a Petrarkę - święty Augustyn41 42.

41 A. Borowski, Cierpieć po ludzku..., s. 16.
42 Por. „Nemo rursus, si interrogetur, aut rationale animal aut mortale negaverit”, E Petrarca, 

Secretum, s. 546. Petrarca twierdzi, że ta definicja znana jest wszystkim, czego nie neguje Augustyn, lecz
dodaje, że w swej istocie znana jest jedynie bardzo nielicznym.

44 Hi 19, 21. U Kochanowskiego: „Pańska ręka mię dotknęła”.
44 E D. Kniaźnin, Carmina selecta, ed. A. E. Radke, Frankfurt 2007, Studien zur klassischen 

Philologie, herausgegeben von Μ. A1 b r e c h t, Bd 255, s. 86 (u Kniaźnina ten tren został umieszczony 
jako XVI).

3. „Erravi prudens”. W poszukiwaniu sekretnej winy

Tłumacząc na łacinę czarnoleski cykl funeralny, Franciszek Dionizy Kniaźnin 
pominął w Trenie XVII inicjalną formułę biblijnego cytatu („Manus Domini tetigit 
me”43), a zastąpił ją wyznaniem winy podmiotu: „Erravi prudens”44. Ja, roztropny, 
zbłądziłem. Czy to w ogóle możliwe? Czy zgrzeszyłem „brakiem” mądrości? Czy może 
jej „nadmiarem”? Lekcja Kniaźnina wydaje się pierwszym w historii naszej literatury 
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odczytaniem tego trenu jako świadomości hybris. Współcześnie taką interpretację 
podejmują przede wszystkim Donald Pirie i Kwiryna Ziemba. Ten pierwszy zwraca 
uwagę, że treny XVI-XVIII stanowią odpowiednik jednego z „elementów obrzędo
wych” tragedii greckiej, mianowicie anagnorisis (odkrycie, poznanie prawdy i odwró
cenie dotychczasowych wartości)45. Wskazuje też, że pod względem strukturalnym 
treny XVII i XVIII mogą stanowić odpowiednik pieśni chóru, głos „obiektywny” 
w zdarzeniach tragedii46. Polska badaczka natomiast podkreśla zarysowujące się i na
rastające w czarnoleskim cyklu odkrywanie poczucia winy. Jest to przede wszystkim, 
jak u biblijnego Hioba, wymiar uniwersalny: „poeta czuje, że jest winny naprawdę, 
ponieważ człowiek jest winny”. I nieco dalej:

45 D. P. A. P i r i e, op. cit., s. 191. Autor powołuje się na badania, jakie przeprowadził G. Murray, 
An Excursus on the Ritual Forms Preserved in Greek Tragedy, [w:] J. Harrison, Themis. A Study in the 
Social Origins of Greek Religion, London 1963, s. 346.

46 D. P. A. P i r i e, op. cit., s. 194.
47 K. Z i e m b a, op. cit., s. 149-150.
48 Tak czyta m.in. D. P. A. Pirie, op. cit., s. 187.

Zamienia się to w gorzkie rozpoznanie bytu ludzkiego jako bytu winnego. I na to na
kłada się cały właściwy Kochanowskiemu sposób rozumienia człowieka jako błędu. Ko
chanowski zawsze przeczuwał tę winę. Mówili mu o niej Grecy, mówiła Biblia, do osta
teczności się o niej dowiedział, kiedy tłumaczył Psałterz, czuł ją całym życiem; w końcu 
znalazł ją w sobie, gdy zmarło mu dziecko.47 48

