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Vicissitudo albo zmienność rzeczy

Vicissitudo, „niestatek”, metamorfoza, metanoja, metastaza czy translatio - oto 
tylko kilka spośród wielu pojęć (i wielu tematów), które stale są obecne w zaso

bach europejskiej tradycji filozoficznej i literackiej, współtworzących kanon kultury 
umysłowej. Każde z tych pojęć oznacza coś innego - odmienne spojrzenie na dyna
mikę doświadczenia egzystencjalnego. Każde z nich odnosi się do innego rodzaju 
intuicji i doświadczeń, których opis poetycki - a taki właśnie opis jest przedmio
tem przedstawianej tu refleksji - naznaczony jest innym kontekstem kulturowym, 
językowym, wreszcie historycznym. Godny uwagi jest fakt, że owe pojęcia, chociaż 
tak właśnie zróżnicowane i nacechowane niepowtarzalnością doświadczenia indywi
dualnego, komunikują się przecież w zastanawiający sposób z innymi odpowiadają
cymi im pojęciami, obrazami i motywami literackimi z innych zupełnie środowisk 
kulturowych, czasem nawet obywając się bez daleko w głąb sięgającej hermeneutyki 
zajmującego się przekładaniem zróżnicowanych kulturowo „tekstów o zmienności” 
tłumacza. Wymienione na wstępie pojęcia wyznaczają zarazem wysoce szczególny 
i wyraziście się zarysowujący zasób środków ekspresji, który w przypadku twórczości 
artystycznej wytworzył swoisty dla niego system elokucyjny. System ten jest wytwo
rem tradycji literackiej, w naszym, europejskim przypadku głównie tradycji biblijnej 
- hebrajskiej i chrześcijańskiej, oraz tradycji antycznej, grecko-rzymskiej. Oczywi
stość ta jednak nie tylko nie zamyka przed kimkolwiek perspektywy dla namysłu, 
lecz przeciwnie - zmusza niejako do pogłębionych, szczegółowych obserwacji. Każdy 
bowiem, kto - odwołując się do zasobów owego systemu - w kwestii zmienności 
się wypowiadał (i wypowiada), rnusiał (i wciąż musi) dokonywać wyborów oraz re- 
interpretacji poszczególnych, konkretnych jego składników. Próbie odpowiedzi na 
pytanie, co takiego owe wybory i reinterpretacje odzwierciedlają, poświecone jest to 
wystąpienie. 
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Vicissitudo rerum to jeden z toposów, które służą do myślenia i do mówienia 
o zmienności. Historyk idei jest przede wszystkim historykiem toposów - „tematów 
intelektualnych”, jak zechciał je nazwać Ernst Robert Curtius* 1. Czytelność bowiem 
i przekładalność kulturowa owych „idei”, utożsamianych w tym wypadku doraźnie 
z pojęciami, możliwa jest dlatego, że artysta - poeta czy mówca - obudował je two
rzywem elokucyjnym, czytelnym dla każdego, kto jest obywatelem reipublicae littera- 
riae, a nie tylko szukającym w niej ciekawostek turystą. 

