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1.  Wstęp: Pierre de la Ramée i jego biografie

Urodzony w 1515 roku w małej pikardyjskiej wiosce Cuts* 2 *, położonej w diecezji 
Soissons w departamencie Oise, Pierre de la Ramée (w zlatynizowanej formie - Pe
trus Ramus^) stał się, skądinąd całkowicie zasłużenie, bohaterem aż czterech biografii 
opublikowanych po jego śmierci. Ramus przeszedł długą drogę, od ucznia Collège de 
Navarre, przez młodego absolwenta Sorbony wsławionego obrazoburczym atakiem na 

' Cyt. za: P. Ramus, A. Talaeus, Collectaneae praefationes, epistolae, orationes, with an 
introduction by W. J. Ong, Hildesheim, G. 01ms, 1970, s. 610 (reprint wydania Parisiis, apud 
D. Vallensem, 1577). 

2 Jak wskazuje W. J. Ong, autor klasycznego już dzieła poświęconego życiu i koncepcji Ramu
sa, można się spotkać także z formami Cuth oraz Cut, jak również znaleźć jeszcze ok. „pół tuzina 
innych, włącznie z niezwykłym Qwt użytym przez Banosa” (W. J. Ong, Ramus, Method, and the 
Decay of Dialogue. From the Art of Dicourse to the Art of Reason, Chicago, The University of Chicago 
Press, 2004, s. 18).

' Wraz z tymi dwoma wariantami w niniejszym artykule używam również spolszczonej wersji 
- Piotr Ramus.
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Arystotelesa (tytuł magistra artium uzyskał tam, przedstawiając rozprawę Quecumque 
ab Aristotele dicta essent comentitia essent, wpisując się tym samym w szeroki nurt 
uprawianej przez renesansowych uczonych krytyki myśli Stagiryty i wzbudzając sze
reg polemik z francuskimi arystotelikami, m.in. z Joachimem Périonem i Jacquesem 
Charpentierem), posadę królewskiego profesora wymowy i filozofii (regius professor 
eloquentiae et philosophiae), aż po dosłużenie się roli inspiratora nowego nurtu w te
orii i dydaktyce retoryki, który pojawił się na mapie intelektualnej Europy drugiej 
połowy XVI i pierwszej połowy XVII stulecia. Jego idee oddziaływały w akademiach 
i gabinetach humanistów jeszcze przez około półtora stulecia4, a pisma Ramusa, jego 
towarzysza i teoretyka retoryki Audomara Talaeusa (Ornerà Talona) i ich następców, 
w tym podręczniki dialektyki i retoryki, były drukowane w wielu wpływowych eu
ropejskich centrach intelektualnych5. Dotarły wreszcie wraz z purytanami za ocean, 
stając się podstawą ich systemu edukacyjnego.

4 Choć zdarzają się przypadki odwołań do pism dialektycznych Ramusa w podręcznikach 
akademickich pochodzących aż z drugiej połowy XVIII stulecia.

5 Por. szczegółowe zestawienie druków Ramusa i Talona w: W. J. Ong, Ramus and Talon 
Inventory. A short-title inventory of the published works of Peter Ramus (1515-1572) and of Omer 
Talon (ca. 1510-1562) in their original and in their variously altered forms, Cambridge, MA, Harvard 
University Press, 1958; a także artykuł J. S. Freedmana The Diffusion of the Writings of Petrus 
Ramus in Central Europe, c. 1570 - c. 1630, „Renaissance Quarterly” 1993, Vol. XLVI, No. 1.

6 Por. P. Miller, The New England Mind: The Seventeenth Century, Cambridge, MA, Harvard 
University Press, 1954; J. S. Freedman, op. cit.; H. Hotson, Commonplace Learning: Ramism and 
its German Ramifications, 1543-1630, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Mimo że proces rozprzestrzeniania się idei Ramusa, wpływ jego poglądów na 
porządek sztuk wyzwolonych, rządzące nimi zasady i metody ich nauczania jest sam 
w sobie wielowymiarowym zjawiskiem, to celem niniejszego studium nie jest nakreślenie 
choćby skrawka mapy, która pozwoliłaby czytelnikowi wstępnie rozeznać się w źród
łach myśli Ramusa i w przekształceniach, którym uległa ona w trakcie dziesięcioleci 
po śmierci autora Aristotelicae animadversiones. W tym celu odesłać należy czytelnika 
do istniejących już opracowań6. Dość wspomnieć w tym miejscu, że reformatorskie 
zapędy Ramusa mające służyć wyraźnemu rozdzieleniu retoryki i dialektyki w ramach 
akademickiego curriculum, jego - słabnąca w miarę dojrzewania autora - krytyka 
starożytnych autorytetów pierwszej kategorii (Arystotelesa i Cycerona), sława wybit
nego, błyskotliwego mówcy, wreszcie tragiczna śmierć 26 sierpnia 1572 roku podczas 
masakry hugenotów rozpoczętej w noc św. Bartłomieja (23/24 sierpnia) złożyły się 
na utrwalenie akademickiej legendy francuskiego humanisty we wczesnonowożytnej 
Europie - od Wysp Brytyjskich aż po Transylwanię.