Na ten wymiar uniwersalny nakłada się jednak jednostkowy wymiar hybris, wy
znanie winy „Jana”, sformułowane przez Kniaźnina w błyskotliwym acutum (para
doksie? oksymoronie? kalamburze?) „Erravi prudens”. Interpretacja tego skonden
sowanego wyznania, dająca się odczytać poprzez Tren XVII, prowadzi - jak się wy
daje - ku świadomości zbłądzenia „nadmiarem” rozumu, czyli zbytnim poczuciem 
bezpieczeństwa (zbudowanym na nadmiernym zaufaniu do Filozofii), a zbyt małym 
otwarciem się na wolę Boga, który „gdzie tknąć, widzi, /Az przestrogi ludzkiej szy
dzi” (s. 77). Możemy jednak zauważyć w innych trenach wiele jeszcze wykładni winy 
„ja” lirycznego. Gdy w Trenie XV, poświęconym Niobe poeta pyta: „Mylę się? czy
li, patrząc na ludzkie przygody / Skromniej człowiek uważa i swe własne szkody?” 
(s. 74), daje się to zinterpretować jako wyznanie nadmiernej zarozumiałości4H. Gdy 
Matka w Trenie XIX pokazuje Janowi, że jego postępowanie nie odpowiada postawie 
„człowieka z baczeniem”, stawiając ironiczne nieco pytanie: „W co się praca i twoje 
obróciły lata, / Któreś ty niemal wszystkie strawił nad księgami [...]?”, każę nam to 
raczej przypuszczać winę „braku” rozumu czy raczej nieumiejętności odpowiedniego 
z niego korzystania. Tu znowu możemy dostrzec bliskość myślową z dialogiem Pe- 
trarki. Augustyn bowiem przekazuje Franciszkowi między innymi komunikat, dający 
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się odczytać jako „Erras prudens” - Jak to możliwe, że ty, „człowiek z baczeniem”, tak 
bardzo błądzisz? „Wypada, byś unikał drogi wydeptanej przez tłumy”49. Matka powia
da też do Jana: „Cieszyłeś przedtym insze w takiejże przygodzie, /1 będziesz w cudzej 
czulszy, niźli w własnej, szkodzie?” (s. 83). Augustyn natomiast rzecze do Franciszka: 
„Cóż to za szaleństwo, będąc przyjacielem dla kogoś drugiego, sobie samemu wypo
wiadać nieprzyjaźń i wojnę!”50. Całe Secretum, będące - jak już zauważyliśmy - próbą 
diagnozy i terapii, jest równocześnie, jak Treny, „ruszaniem ran”, szukaniem chorób 
ukrytych i win nierozpoznanych jako winy. Pierwsze takie rozpoznanie świadomości 
zbuntowanej uwydatnia się pod koniec Księgi I. Umysł (jak naucza Cycero w Rozmo
wach tuskulańskich) nie poznaje wprawdzie niczego bezpośrednio, lecz za pośred
nictwem zmysłów. Jednak „wysoki umysł” powinien oderwać się od zmysłowego 
poznania i wznieść się ponad praktykę życiową51. Człowiek jednak (czytaj: Petrarca) 
ulega ułudom własnej wyobraźni, rzuca się w wir studiów i poszukiwań, przeżywa 
powierzchowne fascynacje i nie potrafi zapuścić duchowych korzeni, kiełkujących 
ku owocowi wewnętrznego spokoju, ponieważ sam nie wie (lub nie chce wiedzieć), 
co jest dla niego korzystne, a co mu szkodzi52 *. Dlatego boi się niebezpieczeństw, ale 
od nich nie stroni. Augustyn odsłania przed Franciszkiem arkana samoświadomości. 
Odkrywa rejony tajemnej wiedzy, którą z bólem zdobędzie później również Kocha
nowski: umysły ludzkie chętnie akceptują różne zbawienne „recepty na życie”; czynią 
to jednak na poziomie teoretycznym, konceptualnym, deklaracyjnym. Wewnętrzna 
prawda o człowieku może się okazać - w chwili zderzenia z cierpieniem - bardziej 
złożona i bolesna. Czarnoleski poeta, odkrywając nierozpoznane do końca tajemnice 
własnej (nie)świadomości, mógłby zakrzyknąć słowami Petrarki:

■” Por. dialog Augustyna z Franciszkiem przytoczony w poprzednim punkcie.
50 F. Petrarca, Secretum, ks. II, s. 572: „Atqui dementia quanta est, ut alteri sis amicus, tibi ipsi 

bellum et inimicitias indicere!”.
51 „Cicero siquidem in quodam loco [...] sic ait: «Nichil animo videre poterant, ad oculos omnia 

referebant; magni autem est ingenii revocare mentem a sensibus et cogitationem a consuetudine abdu- 
cere»”, s. 556.