1 E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum, i oprać. A. Borowski, 
Kraków 1997, s. 76.

1 Por. G. K u b 1 e r, Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, tłum. J. H o ł ó w k a, Warszawa 1970.

Refleksje nad tym szczególnym pojęciem zmienności, które „obudowuje” topos 
vicissitudo rerum, rozpocząć wypada od rozejrzenia się po okolicy i od rozpoznania 
najbliższych mu, jak sądzę, innych jeszcze określeń zmienności dotyczących. Idea 
metamorfozy, która zgromadziła nas tutaj i która jest chyba najłatwiejszą do rozpo
znania (co nie znaczy, że bywa rozpoznawana właściwie), dotyczy przede wszystkim 
tożsamości pewnych istot, nie zaś - jak można by sądzić - ich genezy. Każdy nato
miast z mitów genezyjskich opisuje tożsamość bóstwa, człowieka czy innych obiektów 
ożywionych bądź nieożywionych poprzez narracje o pochodzeniu i o przemianach, 
które ich tożsamość przesłoniły. Mit metamorficzny - inaczej mówiąc - opisuje toż
samość postaci czy przedmiotu za pomocą kontrastu pomiędzy jego wyglądem pier
wotnym (i istotnym), gdzieś tam zachowanym i „ukrytym”, a kształtem przybranym 
dzięki działaniu czynników nadprzyrodzonych: woli bóstwa, magii, czyli woli czło
wieka siły nadprzyrodzone zniewalającego, czy wreszcie jakiegoś okrytego tajemnicą 
przypadku. Najbliższy z kolei, jak sądzę, strukturze mitu metamorfozy jest w swej re
alizacji mit metastazy. W odróżnieniu od poprzedniego, jest on funkcjonalnie zwią
zany nie z czasem, lecz z przestrzenią. Przemianie ulega nie przedmiotowa morphe 
- która jest „kształtem czasu”2, lecz konstrukcja przestrzenna wokół przedmiotu 
i jego w niej przemieszczenie. Mit metastazy zdaje się mieć sporo wspólnego z po
jęciem translatio, rozumianym zresztą dwojako. Po pierwsze, może to być opowieść 
o „przeniesieniu” w przestrzeni, na przykład karoliński mit „translatio imperii ad 
Francos”. Po drugie wszelako, może to być też przeniesienie w przestrzeni intelektual- 
no-językowej: odpowiednik greckiej „metafrazy”, która oznacza przekład dosłowny, 
„ad litteram”, „przerzucenie” (Übersetzung) pojęcia z jednego kontekstu językowego 
w inny. Wreszcie metanoja - „zmiana kierunku myśli”, która dlatego właśnie ozna
czać może żal, iż dotąd myśl biegła w tym, a nie w innym kierunku, zatem i „nawró
cenie” lub raczej „zawrócenie” z obranej drogi. Wszystkie te potrącone tylko w biegu 
pojęcia, które są znacznie bardziej złożone i które zasługują na osobne tutaj przemy
ślenie, łączy z tytułową vicissitudo i z jej greckim odpowiednikiem metabole czynnik 
zmiany. Wszelako tym, co je różni, jest antropologiczny komentarz do owej zmiany,  
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pojmowanej niekoniecznie jako zjawisko, fakt jednorazowy czy proces nawet w cza
sie i w przestrzeni zachodzący. Vicissitudo rerum - jak wskazuje na to przydawkowa 
konstrukcja tego wyrażenia - to prawie właściwość rzeczy zaobserwowana w proce
sie zmienności, to podatność rzeczy na zmienność, która jest prawem nadrzędnym 
wobec ich istoty, wobec trwania ich tożsamości, wreszcie sama zmienność owa, która 
uwidacznia się we wszystkich bez wyjątku składnikach obrazu rzeczywistości. Jest 
dlatego bliska „niestałości” albo owemu staropolskiemu „niestatkowi”, który stano
wił źródło rozmaitych konceptów opartych na koncepcji „losu” (Fortuny), kręcącego 
swym atrybutem, czyli „kołem”. O ile jednak ów „niestatek” - jak wskazuje na to 
wyraźnie przedrostek - ma sens ujemny, wrogi wobec ludzkiego pragnienia stałości 
(stabilitas) i odpowiadającej mu cnocie (constantia), to vicissitudo jest, a w każdym 
razie być może, również czynnikiem pozytywnym, na który liczyć mogą wszyscy mi
łośnicy improwizacji, jak na przykład rycerz polski Jan Chryzostom Pasek: „[...] co 
przedtym Moskal prowadził Litwina, to już go Litwin za brodę ciągnie. Wnet vicissi
tudo i odmiana fortuny, w jednej godzinie podchlebiła im, a już ich na sztych wydała. 
[... ] Jakeśmy tedy wsiedli na nich, to tak cięto przez cztery mile wielkie”3.

Przeszliśmy zatem do toposu vicissitudo rerum i do analizy jego „obudowy eloku- 
cyjnej”. Nie sposób jednak postępować w refleksji nad tym tematem, ignorując rów
nocześnie pytanie o określone przez dany kontekst historyczny funkcje tego toposu. 
Wydaje się w tym miejscu rzeczą roztropną, aby przywołać jedno ze źródeł, czyli tekst, 
który się do jego rozpowszechnienia przyczynił. Jest to komedia, jedna z najlepszych, 
Terencjusza: Eunuchus. Wszak Terencjusz to dla nowożytnej kultury literackiej Eu
ropy jeden z najważniejszych preceptorów elokucji właśnie, od średniowiecza tutaj 
obecny autor szkolny, czytany jako nauczyciel błyskotliwego (choć nie zawsze budu
jącego wprost) dialogu łacińskiego (może nawet swego rodzaju praktycznych „roz
mówek łacińskich”) opartego na konstrukcjach gnomicznych. Garściami czerpano 
i wypisywano z tekstów jego komedii sentencjonalne frazeologizmy, jak choćby ten 
wybrany przez Montagnea, uznawany potem za dewizę całego humanizmu: „Homo 
sum... etc.”, a pochodzący z komedii Heautontimorumenos. Do rozpowszechnienia 
się po literaturze europejskiej „słów skrzydlatych” z komedii Terencjusza nie potrzeb
na była ich bezpośrednia znajomość. Gnomy Terencjuszowe propagowały szkolne 
objaśnienia gramatyczne oparte na komentarzu Donata i wykładane w ramach tri
vium. Dlatego warto może zwrócić tutaj uwagę na fakt, iż kontekst, w którym vicis
situdo rerum się pojawia, nie jest pod żadnym względem wzniosły, jak mógłby ktoś 
przypuszczać, traktując poważnie wszystkie konsekwencje zmienności biegu rzeczy. 
Pojawiają się mianowicie te słowa, a raczej obudowująca je sentencja w rozmowie, 
którą prowadzi dwóch mężczyzn, niewolnik Parmenon i „parasitus” Gnatom - typ 
sykofanta - pieczeniarza, tak charakterystyczny później dla komedii Moliera i dla ca-

J. Ch. Pasek, Pamiętniki, oprać. W. Czapliński, Wrocław 1952, s. 170, BN I 62. 
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łej właściwie obyczajowej literatury europejskiej. Rozmawiają pod drzwiami hetery, 
a niekorzystną aktualnie sytuację Gnatona, który ową Taidę ma zamiar udobruchać 
prezentem uczynionym z pewnej niewolnicy, komentuje sentencja Parmenona:

Hoc nunc dicis
Electos hinc nos: omnium rerum, heus, vicissitudo est

Chcesz powiedzieć,
Że się nas stąd wyrzuciło? Wszystko w świecie zmiana zmiecie.4

4 Publius Terentius Afer, Eunuchus, ed. E. St. J. Parry, http://www.perseus.tufts.edu. 
Przekład polski według wydania: Publius Terencjusz Afrykańczyk, Komedie, tłum, 
i oprać. M. Brożek, Wrocław 1971, s. 24, BN II 167.

