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„Na niebie wszystkie rzeczy dobrze są zrządzone”. 
Uwagi o Żeńcach Szymona Szymonowica

Żeńcy to najbardziej znana i chyba najciekawsza* 1 sielanka Szymona Szymonowica. 
Zasadne wydaje się więc skupienie uwagi na niej jako na odrębnym utworze, 

choć bez wątpienia winna być czytana w kontekście całego zbioru2, a także szerzej - 
tradycji poezji bukolicznej, czy - jeśli spojrzymy od innej strony - życia i twórczości 
autora. Na temat tej sielanki napisano już sporo, eksponując jej różne aspekty, zatem 
trudno w tej chwili o szczególnie odkrywcze konstatacje. Warto jednak - jak sądzę 
- dokładniej przyjrzeć się niektórym problemom, które nasuwają się przy lekturze 
tego utworu (czasem nieco pobieżnie traktowanym przez badaczy), a także położyć 
akcent na takie jego odczytanie, które respektując jego historyczny kontekst, może 
uczynić go atrakcyjnym również dla dzisiejszego odbiorcy. 

' A. Mickiewicz w wykładach paryskich nazwał ją „najpiękniejszą", a zarazem najbardziej narodową
i prawdziwą” (Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. Półrocze drugie, Wykład XXXVIII, tłum, i objaśnie
nia L. P ło s z e ws k i, [w: ] A. Mickiewicz, Dzieła, t. 9, red. J. Krzyżanowski, Kraków 1952, 
s. 182). 

2 O potrzebie odczytywania staropolskich sielanek, także konkretnie Żeńców, w kontekście cyklów, 
w jakich zostały umieszczone, por. A. Dobakówna, O sielance staropolskiej. Szkic problematyki, „Pa
miętnik Literacki” R. 59 (1986), z. 3, s. 18-25. 

3 B. Chlebowski, Sielanki Szymonowicza jako wyraz duszy poety, Warszawa 1913 (odbitka ze 
„Sprawozdań z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział Językoznawstwa i Litera-

Żeńcy nie stanowią najprawdopodobniej przeróbki żadnego tekstu obcego; są 
przy tym utworem wyjątkowo „swojskim”, odwołującym się do realiów polskiej wsi 
przełomu XVI i XVII wieku, na co wskazują choćby rodzime, ruskie imiona bohate
rek, obraz ich pracy i życia, także realistyczna w dużej mierze prezentacja ich sposobu 
myślenia i systemu wartości. Jak twierdzi Bronisław Chlebowski, „Żeńcy są jedyną 
sielanką Szymonowicza wolną od wspomnień i nawyknień z okresu twórczości łaciń
skiej, od zasuszonych ozdób, zapożyczonych z utworów starożytnych”3. 
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Ciekawa i zgrabnie pomyślana jest kompozycja utworu, mającego w całości po
stać dialogu między Oluchną i Pietruchą, dwiema młodymi kobietami, czy raczej 
dziewczętami, pracującymi w polu przy żniwach, dialogu, do którego włącza się nad
zorujący ich pracę starosta. To właśnie jego przybliżanie się lub oddalanie określa 
przebieg rozmowy kobiet, a ponieważ ekonom podchodzi do nich na początku i na 
końcu sielanki, ta jego czynność oraz stanowiący reakcję na nią śpiew Pietruchy peł
nią rolę niejako klamry dla całego - by tak rzec - żniwnego spektaklu. 

Na samym początku utworu mamy jednak pełniącą rolę ekspozycji wymianę 
zdań między obydwiema dziewczynami, która przynosi czytelnikowi podstawowe 
informacje zarówno o sytuacji, w której przebiega cała rozmowa, jak też o poglądach 
i uczuciach obydwu bohaterek. Już w dwóch pierwszych wersach Żeńców, w wypo
wiedzi Oluchny, mamy przedstawione wszystkie najważniejsze okoliczności - po
łudniowa pora, ciężka praca kobiet przy żniwach, nadzorujący ją zbyt wymagający 
ekonom - „Już południe przychodzi, a my jeszcze żniemy. / Czy tego chce urzędnik, 
że tu pomdlejemy? ”“'. Zaraz potem poznajemy stosunek bohaterek do ich sytuacji: 
niezadowolenie skarżącej się Oluchny, podobne uczucia Pietruchy, która jednak jawi 
się jako bardziej rezolutna, świadoma, że umie sobie poradzić z groźnym ekonomem 
poprzez podejmowanie z nim gry: „ja go abo chwalę, / Abo mu pochlebuję i tak 
grzbiet mam w cale” (w. 13-14). Bronisław Elandt piszę m. in.: „Sielanka rozpoczyna 
się dialogiem w ośmiowierszowych strofach. Nie chodzi w nich o pośpiech, lecz o po
wolność zanurzenia”* 5. Ma zapewne na myśli niejako „zanurzenie” czytelnika w świat, 
który utwór przedstawia. 

tury” R. 6, z. 5), s. 56. M. Hartleb zaś twierdzi m.in.: „Tylko Żeńcy (XVIII) wolni są od imion i jawnych 
wspominków antycznych; ale to znów dowód, że poeta nie widział w ich sąsiedztwie z klasyczną na
wałą żadnego zgoła dysonansu" (M. Hartleb, Zycie i sztuka w „Sielankach" Szymona Szymonowica, 
Warszawa 1930 [odbitka ze „Sprawozdań z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” XXIII, 
1930, Wydział I, s. 25-26]).