52 „Siquidem phantasmatibus suis obrutus, multisque et variis ac secum sine pace pugnantibus curis 
animus fragilis oppressus, cui primum occurrat, quam nutriat, quam perimat, quam repellat, exami
nare non potest; [...] in animo nimis occupato nil utile radices agat, nichilque fructiferum coalescat”, 
s. 558.

Heu mi misero! Nunc profunde manum in vulnus adegisti. Istic dolor meus inhabitat, 
(s. 558)

Biada mi, nieszczęsnemu! Teraz głęboko sięgnąłeś ręką mej rany. Tam mieszka moje 
cierpienie.
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Jak dowiadujemy się z dalszych ksiąg Secretum, Augustyn wyrzuca Franciszkowi 
przede wszystkim uleganie acedii, czyli duchowej depresji. Mogłaby ona zostać ule
czona dzięki konsekwentnemu zwróceniu się ku sprawom duchowym i wiecznym. 
Postawę taką utrudniają jednak ukryte w głębi duszy „fantazmaty”. W dialogu z Fran
ciszkiem Augustyn określa je jako „amor” i „gloria”. Pierwsze wiąże się z Laurą. Pe
trarca broni tej miłości jako czystej i świętej, Augustyn widzi tu raczej ślepą uliczkę 
duchowej metanoi. Drugie opiera się na nadmiernym pragnieniu sławy. W Secretum 
Petrarca przyznaję się do niego, w Canzoniere niemal się od niego odżegnuje: „szu
kałem płaczu, a nie sławy z płaczu”53. Deklaracja Kochanowskiego z Trenu II: „Ani 
mi teraz łacno dowiadać się o tym, / Jaka mię z płaczu mego czeka cześć na potym” 
(s. 66), wydaje się co najmniej tak samo ambiwalentna54. Czarnoleski poeta nie zapra
sza czytelnika do aż tak głęboko sięgającej wiwisekcji. Czy jednak pod powierzchnią 
Trenów nie płyną nurty pytań ukrytych? Jaka jest granica między rzeczywistością 
a ułudą, jaka zależność między przedmiotem umiłowania a pragnieniem zapewnie
nia nieśmiertelności własnemu imieniu?

” „pianger cercai, non già del pianto onore”, por. E Petrarca, Sonety do Laury / Canzoniere (edy
cja włosko-polska), tłum. J. Kurek, Kraków 1998, s. 148-149 {Sonet CCXCIII).

M Interesującym głosem w dyskusji na ten temat wydaje się sztuka Mariana Hemara Ostatni tren.
55 Czy szerzej: z polską poezją Jana Kochanowskiego, bo np. w słowach „solis Musis comilantibus, 

nusquam solus ”, Secretum, ks. II, s. 574, znaleźć możemy pendant do sytuacji lirycznej Muzy i jej ini
cjalnej frazy.

56 „Ex funeribus amicorum, que assidue preter oculos vestros eunt, spectantium animis terror in- 
cutitur; dum equevum quisque comitatur ad sepulcrum, necesse est ipse etiam [...] de se incipiat esse 
solicitus” (Secretum, ks. I, s. 542).