Cała ta sytuacja jest „niska”, właściwie ordynarna, ironia zaś zawarta w wypo
wiedzi Parmenona, jak zwykle zresztą i w innych komediach Terencjusza, podkreśla 
rozziew pomiędzy poważną sentencją a jej doraźnie trywialnym zastosowaniem.

Ów Terencjuszowy, komediowy rodowód toposu vicissitudo rerum można rozpo
znać, jak sądzę, w dalszej, nowożytnej już jego karierze literackiej, która - co charak
terystyczne - z komedią i z komizmem niewiele będzie miała wspólnego. Równole
gle bowiem pojęcie zmienności występowało w tekstach Cycerona (i jego naśladow
ców) w innych jeszcze związkach frazeologicznych: vicissitudo dierum ac noctium 
- „przemienność nocy i dni”, vicissitudines anniversariae - „przemienność pór roku” 
i oczywiście vicissitudines fortunae - którym to wyrażeniem posłużył się obeznany 
z Cyceronem były uczeń jezuickiego kolegium w Rawie Mazowieckiej, rycerz polski 
Jan Chryzostom Pasek. Najważniejszym jednak medium, które wraz z innymi pare- 
miami antycznymi upowszechniło w europejskiej literaturze XVI i XVII wieku topikę 
vicissitudinis były Adagia Erazma z Rotterdamu, gdzie zmienność występuje zarów
no w wersji sceptycznej, Terencjuszowej (1.7.63), jak też i w wersji optymistycznej: 
vicissitudo rerum iucunda (1.7.64). Zanim jednak podążymy tropem tych związków, 
prowadzącym do literatury nowożytnej, trzeba będzie jeszcze powrócić do innych 
źródeł lub, ściślej mówiąc, do alternatywnych kontekstów pierwotnych toposu vicis
situdo rerum. Jednym z nich i to podstawowym, jest tradycja chrześcijańska, ścisłej 
zaś: biblijna tradycja żydowsko-chrześcijańska. Reprezentować ją tutaj mogą Wyzna
nia św. Augustyna. W księdze dwunastej mowa jest o „zmienności pór” (vicissitudo 
temporum) w kontekście mitu kosmogonicznego:

Hoc interim sentio, deus meus, cum audio loquentem scripturam tuam: In principio 
fecit deus caelum et terram: terra autem erat invisibilis et incomposita et tenebrae erant 
super abyssum, ñeque commemorantem, quoto die feceris haec. Sic interim sentio propter 
illud caelum caeli, caelum intellectuale, ubi est intellectus nosse simul, non ex parte, non 

http://www.perseus.tufts.edu


Vicissitudo albo zmienność rzeczy 91

in aenigmate, non per speculum, sed ex toto, in manifestatione, facie ad faciem; non modo 
hoc, modo illud, sed, quod dictum est, nosse simul sine ulla vicissitudine temporum, et 
propter invisibilem atque incompositam terram sine ulla vicissitudine temporum, quae 
solet habere modo hoc et, modo illud, quia ubi nulla species, nusquam est hoc et illud: 
propter duo haec, primitus formatum et penitus informe, illud caelum, sed caelum caeli, 
hoc vero terram, sed terram invisibilem et incompositam, propter duo haec interim sentio 
sine commemoratione dierum dicere scripturam tuam: In principio fecit deus caelum et 
terram. Statim quippe subiecit, quam terram dixerit. Et quod secundo die commemoratur 
factum firmamentum et vocatum caelum, insinuat, de quo cáelo prius sine diebus sermo 
locutus sit?

Tak interpretuję Twoje Pismo Święte, Boże mój, kiedy w nim czytam, że na początku 
Bóg uczynił niebo i ziemię, a ziemia była niewidzialna i nieukształtowana, a ciemności 
były nad otchłanią. Nie jest podane, w którym dniu te pierwsze byty uczyniłeś. Wnioskuję 
więc, że mówi się tu o owym niebie nad niebiosami, niebie intelektualnym, gdzie umysł 
poznaje wszystko od razu - nie częściowo, nie zagadkowo, nie jak w zwierciadle, ale w peł
ni i jawnie, twarzą w twarz: nie najpierw to, a potem owo, lecz - jak się rzekło - poznaje 
wszystko naraz, bez żadnej kolejności czasowej. Ziemia zaś oznacza ową materię niewi
dzialną i nieukształtowaną, też nie podlegającą żadnej kolejności czasowej, będącej zawsze 
zmianą czegoś w coś innego; gdzie nie ma żadnego kształtu, nie może też być zmiany 
czegokolwiek w cokolwiek innego. Dwa te byty: jeden na samym początku ukształtowa
ny, a drugi do głębi bezkształtny; niebo, lecz nie to ziemskie, ale niebo nad niebiosami, 
i ziemię, ale ziemię niewidzialną i nieukształtowaną - dwa te byty, jak sądzę, wymienia 
Twoje Pismo Święte, nie umieszczając ich stworzenia w obrębie dni, gdy głosi: na początku 
uczynił Bóg niebo i ziemię. Zaraz zresztą w następnym zdaniu znajdujemy wyjaśnienie, 
o jakiej ziemi się mówi. A z tego, że wymienione jest potem - w drugim dniu - uczynienie 
utwierdzenia niebieskiego, można się domyślić, o jakim to niebie mówiło pierwsze zdanie, 
nie zawierające wzmianki o dniach?