J Sz. Szymonowie, Żeńcy, [w:] idem, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprać. J. Pelc, Wroc
ław 2000, w. 1-2. Wszystkie cytaty z Żeńców pochodzą z tego wydania, podawane są numery wersów.

s B. Elandt, Sielanki Szymonowicza jako dzieło sztuki. Warszawa 1938, s. 87.
* J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1976, s. 437.

Dopiero teraz pojawia się piosenka, okazująca się w pewnym sensie skutecznym 
sposobem na starostę, który zwracając się do Pietruchy, mówi m.in.: „Pożynaj, nie 
postawaj, a p r z y ś p i e w a j c u d n i e” (w. 29, podkr. - R. D.). Sama dziewczyna, 
która - by powołać się na słowa Jerzego Ziomka - potrafi „rozbroić go pieśnią”6, wie 
dobrze o tym upodobaniu ekonoma, bo stwierdza w pewnym momencie: „Rad on 
pieśni słucha” (w. 177). Jesteśmy skłonni podzielić to upodobanie, gdyż owa piosenka 
staje się jednym z najważniejszych i najciekawszych elementów Żeńców. Trudno za
tem nie zgodzić się z ładną wypowiedzią Chlebowskiego na ten temat:
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Piękno niezwykłe tej pieśni stanowi przede wszystkim jej melodyjny wyraz, odbity od 
niej zespół nieuświadomionych uczuć i popędów młodej wieśniaczki, radość życia pod
nieconego przez słońce lipcowe, pracę przy żniwie mozolną, a zarazem najponętniejszą, 
najweselszą z zajęć wieśniaczych, ubogi zasób jej myśli i wreszcie łączący się z tym śpiew 
duszy poety, odzyskującego w zespoleniu z przyrodą i życiem wiejskim odmłodnienie 
i pogodę ducha, zamroczonego troskami i zawodami życiowymi.7

7 B. C h 1 e b o w s k i, op. cit., s. 56.
8 J. Z i o m e k, op. cit., s. 436.
’ T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984, s. 88.
10 Ibidem, s. 99.

Nieraz już pisano o znaczącej roli piosenki w sielankach, także sielankach Szy- 
monowica, a nawet konkretnie w Żeńach, więc nie ma potrzeby zgłębiania tutaj tego 
problemu. Zacytuję jedynie wypowiedź Ziomka, który zauważa, że „pieśń przytoczo
na tworzy normy moralne, przekazuje wiedzę o życiu i przede wszystkim osądza”8.

Ponieważ Pietrucha zaczyna zawsze śpiewać w reakcji na zbliżanie się starosty, 
mamy tu w istocie jej dwie piosenki, w początkowej i końcowej części utworu, przy 
czym dzielą się one w każdym wypadku na trzy fragmenty czy raczej trzy strofy. 
Każda z owych sześciu strof rozpoczyna się, jak pamiętamy, tym samym elementem
- apostrofą do słońca: „Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego” (w. 17 i n.). Jak 
piszę Teresa Skubalanka, która zwraca uwagę na „brutalny realizm”9 języka sielanek 
Szymonowica, w Żeńcach „echa klasyczne [...] sprowadzają się do odwiecznego i nie 
zdradzającego swej metryki porównania słońca do oka”10. To zdanie, powracając jako 
jedyne we wszystkich strofach piosenek Pietruchy, jest m.in. niejako sygnałem, że 
mamy w danym miejscu do czynienia ze śpiewem.

W pierwszej piosence powtarza się ponadto drugi wers każdej strofy: „Nie jesteś 
ty zwyczajów starosty naszego” (w. 18 i n.), a także, nieco dalej, wers wprowadzają
cy nowego, formalnie rzecz biorąc, adresata: „Starosto, nie będziesz ty słoneczkiem 
na niebie” (w. 23). Natomiast w piosence na końcu utworu również powtarzany jest 
drugi, choć odmienny niż w początkowym śpiewie, wers: „Naucz swych obyczajów 
starostę naszego” (w. 180 i n.). Trzeba zauważyć, że owo „dnia oko pięknego” rymuje 
się zawsze ze zwrotem „starosty naszego” lub „starostę naszego”. Warto - jak sądzę
- skonfrontować właśnie owe drugie wersy kolejnych strof pierwszej i drugiej piosen
ki, bo ciekawie ilustrują one zmianę stosunku śpiewającej dziewczyny do ekonoma.