4. Inne miejsca

Zarówno w Secretum, jak i w innych miejscach łacińskiego dorobku Petrarki roz
sianych jest wiele jeszcze sformułowań, które nasuwałyby myśl o pokrewieństwie du
chowym z Trenami55. Słowa Franciszka wyrażające bunt przeciw Fortunie: „Dlaczego 
nie miałbym nienawidzić tej, która jest pyszna, gwałtowna, ślepa, a plącze bezrozum- 
nie sprawy śmiertelnych?” („Quidni oderim eam superbam violentam cecam et mor- 
talia sine discretione volventem?” - ks. II, s. 594), prowadzą ku słynnej frazie z Trenu 
XI: „Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy, / Nie mając ani dobrych, ani złych 
na pieczy” (s. 71). Słowa Augustyna, przekonującego o konieczności podlegania pra
wu śmierci, którego każdy może się wstępnie nauczyć w odniesieniu do siebie, ob
serwując przypadki innych56, przypominają konsolacyjną, a zarazem ostrzegawczą 
retorykę Matki z Trenu XIX - „A co wszystkich jednako ciśnie, nie wiem czemu / 
Tobie ma być, synu mój, naciężej jednemu. / Śmiertelna jako i ty twoja dziewka była; 
/ Póki jej zamierzony kres był, poty żyła” (s. 82-83).
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Wiele zbieżności z Trenami można też jednak znaleźć, wybiegając poza samo 
Secretimi. Został już tutaj wspomniany przykład O niewiedzy własnej i innych. Można 
też wskazać jeszcze inne teksty, nie wchodząc nawet na olbrzymi obszar Familiarium 
i Senilium. Wiadomo na przykład, że Treny XVII i XVIII, odwołujące się inwencyj- 
nie do materii biblijnej, mają postać psalmów pokutnych, niebędących bezpośrednią 
parafrazą biblijnych hymnów Dawidowych, lecz stanowiących konstrukcję ad instar 
Psalmorum. Trudno nie pomyśleć przy tej sposobności o Septem psalmi penitentiales 
Franciszka Petrarki, napisanych w latach 1342-1343, kiedy to być może rozpoczęła 
się praca nad Secretum, a mających właśnie taką psalmodyczną postać. Ujawniają 
one bliską Trenom Kochanowskiego świadomość człowieka ogołoconego, bolejącego, 
stojącego na granicy rozpaczy:

Spes adolescentie mee corruerunt omnes.
Et factus sum naufrago simillimus, qui, mercibus amissis, nudus enatat, iactatus ventis 

et pelago57.

57 E Petrarca, Opere..., t. 1, s. 494 (Psalm I).
58 Ibidem, Psalm V, s. 502.
59 Ibidem, Psalm VII, s. 506.

Upadły wszystkie nadzieje mej młodości.
I stałem się podobny rozbitkowi, który utraciwszy bogactwa, pływa nago, miotany wi

chrami na morzu.

Noctes mee in merore transeunt, et terroribus agitant innumeris; conscientia concutit 
insomnem et male michi est.

Somnus meus illusionibus variis turbatur, non mihi quietem afferens, sed laborem. 
[■.·]

Dies meos in amaritudinibus exegi, consumpserunt me cure immortales, et anime 
mee litigio exasperatus sum58 59.

Noce moje mijają w smutku i nękają mnie niezliczonymi straszydłami. Sumienie nie
pokoi mnie, bezsennego, i źle mi się dzieje.

Sen mój, zakłócany rozmaitymi widziadłami, nie przynosi mi spokoju, lecz udrękę. 
[·.·]

Pośród goryczy przepędziłem dni moje, strawiły mnie troski nieśmiertelne i jestem 
rozjątrzony sporem trwającym w mojej duszy.

Cogitabam stare, dum corrui; ve mihi, quia duritrer nimis allisus sum. [... ] 
Sperabam de viribus meis, et michi quedam magna promiseram.
Somnia michi fingebam, et gaudebam; nunc delusus expergiscor cum lacrimis5’.
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Myślałem, że stoję, gdy upadłem; biada mi, albowiem zbyt ciężko zostałem ude
rzony.

Ufałem we własne siły i obiecywałem sobie jakieś wielkie rzeczy.
Sny sobie roiłem i radowałem się; teraz, odarty ze złudzeń, budzę się ze łzami.