Problem, którym zajął się w tym tekście św. Augustyn, jest dla funkcjonowania 
toposu vicissitudo rerum podstawowy. „Zmienność rzeczy” jest tutaj jednym z dzieł 
Bożych, o których mówi z przejmującym zachwytem Psalm 136 (135): akt stworzenia 
jest tutaj początkiem „historii świętej” z jej przemianami nocy w dzień i dnia w noc, 
ale też i przemianami dni niedoli Izraela w dni jego radości.

Wspomniałem wcześniej o powiązaniu mitu genezyjskiego z metamorfozą. Ow
szem, u Hezjoda, a potem u setek jego naśladowców sam początek jest metamorfo
zą Chaosu, który samo pragnienie dobra i piękna (Eros) przekształca w porządek 
(Kosmos): * *

’Augustinus Aurelius, Confessiones XII, 13. Przytaczam za publikacją w „Bibliotheca Au
gustana” http://www.fh-augsburg.de/harrsh/Chronologia/Lspost05/Augustinus/aug_col2.html.

"Św. Augustyn, Wyznania, tłum., wstęp i kalendarium Z. Kubiak, Kraków, 2004, s. 354.

http://www.fh-augsburg.de/harrsh/Chronologia/Lspost05/Augustinus/aug_col2.html
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’Ήτοι μέν πρώτιστα Χάος γένετ’ αύτάρ έπειτα
Γαΐ’ ευρύστερνος, πάντων έδος ασφαλές αίε'ι
αθανάτων, οΐ εχουσι κόρη νιφόεντος Όλυμπου,
Τάρταρά τ’ ήερόεντα μυχώι χθονός εύρυοδείης, 
ήδ”Έρος, ος κάλλιστος έν άθανάτοισι θεοϊσι, 
λυσιμελής, πάντων τε θεών πάντων τ’ ανθρώπων 
δάμναται έν στήθεσσι νόον καί έπίφρονα βουλήν.7 

(Theogonia, w. 116-122)

7Hesiodos, Theogonia, „Bibliotheca Augustana", http://fh-augsburg.de/harsch/augustana.html.
8 H e z j o d, Narodziny bogów (Theogonia). Prace i dni. Tarcza, tłum., wstęp i przypisy J. Łanow

ski, Warszawa 1999, s. 36.
9 Jk, 1.17. http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata.
10 List św. Jakuba apostoła, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języ

ków oryginalnych, oprać, zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wydanie III 
popr., Poznań 1990.

Zatem najpierwej powstał Chaos, a zasię po nim
Ziemia o piersi szerokiej, wszystkim bezpieczna siedziba 
nieśmiertelnym, co dzierżą wierzchołki śnieżnego Olimpu 
i mglistego Tartaru w głębi ziemi o drogach szerokich, 
potem Eros, co najpiękniejszy wśród nieśmiertelnych, 
członki rozluźnia i wszystkim: bogom jednak i ludziom, 
serca w piersi ujarzmia oraz ich wolę rozsądną.8

Zinterpretowany przez Hezjoda mit kosmogoniczny, który po swojemu skomen
tował Augustyn, obchodzi się w ujęciu chrześcijańskim bez metamorfozy, podkreśla 
natomiast zasadniczy kontrast pomiędzy niezmiennym Stwórcą a Jego stworzeniem 
podlegającym zmienności (w kontekście pokusy), o którym (w kontekście problemu 
pokusy - to ważne dla dalszych naszych rozważań!) mowa jest w Liście św. Jakuba 
Apostoła:

Omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est, descendens a Patre 
luminum, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio.9

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca 
świateł, u którego nie ma przemiany, ani cienia zmienności.10

Zanim przejdziemy do pokusy jako jednej z implikacji vicissitudo, którą zajmuje 
się literatura nowożytna, zwrócimy jednak uwagę na tę „optymistyczną” (czy może 
po prostu naturalną) topikę postrzegania zmienności w przyrodzie, która - podobnie 

http://fh-augsburg.de/harsch/augustana.html
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata
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jak w Psałterzu - budzi zachwyt podmiotu lirycznego w hymnografii chrześcijań
skiej, na paradygmacie psałterzowym się wzorującej. Nawiązywał do niej św. Ambro
ży w swych hymnach, m.in. w hymnie Deus creator omnium, który urzekł św. Augu
styna", oraz w najlepiej może znanym, bo ciągle śpiewanym hymnie laudesowym:

Aeterne rerum Conditor,
Noctemdiemque qui regis,
Et temporum das tempora,
Ut alleves fastidium. * 12

"Sw. Augustyn, Wyznania..., s. 250: „Leżąc w łóżku przypomniałem sobie strofy Twego sługi,
Ambrożego, i zrozumiałem, jak są prawdziwe:

«Boże, wszechrzeczy Stworzycielu,
Ty rządzisz obrotami nieba,
Ty dzień odziewasz światłem pięknym,
A noc nasycasz snu błogością -
Aby on ciałom utrudzonym
Przywrócił dawną moc do pracy,
Oszołomione myśli ściszył,
Ukoił smutki udręczonych»”.
12 Przytaczam za: Breviarium Romanum [...] Editio typica, Typis Poluglottis Vaticanis 1961.
11 Tekst w przekładzie Zygmunta Kubiaka przytaczam za Muza chrześcijańska, t. 2: Poezja łacińska 

starożytna i średniowieczna, wstęp i oprać. Μ. Starowieyski, Kraków 1992, s. 44.
N Za zwrócenie na to uwagi w czasie dyskusji dziękuję pani prof. Agnieszce Kijewskiej.

Wieczysty rzeczy Stworzycielu,
Ty, który dniem i nocą rządzisz,
Ty, co odmieniasz pory czasu,
Aby nam ulżyć w trudach życia."

Stylistykę zawartej w tym hymnie pochwały urozmaicenia i zmienności jako daru 
Stwórcy przypomina wiersz rozpoczynający piąty rozdział pierwszej księgi dzieła Bo- 
ecjusza De consolatione philospohiae".

O, stelliferi conditor orbis,
Qui perpetuo nixus solio
Rapido caelum turbine versas
Legemque pati sidéra cogis,

Ut nunc pleno lucida cornu,
Totis fratris obvia flammis
Condat stellas luna minores,
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Nunc obscuro pallida cornu
Phoebo propior lumina perdat.'5

15 Wszystkie urywki przytaczam za: Boethius, Philosophaie consolationis libri quinque, ed. 
E. G e g e n s c h a t z, O. G i g o n, München-Zurich 1969, „Bibliotheca Augustana”, [w:] http://www. 
fh-augsburg.de/-harsch/Chronologia/Lspost06/Boethius/boe_con0.html.

16 Ten i następne fragmenty przytaczam za wydaniem: Anc i us Manlius Severinus Bo
ethius, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. W. Olszewski, przypisy L. Joachimowie z, 
wstęp J. L ego w i c z, Warszawa 1962, s. 16, 47.

O Stwórco gwiezdnych przestworzy,
Który na wiecznym zasiadając tronie,
Niebu szalone nadajesz obroty
I zmuszasz gwiazdy słuchać jego prawa,
Że księżyc pełną jaśnieje raz tarczą
Kiedy twarz zwróci ku promieniom brata,
Mniejsze od siebie zasłaniając gwiazdy,
Raz znów blednieje ciemniejącym rogiem,
Gdy bliżej słońca swe blaski zatraca.15 16

W dalszej części tej pieśni podmiot liryczny wskazuje na skutki oddziaływania 
zmienności:

Nam cur tantas lubrica versât
Fortuna vices? Premit insontes
Debita sederi noxia poena;
At perversi resident celso
Mores solio sanctaque calcant
Iniusta vice colla nocentes.
Latet obscuris condita virtus
Clara tenebris iustusque tulit
Crimen iniqui!

Bo czemuż zmienne szczęście tak mocno
Odwraca rzeczy koleje? Niewinnych
Nęka ciężką karą należącą zbrodni,
Przewrotne obyczaje siedzą na wysokich tronach.
Zmieniają się role: z pogwałceniem prawa
Złoczyńcy depcą stopą głowy uświęcone.
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Boecjusz w swej refleksji nad zmiennością wydobywa paradoks:

Etenim plus hominibus reor adversam quam prosperam prodesse fortunam. Ilia enim 
semper specie felicitatis, cum videtur blanda, mentitur, haec semper vera est, cum se in
stabilem mutatione demonstrat.

Bo sądzę, że ludziom los nieżyczliwy lepiej się przysłużą niż los przychylny. Ten ostatni 
bowiem zawsze pod pozorem szczęśliwości, gdy zdaje się, że schlebia, kłamie; ten pierw
szy zaś zawsze okazuje się prawdziwy, gdy w swej zmienności okazuje swoją niestałość.