Poza tym powtarzają się podobne układy syntaktyczne. W pierwszym śpiewie ko
lejne strofy dzielą się wyraźnie na dwie części, z których pierwsza jest skierowana do 
„słoneczka”, a jej konstrukcja opiera się na wskazaniu opozycji między słońcem i sta
rostą, przy powtarzalnych schematach zdaniowych: „ty... - a on...”, druga zaś wska
zuje jako adresata bezpośrednio ekonoma. W piosence na końcu sielanki elementem 
powtarzającym się jest rozkazujący tryb zdań wyznaczany kilkakrotnie przez party
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kułę „niechaj” / „niech”. Tam, gdzie występuje apostrofa do słońca, możemy zresztą 
mówić o zabiegu opisywanym przez Aleksandrę Okopień-Sławińską jak transpozycja 
ról osobowych „on jako ty”11, gdyż rzeczywistym adresatem jest przecież „urzędnik”.

"A. Okopie ń-S 1 a w i ń s k a, Jak formy osobowe grają w teatrze mowy? (Semantyczne transpozy
cje form osobowych), [w:] eadem, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1985, s. 69.

12 H. Markiewicz, Morfologia dialogu, [w:] idem, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

Piosenki Pietruchy są zawsze głosami w dialogu z ekonomem - a to istotny czyn
nik teatralizacji tej sielanki - który odpowiada lakonicznie, zawsze w ramach frag
mentów czterowersowych, używając przy tym krótkich, mało wyszukanych zdań, 
w większości rozkazujących, m.in. powtarzając swoje „Pożynaj, nie postawaj” (w. 29 
i n.). Na początku mamy - by odwołać się do określeń Henryka Markiewicza - dialog 
kontrowersyjny, na końcu zaś - konsensulany12. Starosta jednak niemal zawsze spro
wadza swe wypowiedzi do „urzędowego” napominania pracujących kobiet, nawet 
kiedy ogłasza przerwę i zachęca do jedzenia, dodaje niejako dla podkreślenia swej 
powagi: „W kupach jedzcie, po chrustach się nie rozchadzajcie” (w. 206). „Urzędnik” 
zatem w odróżnieniu od obydwu kobiet jest tu postacią mało plastyczną - by tak 
powiedzieć - jednowymiarową.

Trzeba jeszcze nieco dokładniej przyjrzeć się owym dialogom między Pietruchą 
a starostą. Rezolutna dziewczyna, poza tym, że używa łagodzącej obyczaje piosenki, 
nawet uwagi krytyczne pod adresem starosty potrafi ująć w taką formę, że nie wy
wołują jego gniewu, a rozmowę z nim utrzymuje na bezpiecznym poziomie żartu. 
Co ciekawe, w pierwszej wypowiedzi zaczyna niejako od połechtania adresata, który 
mógł się czuć urażony wcześniejszą krytyką:

Inakszy upominek chowamy dla ciebie!
Chowamy piękną panną abo wdowę krasną,

Źle się u cudzych żywić, lepiej mieć swą własną, 
(w. 24-26)

Możemy jednak też widzieć w tym wypadku przymówkę pod adresem kawaler- 
stwa ekonoma, a dla czytelnika wprowadzenie problemu, który będzie się przewijał 
w całej sielance. Starosta zresztą podejmuje ten ton rozmowy, zaprawionej - by tak 
rzec - erotycznym żartem, kiedy mówi: „Chociaj ci nic młodego w pieluchach nie 
płacze” (w. 28). Teraz dopiero, w następnym fragmencie, Pietrucha może sobie po
zwolić na o wiele bardziej odważne słowa:
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Wiemy my, gdzie cię boli, ale twej potrzebie
Żadna tu nie dogodzi, chociajby umiała.

Siła tu druga umie, a nie będzie chciała,
Bo biczem barzo chlustasz. Bodaj ci tak było,

Jako się to rzemienie u bicza zwiesiło!
(w. 40-44)

Widać, że dziewczyna trafnie odgadła słabą stronę starosty, bo kontynuuje on 
ten rodzaj dialogu na poziomie nawet trochę wulgarnego, najdalej idącego pod tym 
względem w Zeńach, realizmu językowego: „Pożynaj, nie postawaj! I ty byś wołała / 
Inszego bicza zażyć, tylko byś igrała” (w. 45-46). Teraz młoda kobieta jeszcze rady- 
kalizuje swoją grę, wbrew chwilę wcześniejszej zapowiedzi o „pięknej pannie” lub 
„wdowie krasnej” jako przyszłej żonie dla ekonoma mówi o „babie o czterech zębach” 
(w. 63) - „A ona cię nadobnie będzie całowała, / Jakoby cię też żaba chropawa lizała” 
(w. 65-66).