Wyrażają one także postawę człowieka pokutującego - żałującego niewdzięczno
ści za dary Boże, błagającego o „użycie litości”, o „ojcowskie karanie”, które nie przy
nosi zagłady, lecz skruchę i miłość:

O si mihi sic irascar ut te diligam, vel sero!60

60 Ibidem, Psalm I, s. 494.
61 Ibidem, Psalm IV, s. 500.
62 Ibidem, Psalm VII, s. 506.
63 Jak zauważają komentatorzy, postaci te mają wymiar alegoryczny. Galatea jest figurą Laury, przy 

czym imię odwołuje się do jej piękności i czystości. Niobe wyobraża samego poetę, podobnego do 
mitycznej matki bolejącej po stracie dzieci. Fusca jest alegorią rozumu, zorientowanego na mądrość 
materialistyczną i pozbawioną wymiaru religijnego. Fulgida oznacza wiarę religijną, udzielającą ducha 
rezygnacji i pocieszenia. Por. F. Petrarca, Opere..., t. 2, s. 1178 (Note).

O, tak się na mnie gniewaj, abym Cię miłował, choćby i późno!

Sic enim forte misereberis, ubi non prorsus oblitum videris omnium que mihi tri- 
buisti, largitor optirne.6'

Być może bowiem ulitujesz się, gdy ujrzysz, że nie zapomniałem do cna o wszystkim, 
co mi dałeś, Najlepszy Szafarzu.

Agnosco nullam homini fiduciam nisi in Deo; et si parum video, illucescat clarius.62

Wiem, że człowiek może pokładać ufność tylko w Bogu, a jeśli niewiele widzę, oświeć 
mnie jaśniej.

Inne, jeszcze mniej rozpoznane pokrewieństwa odnaleźć możemy w jednej z bar
dzo mało u nas znanych Petrarkowskich bukolik. W odniesieniu do czarnoleskich 
Trenów wydaje się bowiem znacząca Ekloga XI zatytułowana Galatea. Galatea to imię 
umarłej dziewczyny, którą opłakuje przyjaciółka nazwana Niobe (nie jest ona tożsa
ma z bohaterką mityczną, lecz aluzja jest bardzo czytelna), a pociesza ją „rodzona sio
stra” imieniem Fusca (Ciemna), reprezentująca mądrość „ziemską”, oraz tajemnicza 
istota imieniem Fulgida (Jasna), reprezentująca mądrość duchową, „niebiańską”63. 
Niobe Petrarki wykazuje wiele zbieżności zarówno z postawą lamentacyjną córy Am- 
fiona, której tragiczny konterfekt rysuje Kochanowski w Trenie XV, jak i z metodolo
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gią cierpienia samego podmiotu Trenów. Bohaterka Petrarki pragnie „obłapiać zimne 
groby”:

Due, soror ad tumulum gelidique ad saxa sepulcri.64

M F. Petrarca, Opere..., t. 1, s. 386.
fis „Nempe hesterna dies ulla nequit arte reverti; / mors adimit curas, mors omnia vincla resolvit. / 

lam satis cst fletum, nostros mors fregit amores”, s. 386.

Prowadź, siostro, ku mogile, ku zimnym grobowca kamieniom.

Heu! Lapidem infestum qua nunc, soror, arte revolvam?
Irruam in amplexus, figaro oscula... (s. 386)

Ach! Jakim sposobem teraz, siostro, odrzucę nieszczęsny kamień?
Rzucę się w objęcia, wyryję pocałunki...

Wyznaje, że płaczu nie należy w sobie dusić, bo przynosi on ulgę w boleści:

Est gemitus magni solamen grande doloris. (s. 386)

Lament jest wielką pociechą w wielkim cierpieniu.

Zdumiewa się na widok ciemnego grobu, będącego teraz mieszkaniem zmarłej:

Hec sedes, Galathea, tibi? (s. 384, 386)

To twoja siedziba, Galateo?