Trwałość tej legendy nie była jednak podtrzymywana wyłącznie za pomocą przekazu 
ustnego (a trudno przyjąć, że takowego nie było). Autor traktatów Brutinae quaestiones, 
Ciceronianus i Dialecticae distinctiones ad Quintilianum stał się bowiem bohaterem 
aż czterech tekstów biograficznych, za pośrednictwem których wybitne przymioty, 
osiągnięcia, a także okoliczności jego śmierci zostały przekazane dalszym pokoleniom. 
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Oprócz będącego zasadniczym przedmiotem niniejszej analizy żywotu Ramusa autorstwa 
Nicolasa de Nancela (tekst został wydany w 1599 roku), istnieją jeszcze trzy szesna- 
stowieczne biografie, znacznie uboższe od tego tekstu i posiadające mniejszą wartość 
informacyjną: Théophile’a de Banosa Petri Rami vita7 *, Jean-Jacquesa Boissarda Petrus 
Ramus w Icones virorum illustrium, doctrina et eruditioneprotestantium...,11. Pars6 oraz 
Johanna Thomasa Freigego Petri Rami vita w jego Praelectiones in Ciceronis orationes 
consulares9. Warto przy tym zauważyć, iż odpisy i wyciągi zaczerpnięte z wymienionych 
żywotów Ramusa pojawiają się w pismach innych autorów. Skróconą biografię Ramusa, 
opartą na tekście Freigego, odnaleźć można na przykład w Logice Johna Miltona10 11. Po
nadto niektóre części biografii zaczęły wieść swój własny żywot, jak choćby przywołany 
fragmentarycznie w motcie niniejszego tekstu pochwalny epigramat autorstwa Thomasa 
Freigego, zaczerpnięty z jego Petri Rami vita". Tekst Nicolasa de Nancela jest jako je
dyny spośród nich dostępny we współczesnej edycji krytycznej dokonanej przez Petera 
Sharratta12 i jawi się jako prawdziwa faktograficzno-anegdotyczna perełka, której autor 
dostarcza wielu interesujących szczegółów dotyczących Ramusa. Nakreślił on spójny 
i bogaty portret francuskiego humanisty i reformatora, przyczyniając się jednocześnie 

7 Znajdujący się w tomie pism Ramusa poświęconych chrześcijaństwu (Commentariorum de 
religione Christiana libri quattuor, numquam antea editi. Eiusdem vita a Theophilo Banasio descripta, 
Francofurti, apud A. Wechelem, 1576).

“ Francfort, Th. De Bry, 1592, reprint: Frankfurt, Minerva, 1969.
’ Marburg, P. Egenolph, 1599, reprint: Hildesheim, Georg Olms, 1969.
10 J. Milton, Artis logicaeplenior institutio ad Petri Rami methodum concinnata. Adiecta est 

praxis analytica et Petri Rami vita. Libri duobus, Londini 1672.
11 Tekst ten w pełnej postaci brzmi następująco: 

Invictus Ramę es, nam bis duo pectora gestas 
Socratis, Euclidis, Tullii, Aristotelis.
Arte es Aristoteles, methodo Plato, Tullius ore
Ingenio Euclides Ramę, quid ulterius?

[Jesteś niepokonany, Ramusie, bo dwakroć duchem [przewyższyłeś] czyny / Sokratesa, Eukli
desa, Tulliusza, Arystotelesa / Arystotelesa w sztuce / Platona w metodzie, Tulliusza w wymowie / 
Euklidesa w myśleniu (.] Ramusie, któż [od ciebie] większy?].