Widzimy więc, że krytyka Pietruchy w stosunku do starosty podlega gradacji: 
choć ciągle pozostaje przy motywie erotycznym, przechodzi od obietnicy do groźby, 
a różnica między „piękną panną” a „babą o czterech zębach” jest przecież wyraźna. 
Warto też zaznaczyć, że kolejne zwrotki pierwszej piosenki są o cztery wersy dłuższe 
- odpowiednio dziesięć, czternaście i osiemnaście wersów - co dodatkowo wskazuje 
zaangażowanie i pewność siebie wygadanej i dowcipnej dziewczyny oraz jej przewagę 
nad potrafiącym się jedynie odwołać do groźby użycia bicza ekonomem.

Na ostatnie, przytoczone wyżej, słowa Pietrucha mogła sobie pozwolić jednak 
dlatego, że starosta oddalił się, o czym dowiadujemy się od ostrożnej i nieco, jak się 
wydaje, przestraszonej Oluchny, która też informuje o biciu Maruszki: „Patrz jako ją 
katuje. Za głowę się jęła / Nieboga. Przez łeb ją ciął, krwią się oblinęła” (w. 75-76). 
To najbardziej drastyczny przykład zachowania się starosty, złagodzony w utworze 
przez to, że nie odnosi się do głównych bohaterek, a jest przez nie jedynie oglądany 
z pewnej odległości, zatem - jak twierdzi Janusz Pelc - „reguły konwencji pogodnego 
w tonacji, choć nie pozbawionego dramatyzmu, świata sielanki zostały jednak zacho
wane”13. Przekonujemy się tu jednak, że ekonom jest w stanie spełnić swoje groźby, 
co z drugiej strony podkreśla skuteczność sprytnego zachowania się Pietruchy, świa
domej swojej przewagi: „Mnie on się, widzę, nie przeciwi” (w. 83). Widać jednak, 
że kobiety i w tym momencie szukają „okoliczności łagodzących” dla „urzędnika”, 
sugerując, że sama Maruszka nie była bez winy: „Podobno mu coś rzekła; każdemu 
też rada / Domówi. Tak bywa, gdy kto siła gada” (w. 77-78).

13 J. Pelc, Renesansowy manifest Szymona Szymonowica, [w:] idem, Europejskość i polskość literatu
ry naszego renesansu. Warszawa 1984, s. 328-329.

Co ciekawe, zaraz potem pojawia się najbardziej pochlebne w całym utworze zda
nie o staroście, gdyż Pietrucha stwierdza: „Dobry on barzo człowiek” (w. 87). Okazuje 
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się bowiem, że wszystkiemu winna jest jego gospodyni, która „go właśnie osiodłała / 
I rządzi nim jako chce” (w. 88-89). Dalszy ciąg przedstawionego dialogu będzie właści
wie zmierzał do swoistej rehabilitacji starosty za cenę napiętnowania owej gospodyni.

W rezultacie, kiedy ekonom znowu przybliży się do rozmawiających kobiet, ton 
piosenki Pietruchy, teraz skierowanej wyłącznie do słoneczka, jest już zupełnie inny, 
by tak rzec, pojednawczy. Ma ona nie postać skargi czy nagany, ale postulatu. Jak 
słusznie zauważa Elandt, „Śpiew końcowy stanowi przeciwieństwo do śpiewu po
czątkowego: Pietrucha śpiewa, jakim starosta jest i jakim być powinien”14 15.

14 B. E1 a n d t, op. cit., s. 85.
15 A. Krzewińska, Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju, Warsza

wa 1979, s. 158.

Także w tym wypadku zachowuje Pietrucha pewien porządek, wyznaczony przez 
kolejność jej życzeń i oczekiwań odniesionych do starosty, ułożonych w taki sposób, 
że od spełnienia wcześniejszego zależy spełnienie następnego, a przy tym mamy tu 
ciekawy tok rozumowania. Interesujące założenie, że księżyc jest żoną słońca, w po
łączeniu z - by odwołać się do retoryki - istotną dla wymowy całej sielanki ogólną 
przesłanką, iż „Na niebie wszystkie rzeczy dobrze są z r z ą d z o n e” (w. 185; 
podkr. - R. D.), uzasadnia oczekiwanie pod adresem starosty, aby on również miał 
żonę. Jak księżyc zdaje się zarządzać gwiazdami na niebie, tak dobra żona to do
bra gospodyni, która zarządza w domu służbą, wprowadzając porządek i przyjem
ną atmosferę. Dopiero jako dalszych pozytywnych konsekwencji oczekuje Pietrucha 
zmiany stosunku ekonoma do pracujących: ponieważ słońce „wszystko z nieba daje” 
(w. 199) - „Niech i on na nas zawsze patrzy jasnym okiem, / Niech nas z pola wczas 
puszcza, nie z ostatnim mrokiem” (w. 201-202). Zapowiedzią spełnienia tych postu
latów może być zakończenie sielanki miłym dla wszystkich pracujących momentem 
posiłku i odpoczynku.