Pragnie śmierci, sądząc, że jedynie wraz z nią można „zbyć żałości”:

Fregisset utinam nostros mors equa labores! (s. 386)

Oby sprawiedliwa śmierć położyła kres naszym udrękom!

Fusca przynosi surową konsolację „filozoficzną” - nie ma po co wracać do prze
szłości, która nie wróci, trzeba zaakceptować wszystko, co przynosi chwila bieżąca. 
Trzeba zgodzić się na śmierć, bo jest ona nieunikniona65. Fulgida nie użala się nad 
śmiercią Galatei, lecz nad smutkiem Niobe. Udziela podobnych horacjańskich napo
mnień, lecz promieniuje wiedzą nadprzyrodzoną, podkreśla „szczęśliwy los” umar
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łych, dyskredytuje perspektywę śmiertelnych i rozkosze życia, powtarzając pytanie 
„Czegóż płaczesz?”:

Quid, misere ceceque animi, mortalia fletis
Tam graviter? Quid fles, Niobe? Quin incipe vitam 
Scire pati, quamcumque dédit sors dura dabitque. 
Et me torquet amor, desiderioque meorum 
permoveor. Sed quid facias? Arma irrita calces 
adversus stimulum; melior patientia pressis; 
multa sibi facit ipse animus leviora ferendo. 
Quid gemitis? Moritura fuit Galathea; deinceps 
immortalis erit. Proprio tabescere damno 
non amor; alterius sortem lugere secundam 
invidia est. Quantum nobis decesserit omnes 
scimus, et ingrato quantum decesserit orbi; 
sed ferimus. Vos desinite, ac meliora tenentem 
suscipite, et celum terris optate relictis. (s. 388)

Nieszczęsne i zaślepione umysły! Czemuż opłakujecie tak bardzo to, co śmiertelne? 
Czemuż płaczesz, Niobe? Raczej spróbuj nauczyć się znosić wszelkie życie, jakie dał lub 
da srogi los. Mnie także dręczy miłość, i ja odczuwam tęsknotę do mych bliskich. Lecz cóż 
zrobisz? Darmo wierzgać przeciw ościeniowi. Dla uciemiężonych lepsza jest cierpliwość. 
Umysł może ulżyć sobie w wielu rzeczach, pokornie je znosząc. Czemuż lamentujesz? 
Galatea była śmiertelna, teraz będzie nieśmiertelna. Boleć nad własną szkodą to nie mi
łość; żałować czyjegoś pomyślnego losu to zazdrość. Wszyscy wiemy, jak wiele nam ubyło, 
jak wiele ubyło niewdzięcznemu światu, lecz znosimy to. Dajcie już spokój i uznajcie, że 
mieszka ona w lepszych miejscach. Pragnijcie nieba, a porzućcie ziemię.

Jakże blisko tej retoryce do konsolacyjnych formuł, uznawanych zwykle za cyce- 
rońskie, a wygłaszanych w Trenie XIX przez promienną zjawę matki czarnoleskiego 
Jana. Także i tutaj, co częste u Kochanowskiego, między antyczną mądrością a re
nesansowym humanistą rysuje się pośredniczące ogniwo tego łańcucha - łacińska 
spuścizna Petrarki.

5. Pośród dostojnych cieni. W poszukiwaniu formuły dialogu

Tytułem konkluzji należałoby uczynić spostrzeżenie, że oprócz pokrewieństwa 
myśli występuje u Petrarki i Kochanowskiego pokrewieństwo postawy. Postawa taka 
może się wydawać typowa dla każdego przedstawiciela humanizmu, tutaj manifestu
je się jednak w sposób szczególny. Chodzi mianowicie o pewną skłonność do pro
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wadzenia uwewnętrznionego dialogu z dostojnymi cieniami - dialogu wyrażającego 
się nie tylko w posługiwaniu się cytatami lub kryptocytatami, lecz przede wszyst
kim w uczynieniu z dorobku starożytnych elementu własnej struktury myślowej. To 
proces dynamiczny, a niekiedy burzliwy, przyjmujący nierzadko postać dialogu albo 
sporu. Jednakże, zarówno u Kochanowskiego, jak i u Petrarki, mamy do czynienia 
z postawą, która dopuszcza wyrzeczenie się wielu mrzonek lub złudnych mądrości, 
ale nie wyrzeknie się więzi z autorami klasycznymi66. Przywołajmy celne spostrzeże
nie Fostera dotyczące Secretum:

66 K. F o s t e r, op. cit., s. 169.
67 „Niekiedy «Franciszek» i «Augustyn» wydają się podobni do dwóch uczonych oddających się grze 

w cytaty i wzajemnie współzawodniczących w dowodzeniu swej zażyłości z Wergiliuszem, Cyceronem, 
Horacym, Owidiuszem, Terencjuszem i resztą. Jest w tym wszystkim atmosfera pogodnej pewności, że 
pisarze ci razem wzięci współtworzą jednen nieporównywalny z niczym majątek ludzkiej wiedzy. (...) 
Co więcej, rozważone nieco głębiej, całe dzieło jest propagandą klasycyzmu. Nic tylko, rzecz jasna, ze 
względu na formę dialogu, zaczerpniętą od Platona za pośrednictwem Cycerona, ani nawet nie z powo
du bogactwa cytatów z klasyków, lecz przede wszystkim dlatego, że przejawia silne dążenie do znalezie
nia wspólnej płaszczyzny między starożytnym pogaństwem a chrześcijaństwem”, ibidem, s. 169-170.

At times „Franciscus” and „Augustinus” seem like two scholars engaged in a game 
of quotation-capping - each vying with the other in giving proof of an easy familiarity 
with Virgil, Cicero, Horace, Ovid, Terence and the rest. And all this in an atmosphere of 
serene assurance that these writers together constitute the one incomparable patrimony 
of human wisdom. [...] And yet, more deeply considered, the whole work is classicist 
propaganda. Not simply, of course, because of its dialogue form, taken from Plato via 
Cicero [...], nor yet because of the wealth of classical quotations, but above all because 
of the strong tendency it evinces to find common ground between ancient paganism and 
Christianity.67

Taka formuła dialogu jest właściwa również twórczości Kochanowskiego, a szcze
gólnie Trenom, w których jako partnerzy w dyskusji czy sporze lub jako kreacje maski 
czy roli przywoływane są zarówno historyczne postaci z tradycji antycznej, jak i bo
haterowie znani z przekazu mitycznego czy biblijnego. Nie licząc alegorii i personifi
kacji. Jak zauważyła Kwiryna Ziemba:

Tak jak Dawid, który wytrwale mówi do Boga, i jak Hiob wiodący dysputę ze sobą, 
przyjaciółmi i Bogiem, Kochanowski prowadzi w Trenach wielki, uparty dialog. Jego in
tensywność i wielokierunkowość sygnalizuje już uderzający nadmiar apostrof, które rzu
cane są jakby na oślep i kierując się logiką wewnętrznego doświadczenia Jana, mieszają ze 
sobą byty różnych kategorii i różnych porządków czasowych: Śmierć, Boga i Orszulkę, Cy
cerona i Niobe, Mądrość, Żałość i Czas, ubranka dziecięce, Erato i wdzięczną lutnię [...]. 
Chociaż w Trenach toczy się szereg rozmów i polemik całkowicie konkretnych i możli
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wych do przeprowadzenia, wszystkie one jednak są naznaczone przenikającą poemat wolą 
przeprowadzenia dialogu niemożliwego, dialogu w kwestiach bez odpowiedzi i z tymi, 
którzy na ogół nie rozmawiają z ludźmi: ze zmarłą, z Bogiem, ze Śmiercią, z Losem.68

68 K. Z i e mb a, op. cit., s. 153-154.
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