O kontynuacji toposu vicissitudo temporum jako jednego z cudów stwórczej łaski 
Bożej wyświadczonej stworzeniu można by pisać wiele. Jest to niewątpliwie motyw 
rozjaśniający później jeszcze hymnografię średniowieczną (m.in. Hymn słoneczny 
św. Franciszka z Asyżu) i obecny wyraziście w poezji nowożytnej (renesansowo-ba- 
rokowej), zwłaszcza w tekstach parafraz psalmów, a także w liryce świeckiej. Charak
terystyczne jednak jest to, iż łączy się on w tych tekstach z topiką antyczną: epikurej- 
sko-stoicką, przejmowaną głównie z liryki Horacego. Przykładem najbardziej chyba 
znanym, bo dla tego zjawiska syntezy tradycji reprezentatywnym, może być Jana Ko
chanowskiego parafraza ody Horacego Vides ut alta stet nive candidum, Socrate... 
(Carm. 1.9), czyli Pieśń XIVz Ksiąg wtórych. Topos vicissitudo temporum krzyżuje się 
w niej z toposem vicissituodo rerum, spuentowany dyskretnym, lecz czytelnym ode
słaniem do Opatrzności, a także zupełnie nowym w stosunku do oryginału Horacego 
konceptem („Jeleniom nowe rogi wyrastają [...]”)> który - jak sądzę - ma jednak 
rozjaśnić sarmackim poczuciem humoru gnomicznie sformułowaną pesymistyczną 
myśl końcową: a zawżdy gorsze czasy przypadają”.

Powróćmy teraz do wariantu sceptycznego toposu vicissitudo rerum etfortunae, 
który w literaturze europejskiej i polskiej XVI i XVII wieku zwraca na siebie uwagę 
częstotliwością występowania, a przede wszystkim funkcjonalnością - stanowi jeden 
z najczęstszych sposobów nawiązywania do refleksji filozoficznej nad kondycją czło
wieka. Nie przypadkiem eksploatuje go bujnie się rozwijająca w tych stuleciach litera
tura parenetyczna. Spotkać się z nim można między innymi w zbiorze łacińskich em
blematów Jeana-Jacques’a Boissarda Emblematum liber Emblemes latins (1588), gdzie 
subskrypcję do ikonu przedstawiającego „koło Fortuny” z lemmą Omnium rerum vi
cissitudo (zatem znowu Terencjusz, ale zapośredniczony przez Adagia Erazma z Rot
terdamu) stanowi łaciński epigramat o wyraźnie wanitatywnej wymowie ideowej:

Ut rosa manę virens se murice cingit odoro,
Fitque rigens, vixdum sole cadente, rubus;
Sic fluit incertum vita haec sortita tenorem,
Umbrae instar; volucri subiiciturque rotae.
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Równolegle zamieszczono francuską „interpetację”, czyli właściwie parafrazę sub
skrypcji w postaci sonetu zatytułowanego II y a vicissitude, et variation en toutes cho
ses, którego autorem jest Pierre Joly:

Ce que tu vis hersoir un bouton my-ouvert.
Et qu’un pourpre naguiere espanny de l’Aurore
En rose coloroit; du temps qui tout dévoré,
A desjà son honneur d’une ronce couvert.
Par incertaine course ainsi coule, & se perd
Le train de ceste vie: & tout ce quelle honore
De beau, de grand, de riche, & de pompeux encore,
De la vicissitude à l’inconstance sert.
Elle meut attachez à son instable roue
Tous les biens de ce siecle: & deux elle se joue:
Et monstre qu’icy bas il n’est rien qui soit seur.
Tournes doncques le dos a son incertitude,
Et cerche dans le Ciel cette béatitude
Qui ne déçoit jamais son juste possesseur.17

17 Przytaczam za publikacją internetową: French emblems at Glasgow, [w:] http://www.emblems.arts. 
gla.ac.uk./french/emblem.

” D. Naborowski, Impreza: Calando poggiando, to na dół, to do góry, [w:] Poeci polskiego Baro
ku, t. 1, oprać. J. Sokołowska, K. Żukowska, Warszawa 1965, s. 188.

W dawnej polskiej literaturze emblematycznej albo pośrednio z poetyką emble
matu powiązaną topika vicissitudo rerum też wyraźnie zaznaczyła swoja obecność, 
począwszy od sonetów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego aż po Emblemata Zbigniewa 
Morsztyna. Spośród wielu godnych uwagi przykładów warto poddać namysłowi 
wierszyk Daniela Naborowskiego Impreza: calando poggiando, to na dół, to do góry, 
gdzie do ikonografii toposu vicissitudo rerum, czyli do przedstawienia ikonograficz
nego określonego w tytule jako „impreza” (tzn. emblemat albo lemma, a nie jak ob
jaśniono błędnie: myśl), odnosi się wyraźna alegoreza:

Świat - morze, człowiek od burzy niesiony,
Przygody - skryte skały, szczęście - wiatr szalony.
Gdzie styr - umysł stateczny, gdzie sam rozum rządzi,
Gdzie cnota Cynozura, takowy nie błądzi.
To na dół, to do góry, to w bok wały porze,
Tak pogody zażywa, jako niesie morze.
Nic stałego na świecie, ponieważ i wdzięczna
Pochodnia Tytanowa, błędna twarz miesięczna
Za niebieskim obrotem zachodzą i wstają -
Cóż człowiek, jeśli nieba swą odmianę mają.18

http://www.emblems.arts
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We wspomnianym przed chwilą zbiorze emblematów Boissarda znajduje się epi
gramat (subskrypcja) bardzo blisko przypominający stylistykę epigramatu Naborow- 
skiego.

Vita haec est tanquam pelago commissa carina,
Instanti semper proxima navfragio.
Optima res homini est non naści: proxima, si te
Naści fata velint quam cito posse mori.”