W tym wypadku nie mamy podobnego jak w pierwszej piosence zwiększenia licz
by wersów w kolejnych strofach; pierwsza składa się z ośmiu, druga z dziesięciu, trze
cia zaś z sześciu. Najwięcej miejsca poświęca więc Pietrucha pozytywnej roli dobrej 
gospodyni.

Jak widać, temat obydwu rozmów dziewczyny z ekonomem sprowadza się w isto
cie do dwóch kwestii. Pierwsza to niezgodność, albo w dalszej perspektywie zgod
ność, postępowania starosty z prawami natury, druga zaś to ewentualna jego przyszła 
żona. W wymowie ideowej sielanki te zagadnienia ściśle się zresztą ze sobą łączą. Jak 
słusznie zauważa Anna Krzewińska,

pojawiająca się w pieśni Pietruchy w Żeńcach wizja naturalnej szczęśliwości, zniszczonej 
w świecie ludzkim, lecz zachowanej jako jej przypomnienie w obyczajach słońca, księży
ca i gwiazd, odwołuje się do ideału poczciwej i pożytecznej pracowitości, ucieleśnionego 
w osobie gospodarza „wybranego” i jego żony, „skrzętnej gospodyni”, w pieśni Panny II 
Sobótki.'5
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Obraz wsi pańszczyźnianej znanej poecie jest tu skonfrontowany z porządkiem 
natury (gdzie wszystko jest „dobrze zrządzone”), który reprezentuje „słoneczko”, 
i z porządkiem moralnym, którego niejako wyrazicielką i kreatorką jest dobra żona 
jako dobra gospodyni. Tok rozumowania dominujący w Żeńcach opiera się na dwóch 
podstawowych opozycjach: słoneczko - starosta, a także „domowa swacha” - dobra 
żona. W przekonaniu rozmawiających dziewcząt (a możemy sądzić, że także w jakiejś 
mierze samego poety) zniesienie drugiej opozycji, czyli zastąpienie złej gospodyni 
ekonoma przez „cnotliwą małżonkę”, oznaczałoby także zniesienie pierwszej - staro
sta zacząłby postępować zgodnie z prawami natury.

*4*

Uzasadnienie takiego sposobu myślenia zawiera rozmowa kobiet po oddaleniu się 
starosty. Zasadniczy temat dialogu Oluchny i Pietruchy stanowi nieobecna w przed
stawionej sytuacji - „domowa swacha”, a bezpośrednią okazję do mówienia o niej 
daje właśnie wspomniany widok bicia Maruszki, która, jak przypomina Oluchna
- dopiero trzeci dzień jak wstała po chorobie, „a przedsię ją na żniwo wygnała / Nie
baczna gospodyni” (w. 72-73).

Kolejność omawianych kwestii nie jest przypadkowa, a cała rozmowa została 
przez autora ułożona w pewien logiczny porządek. Najpierw mamy ogólną charak
terystykę gospodyni, podstarzałej, zazdrosnej o starostę i zalotnej wobec mężczyzn, 
a przy tym spanoszonej chłopki: „By też co było, co by ludźmi nazwać słusza, / Ale 
też siostra nasza, także w ciele dusza” (w. 103-104). Trzeba więc wytłumaczyć przy
czyny tak dużej uległości starosty wobec owej gospodyni, starosty, który przecież nie 
może nie być świadomy jej wad: „Widzi to i starosta, a widząc nie widzi: / Pod czas 
przymówi, ona jawnie z niego szydzi” (w. 115-116). Wyjaśnienie nasuwa się łatwo
- tu mamy ciekawy przejaw realizmu psychologicznego - ze względu na charakter 
owej zależności, jak i sposób myślenia bohaterek, a wreszcie także z uwagi na skła
niającą je do szukania argumentów oskarżających niechęć do owej gospodyni: „Czary 
wszystko zmamiły, bo ona z czarami / Wstanie i lęże, wszystka diabłowa z nogami” 
(w. 117-118). Zaraz też znajdą się dodatkowe dowody potwierdzające to przypuszcze
nie, bo Oluchna widziała gospodynię, „Kiedy na wschodzie słońca nago coś działała” 
(w. 120). To już mogłoby ekonoma jakoś usprawiedliwić, ale zapał dziewczyn do kry
tykowania „domowej swachy” dopiero się rozwija.

Skora do ekscytacji Pietrucha już owym konszachtom z siłami nieczystymi chce 
przypisać wszystkie nieszczęścia w gospodarstwie - „Teraz powyzdychały świnie 
i prosięta, / Ani się gęsi, ani kiwały kurczęta” (w. 129-130), jednak Oluchna wska
zuje inną przyczynę, „A z strony gospodarstwa więcej ja w tej mierze / Winuję za
niedbanie niźli gustowania” (w. 134-135) - i przez to kieruje uwagę na inny powód 
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napiętnowania gospodyni ekonoma: zaniedbanie gospodarstwa, nieumiejętność wy
konywania przez nią podstawowych prac. To jest szczególnie wyeksponowany zarzut 
pod jej adresem, a jaskrawo kontrastuje z jej skłonnością do zabawy i kokietowania 
mężczyzn: „A w karczmie abo w tańcu ptak jej nie doleci, / Gdy podołek rozpuści, 
wymiecie i śmieci” (w. 151-152). Teraz następuje bardzo poważna wypowiedź Pietru
chy, niejako podsumowująca całą rozmowę i konsekwentnie wynikająca z jej przebie
gu; a wydaje się, że autor wkłada tu w usta dziewczyny własne słowa:

Nie masz, jako przy mężu małżonka cnotliwa;
Ta i mężowi wierna, i panu życzliwa,

Ta i czeladkę, i dom porządnie sprawuje,
Ta i dostatki wszystkie wcześnie opatruje.

Nie idzie nic na stronę, bo się Boga boi, 
Pamięta, że nad nią sąd i kaźń boża stoi.

Ućciwy stan przynosi ostrożne sumnienie,
Za tym Bóg błogosławi, za tym dobre mienie,

Za tym spokojne życie i wszystko się wiedzie.
Kto bez Boga chce wskórać, sadzi się na ledzie.

(w. 157-166)

Styl Pietruchy staje się w tym momencie już jednak zbyt poetycki, a nade wszyst
ko zbyt „uczony”, dlatego zapewne poeta wprowadza teraz ciekawe, chyba należą
ce do najciekawszych w utworze, elementy „urealniające”: najpierw uwagę Oluchny 
o ewentualnej szkolnej edukacji Pietruchy, a zaraz potem przypomnienie, że samej 
autorce szlachetnych myśli też można coś zarzucić. Rezolutna Pietrucha znajduje jed
nak wytłumaczenie: służąca grzeszy jedynie na własny rachunek, a gospodyni „wszy
stek dom gubi” (w. 173).

Jeśli mówimy o realizmie Żeńców, to oprócz samej sytuacji ciężkiej pracy na polu 
czy form językowych wziętych z mowy potocznej należy szczególnie zaakcentować 
właśnie ów wspomniany realizm psychologiczny. Pietrucha i Oluchna nie tylko po
dają przykłady nagannego zachowania się gospodyni, ale formułują ogólne wnio
ski i refleksje, najczęściej w postaci sentencji, co znakomicie pokazuje ich sposób 
myślenia. Owo bardzo częste wplatanie w tok mówienia zwrotów przysłowiowych 
czy sentencji16 ilustruje charakterystyczną cechę ludowej mentalności tamtego czasu, 
a powszechnie akceptowane w danej społeczności przekonania stanowią wystarcza
jące uzasadnienie formułowanych ocen. Obydwie kobiety - jak zauważa Dobrosława 
Świerczyńska - „właściwie przemawiają przysłowiami” i „dzięki temu dialog staje się 
bardziej dynamiczny, zwarty, dramatyczny”17. To jest ich naturalny sposób mówienia.

16 Por. D. Świerczyńska, Przysłowia w „Sielankach" Szymona Szymonowica, Wrocław 1973.
17 Ibidem, s. 189.
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Odwołując się do terminologii retorycznej, można by rzec, że posługują się one argu
mentami z autorytetu18.

Por. np. uwagi na temat tego rodzaju argumentowania w: J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wroc
ław 1990, s. 107.

15 Por. uwagi o języku Sielanek Sz. Szymonowica w:H. Zyczyński, Wiersz w „Sielankach” Szymo- 
nowicza, [w:] Szymon Szymonowicz i jego czasy. Rozprawy i studia, red. S. Ł e m p i c k i, Zamość 1929, 
s. 93.

Dziewczyny przypominają m.in., że „Z Bogiem wszystko idzie snadnie, / Bez 
Boga wszystko śliźnie” (w. 124-125); „Przy Bogu i ręki / Potrzeba: pilnej ręce Bóg daje 
przez dzięki” (w. 137-138); „Gdzie chłop w głowie, już się tam rząd dobry nie zmie
ści” (w. 143); „Rzadka to rzecz na świecie dobra gospodyni, / Zwłaszcza bez męża 
rzadko która nie łotryni” (w. 153-154).