Ikon tego emblematu przedstawia statek na wzburzonych falach (to wcale nie
częsty motyw ikonograficzny w emblematyce), słońce i inne jeszcze szczegóły wy
mieniane przez polskiego poetę. Lemma brzmi: Humanae vitae conditio, dołączony 
zaś do utworu sonet francuski rozwija alegorezę w kierunku znacznie mniej pesy
mistycznym. Nie twierdzę, że ten tekst to źródło epigramatu Naborowskiego, warto 
natomiast uświadomić sobie na tym przykładzie wyraźną pomiędzy tymi tekstami 
zbieżność.

Nowożytna topika vicissitudo rerum obecna jest oczywiście także u Szekspira. Nie 
idzie tutaj o wyliczanie miejsc, gdzie - jak m.in. w Henryku IV czy też w Królu Learze 
- topos ten się pojawił. Ważniejsze jest przypomnienie faktu, że vicissitudo rerum 
et fortunae właśnie jest kluczem do interpretacji wielu szekspirowskich dramatów. 
Bezdyskusyjne jest to w przypadku Króla Leara czy też Snu nocy letniej, mniej zaś 
oczywiste, ale wystarczająco czytelne w przypadku Makbeta. Wynika to z końcowego 
monologu króla-mordercy, dla którego „tekst egzystencji” jest równie bezsensowny 
jak rozpoczynający jego karierę bełkot napotkanych na pustkowiach czarownic:

Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

(Macbeth, V.5)

Słowo vicissitude w tekście Makbeta nie pojawia się ani razu, natomiast stylistyka 
dialogu czarownic całkowicie topice vicissitudo rerum et fortunae odpowiada:

First Witch
When shall we three meet again
In thunder, lightning, or in rain!'

19 Au navire agite semble le jour de l’homme. Przytaczam za: French emblems...
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Second Witch
When the hurlyburly's done,
When the battles lost and won.

Third Witch
That will be ere the set of sun.2”

(Macbeth, 1.1)

Współczesny Szekspirowi, ale młodszy odeń o pokolenie, znany kartograf John 
Norden (ok. 1548-1625) ułożył liczący sto pięćdziesiąt siedem strof siedmiowerso- 
wych poemat Vicissitudo rerum. An Elegiacall Poeme of the interchangeable courses 
and varietie of things in this world (Londyn 1600). Dzieło to dedykowane lordowi Ho
wardowi of Effingham wypełnia wielowątkowa refleksja nad zmiennością przejawia
jącą się zarówno w przyrodzie, jak i w dziejach ludzkości. Norden wskazuje tak samo 
na przykre, jak i na radosne skutki zmienności - to nawiązanie do toposu vicissitudo 
rerum iucunda. Temat ten podejmie w przyszłym stuleciu Thomas Gray w swym poe
macie Ode on the Pleasure Arising from Vicissitude (wyd. 1775). Dzieło Nordena to 
właściwie poetycka rozprawa o zmienności, którą zestawić można jedynie z esejem 
Francisa Bacona Of vicissitude of things. Ów rówieśnik Szekspira roztrząsał temat 
zmienności w podobnie rozmaitych zjawiskach: od astronomii poczynając, poprzez 
meteorologię, religię (i sekciarstwo), historię państw, aż po rozwój człowieka od dzie
ciństwa. Z monumentalnym poematem Nordena porównać można na gruncie liryki 
nowołacińskiej poemat znanego poety jezuickiego Jakoba Baldego (1604-1668). Jego 
oda pierwsza, otwierająca czwartą księgę liryków (Lyricorum liber quartus, Kolonia 
1660), dedykowana kurfirstowi Maksymilianowi, nosi tytuł Omnia a Divina Provi
dentia pendere et gubernari i składa się z dwudziestu czterech strof. Rozpoczyna ją 
topos vicissitudo temporum znany nam z hymnografii chrześcijańskiej, który otwiera 
drogę wnikliwemu namysłowi poetyckiemu nad doskonałością stworzenia. Zaznacza 
się tu wyraźnie synteza dwóch kierunków, w których równolegle rozwijała się topika 
vicissitudo rerum etfortunae. Powraca też topika Terencjuszowa. Oto Paul Fleming 
(1609-1640) w zbiorze epigramatów Manes Glogeriani zamieścił tekst poprzez tytuł 
nawiązujący bezpośrednio do Terencjusza:

OMNIUM RERUM VICISSITUDO
Terent. Eunuch. Act. II. Sc. 2. Symb. J. G. Schilachi Μ.

Quaerebam, cunctis an sit Constantia rebus, 
dum mihi piana suum machina pandit opus.

20 W. Shakespeare, Macbeth, [w:] http://www-tech.mit.edU/Shakespeare/macbeth/full./html.

http://www-tech.mit.edU/Shakespeare/macbeth/full./html
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Mirabar mundum; fors Mc sine clade maneret,
ast, Amor, igne tamen nil erit omnis, ait.
Regna, voluptates, homines, miracula crevi
invenique suas omnibus esse vices.
Omnia quaerebam vidique ex omnibus unum:
quis credat? - Levitas non vaga sola fuit.21

21 P. Flemingi, Manes Glogeriani ad Illustrem virum Augustum Buchnerum, [w:] http://www. 
uni-mannheim.de.

221. G r u t e r i, Bibliotheca exulum seu enchiridion Divinae humanaequeprudentiae (Frankfurt nad
Menem 1625), [w:| http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/gruter/gruterl/jpg.