Przekonania te mają służyć zarówno oskarżeniu, jak i uzasadnieniu postulatów 
pozytywnych, na przykład stworzeniu modelu dobrej żony i gospodyni. Prezenta
cja złej gospodyni opiera się bowiem na kontrastach: ona współpracuje z diabłem 
- a wszystko należy robić z Bogiem; ona uwodzi parobków - kobieta powinna być 
cnotliwą żoną przy mężu; ona dba tylko o urodę i zabawę - a winna zająć się przede 
wszystkim troską o dom i gospodarstwo.

Sielankę wzbogacają widoczne różnice między obydwiema młodymi kobietami. 
Łatwo zauważyć, że Pietrucha używa krótszych okresów zdaniowych, z reguły pokry
wających się z długością wersów, ma skłonność do wyliczania - „Teraz powyzdychały 
świnie i prosięta, / Ani się gęsi, ani się kiwały kurczęta” (w. 129-130); „A przedsię 
wymuskać się, przedsię z pstrocinami / Czepczyk na głowie, przedsię fartuch z for- 
botami” (w. 107-108) - co sugeruje szybszy tok mówienia; w jej wypowiedziach jest 
bardziej wyczuwalna regularność konstrukcji poetyckich, i to nie tylko, co oczywiste, 
w partiach przedstawionych jako śpiewane, lecz również w dialogu z Oluchną. Ta 
ostatnia natomiast mówi raczej wolniej, stosując dłuższe, bardziej rozwinięte zda
nia, dokładniej przedstawia przykłady nagannego zachowania się gospodyni (bicie 
komornic czy nieudane kiszenie ogórków), a częste przerzutnie zbliżają jej wypowie
dzi do mowy potocznej, żywej19. Pietrucha jawi się przy tym jako bardziej odważna, 
ale też łatwiej mogąca przekroczyć granice rozsądku; Oluchna zaś jest ostrożniejsza 
i zdolna do spojrzenia z dystansem na zapędy rozmówczyni: koryguje jej chęć przy
pisania wszystkich nieszczęść gospodarskich czarom, zwracając uwagę na znaczenie 
zwykłej zapobiegliwości, komentuje jej zbyt napuszoną mowę dydaktyczną o dobrej 
gospodyni, nie bez pewnej ironii formułując swój podziw:

Nie widziałam, Pietrucho, abyś tak zabrnęła
Głęboko w rozum i tak mądrością pachnęła.

Musiałaś kędy bywać między żaki w szkole
(w. 167-169) * 15
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a następnie wprost wskazując niezgodność - by tak rzecz ująć - jej teorii z praktyką: 
„I ciebie w oczy młody parobek nie kole” (w. 170).

Ten swoisty sąd nad ekonomem, jaki dokonał się podczas rozmowy Oluchny i Pie
truchy, prowadzi w zasadzie do jego uniewinnienia, a bezpośrednio potem nasuwa 
się wniosek o potrzebie uwolnienia go od wpływów gospodyni, głównej winowajczy
ni, a może to skutecznie uczynić tylko - żona. Słusznie stwierdza Chlebowski: „Rzecz 
naturalna więc, iż dziewczęta pragną, by starosta przez ożenienie wyzwolił się spod 
jarzma gospodyni i przestał być jej narzędziem”20.

20 B. C h 1 e b o w s k i, op. cit., s. 55.
21 B. E1 a n d t, op. cit., s. 83.
22 Por. uwagi na ten temat w: A. K r z e w i ń s k a, op. cit., s. 36-38.
23 M. H a r 11 e b, op. cit., s. 30.
23 A. D o b a k ó w n a, op. cit.

***

Żeńcy mają postać swoistego jednoaktowego spektaklu, głównie odgrywanego 
przez dwie bohaterki na żniwnej scenie, gdzie na początku i na końcu wychodzi nie
jako zza kulis grożący im biczem starosta. Jak słusznie zauważa badacz, „Prosty ten 
pomysł ujął Szymonowicz w kształt dramatyczny”21.

Ciekawie do Żeńców można odnieść te głoszone dawniej poglądy teoretyczne, 
które wskazywały na pokrewieństwo rodzaju bukolicznego z komedią22. Mieczysław 
Hartleb także podkreśla ów teatralny aspekt omawianej sielanki, gdzie „widzimy już 
pewną akcję i dialog na właściwej rozwinięte scenie, a słyszymy o dalszych sprawach 
dla wygody czy uproszczenia, skrytych za sceną, niejako za kulisami”23. Warto do
dać, że w Żeńcach mamy spełnione podstawowe wymogi formalne klasycznego te
atru, zarówno regułę trzech jedności, jak i zasadę, że na scenie nie może znajdować 
się jednocześnie więcej niż trzech aktorów. Wyraźnie zaznaczony początek i koniec, 
wyeksponowane przez podkreśloną wyżej rolę śpiewu, dodatkowo wzmacniają taką 
recepcję omawianej sielanki.

Szersza panorama życia ówczesnej wsi występuje tutaj przede wszystkim na dru
gim planie jako treść rozmowy głównych, powiedzmy wprost, skłonnych do plotek, 
bohaterek, pokazana - co istotne - z ich perspektywy, związana o tyle z bezpośrednio 
przedstawioną w utworze sytuacją, o ile pozwala im wyjaśnić postępowanie starosty, 
a przede wszystkim wyrazić niechęć do jego podstarzałej, zalotnej gospodyni. Tak 
w tym wypadku realizuje się omawiana przez Dobakównę dwuplanowość budowy 
sielanek staropolskich24.

Trzeba podkreślić, że nieuzasadnione są interpretacje Żeńców przede wszystkim 
w kategoriach krytyki społecznej. Widzimy tu zresztą nie tyle los chłopek pańszczyź
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nianych, ile to, jak one ten swój los postrzegają i jak o nim mówią. Jak słusznie za
uważa Janusz Pelc, „Żniwiarki nie pomstują głośno, nie uważają przedstawionych 
zdarzeń za coś nadzwyczajnego, to ich chleb powszedni”25. Przedmiotem ich skargi 
nie jest przecież w żadnym razie ich stan, ale postępowanie konkretnego ekonoma. 
Zresztą i sama skarga, podobnie jak obmawianie nielubianej, spanoszonej gospodyni, 
należą w jakiejś mierze do - by tak rzec - konwencji żniwnej konwersacji.

25 J. Pelc, Wstęp, [w:] Sz. S zy m o n o w i c, op. cit., s. LXXVIII.
26 M. H a r 11 e b, op. cit., s. 30.
27 Por. H. Bergson, Śmiech. Esej o komizmie, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1995. Filozof 

piszę właśnie m.in. o owej wywołującej śmiech „mechaniczności powlekającej życic” {ibidem, s. 39).

Wydaje się, że przy wspominanym wielokrotnie realizmie Żeńców, na całą przed
stawioną w utworze rozmowę możemy patrzeć z pewnym dystansem, a nawet 
z uśmiechem. Hartleb dopatruje się tu elementu satyrycznego, twierdząc, że w oma
wianej sielance: „nie tylko ociężały nicpoń starosta, ale i obie rozśpiewane a rozgda- 
kane dziewczyny (mimo widocznej dla nich sympatii) wystawione są w zwierciadle 
uśmiechniętej, lecz zjadliwej satyry”26.

Sam kontrast między owym - to efektowne określenia - „oćiężałym nicponiem” 
a „rozgdakanymi dziewczynami” przynosi efekt komiczny. One zresztą, szczególnie 
skłonne do żartów i pełne radości życia, ośmieszają oczywiście „domową swachę” 
(bo w tamtym świecie komiczna jest gospodyni, która na przykład nie potrafi doić 
krowy czy kisić ogórków), chcą też, głównie Pietrucha, w jakimś stopniu ośmieszyć 
i samego „urzędnika”. Można mieć wątpliwości co do zasadności doszukiwania się tu 
wskazanej przez badacza „zjadliwej satyry”, co nie oznacza kwestionowania obecno
ści tego wymiaru w ogóle. Dominuje raczej sympatia autora do jego bohaterek, a tak
że w jakimś stopniu nawet do ekonoma, mechanicznie powtarzającego - tu możemy 
dopatrzyć się źródła komizmu w ujęciu Henri Bergsona27 - swoje urzędowe: „Poży- 
naj, nie postawaj!” i wymachującego biczem, a w istocie dającego się łatwo opanować 
zarówno domowej gospodyni, jak i pracującej przy żniwach dowcipnej, rezolutnej 
dziewczynie. Szczególnie pierwszy dialog między Pietruchą i mało rozgarniętym sta
rostą niesie spory ładunek komizmu, do czego przyczynia się choćby kontrast mię
dzy metaforycznym określeniem słońca a dosadnością wyrażeń w dalszych, skiero
wanych do starosty częściach śpiewu dziewczyny czy mało wyszukanych replikach 
ekonoma. Komiczne są w pewnym stopniu i same rozmawiające bohaterki, gotowe 
do bardzo szybkiego i łatwego usprawiedliwienia „urzędnika” jego zależnością od 
„domowej swachy”.

Jak próbowałem wyżej pokazać, sielanka Żeńcy jest znakomicie napisana i skom
ponowana, a jej aspekt artystyczny, umiejętne włączenie realistycznych obrazków 
polskiej wsi przełomu XVI i XVII wieku w całość owego żniwnego spektaklu, w osta
tecznej wymowie pogodnego, afirmującego wiarę w triumf naturalnego porządku 
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świata, w pierwszym rzędzie może stanowić o wartości tego utworu również dla dzi
siejszego czytelnika.
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