Mamy więc ewidentny powrót Terencjusza w ramach nowożytnego sceptycyzmu. 
W tym samym mniej więcej czasie Gruterus, Janus (1560-1627) ogłosił w zbiorze 
Bibliotheca exulum seu enchiridion Divinae humaneque prudentiae (Frankfurt nad 
Menem 1625) poemacik zatytułowany Vicissitudinis:

Numinis nutus superni curat humanas Vias.
Est suus rerum omnium orbis, orbis imo transitus.
Est vicissitudo rerum Sole sub nostro omnium.
Hora nulla est certa cui sit punctuli unius fides.
Saepe maximi apparatus temporis puncto ruunt.
Mane felix ante noctem forte erit miser rimus.
Maestitatis gaudiique vita quaeque habet vices.
Punctulo fugacis horae sunt reciprocae vices.
Quisapit felicitatis vim timet reciprocam.
Quis bilance expendit aequa Orbis incertas vices.
Si sapis tecum Voluta temporum haud unas Vices.
Temporum vicissitudo detegit mentes virum.
Temulentire secunda non timent rerum vices.
[..·]
Deo reciprocae serviunt rerum vices.
Perennis orbe voluitur vicissitas.
Qui nunc tumet spe, mox timore detumet.
Reciprocantis immen orsortis ruit.
Vicissitatis pulchra sunt motu omnia.
Vicissitatis semper est memor sophus.
Vicissitudo in orbe rerum est omnium.22 *

Także i tutaj mamy repetytorium z całej znanej nam już topiki vicissitudo rerum et 
temporum, odmienianej przez wszystkie możliwe przypadki gramatyczne i wypadki 
życiowe. Bylibyśmy jednak bardzo dalecy od historycznej, nie zaś anachronicznej in- 

mannheim.de
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/gruter/gruterl/jpg
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tepretacji tych tekstów oraz idei w nich obecnych, gdybyśmy komentarz na ich temat 
sprowadzili do stwierdzenia, iż są one świadectwem zniewolenia konwencją literacką 
i intelektualną.

Powrót bowiem tak oczywisty i tak dramatyczny topiki vicissitudo rerum et for- 
tunae w literaturze europejskiej XVI i XVII wieku jest znaczący. Nie ma sensu tłu
maczenie tego zjawiska wyłącznie „naśladowaniem starożytnych”. Jest ono bowiem 
oczywiście powiązane ze skokowym poszerzeniem horyzontów poznania rzeczywi
stości, zarówno tej fizycznej, odsłaniającej się przed okiem badacza dzięki nowej apa
raturze optycznej i mechanicznej, lecz także i rzeczywistości intelektualno-psychicz- 
nej, odkrywanej pod przewodnictwem coraz lepiej znanych mistrzów starożytności 
żydowskiej, pogańskiej i chrześcijańskiej. Topika vicissitudo rerum et temporum nie 
tylko stanowiła środek ekspresji uczuć związanych z niepewnością poznania. Służyła 
też refleksji poetyckiej nad skutkami, do których ten stan świadomości może prowa
dzić. Ludzie, którzy chcieli w rozmaity sposób myśleć, pisać i czytać o: „niepewności 
na świecie żywota człowieczego”, byli rzeczywiście tą problematyką przejęci i rzeczy
wiście w tym obrazowaniu widzieli swój własny los. Materiałów, które dokumentują 
początki tego zjawiska w epoce nowożytnej, szuka się zazwyczaj w tekstach Corne- 
liusa Agryppy von Nettesheim, przede wszystkim w jego wieloznacznej rozprawie 
De incertitudine et vanitate scientiarum etartium (1531). Ważniejsze może jednak od 
poszukiwań początków nowożytnego sceptycyzmu oraz oddziałującej w jego widno
kręgu topiki jest stwierdzenie, iż nie sparaliżowała ona ciekawości i motywowanej nią 
odwagi filozofów. Pozostała do pewnego stopnia na marginesie prądów umysłowych, 
niczym stale aktualne, ale dlatego też niezbyt histerycznie traktowane ostrzeżenie 
przed szkodliwymi skutkami ubocznymi preparatu, bez którego i tak nie sposób jest 
się obejść. W tym właśnie kierunku biegła myśl Bacona, który swój esej Of vicissitude 
of things zakończył takim oto zdaniem:

But it is not good to look too long upon these turning wheels of vicissitude, lest we 
become giddy."

Ale nie jest dobrze zbyt długo przypatrywać się tym obracającym wciąż kołom zmien
ności, bo można dojść do zawrotu głowy.24

24 F. Bacon, Eseje, tłum. Cz. Znamierowski, słowo wstępne T. Kotarbiński, Warszawa 
1959, s. 254.

25 The Essays or counsels, civil and moral of Francis Ld. Verulam viscount St. Albans, [w:] http://www. 
wuthorama.com/essays-of-francis-bacon-58html.

wuthorama.com/essays-of-francis-bacon-58html
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