Pojawia się na przykład w traktacie polemicznym Jana Brożka (Apologia pro Aristotele et Euc- 
lide, contra Petrum Ramum et alios. Additae sunt duae disceptationes de numeris perfectis, Dantisci, 
Sumptibus Georgii Försteri, 1652), pojawia się także w tekście Edwarda Leigh A treatise of religion 
& learning, and of religious and learned men. Consisting of six books. The two first treating of religion & 
learning. The four last of religious or learned men in an alphabetical order, London 1656, s. 200 (Leigh 
pisał o Freigem i jego epigramacie następująco: „He was famous for his knowledge in Philosophy, 
Philology, Law. Peter Ramus his Scholar, and diligent follower all his life time. He write his Life, 
and this Epigram on him being dead”) oraz w jednym ze zbiorów śląskiego historyka-biografisty 
Melchiora Adama Vitae Germanorum iureconsultorum et politicorum, qui superiori seculo et quod 
excurritfloruerunt, Heidelbergae, Impensis Haeredum Jonae Rosae 1620, s. 254.

12 P. Sharratt, Nicolaus Nancelius, Petri Rami Vita. Edited with an English Translation, „Hu
manística Lovaniensia” 1975, Vol. 24; edycja dwujęzyczna, poprzedzona obszernym, poglądowym 
wstępem autorstwa Sharratta. Do samego tekstu Nancela odnosić się będę w tekście za pomocą 
skrótu N w połączeniu z numerem strony w edycji z 1975 roku.



28 Michał Choptìany

do utrwalania jego legendy. Mimo to utwór ten nie doczekał się zbyt wielu komentarzy: 
istnieją jedynie dwa większe studia poświęcone Petri Rami vita - wspomniany wyżej 
wstęp do edycji krytycznej oraz rozdział w książce Katherine MacDonald poświęcony 
zagadnieniom medycznym poruszanym w tekście Nancela13.

13 Por. K. MacDonald, Biography in Early Modern France ¡540-1630: Forms and Functions, 
London, Legenda, 2007.

14 Warto odnotować, iż Nancelius urodził się nieopodal Cuth, rodzinnego miasta Ramusa, 
mianowicie w Trący koło Noyon, mamy zatem do czynienia z interesującą (acz niepozwalającą na 
wyciąganie zbyt daleko idących wniosków) zbieżnością polegającą na tym, że uczeń-Pikardyjczyk 
piszę biografię innego słynnego Pikardyjczyka. W samych pismach Nancela nie Znajdziemy jednak 
żadnych uwag na temat wspólnego miejsca pochodzenia.

15 Jego studia greckie i łacińskie zaowocowały m.in. traktatem Stichologia graeca latinaque 
in formanda et reformanda (Parisiis 1579). Jako lekarz-praktyk wsławił się m.in. opisem dżumy 

Podobnie jak nie jest moim celem nakreślenie tutaj charakterystyki ramizmu jako 
ruchu intelektualnego, tak i życie Ramusa nie jest przedmiotem niniejszego studium, 
a ściślej rzecz ujmując - nie życie Ramusa jako przedmiot badań historyków idei, filo
zofii i retoryki. Nie chciałbym się koncentrować na ramistycznej retoryce i dialektyce, 
wyrastających z koncepcji Rajmunda Lulla, Rudolfa Agricoli, Lorenza Valli. Chciał
bym także pominąć szczegóły związane z jego reformą pedagogiczną oraz skądinąd 
niezwykle interesującą i zasługującą na osobne studium kwestię zastosowania metody 
ramistycznej do lektury i analizy różnych tekstów. W zamian za to pragnę skupić się 
na literackim wizerunku Ramusa jako wypadkowej obowiązujących kodów literackich 
i retorycznych jego własnej epoki - mianowicie na osobie Ramusa jako centralnej 
postaci tekstu biograficznego.

Jakkolwiek tekst Nancela pozostaje nadal istotnym dokumentem historycznym, 
na podstawie którego można próbować rekonstruować faktyczną biografię Pikardyj- 
czyka, Petri Rami vita jest również dziełem literackim par excellence, zanurzonym 
w tradycji pisarstwa biograficznego ciągnącej się co najmniej od czasów Ksenofonta, 
zamkniętym w strukturze retorycznej bardzo ściśle zachowującej prawidła właściwe 
temu gatunkowi prozatorskiemu. W związku z tą, oczywistą skądinąd, literackością 
resp. retorycznością tekstu Nancela, postać Piotra Ramusa staje się w nim siłą rzeczy 
literackim konstruktem, wypadkową faktów historycznych oraz retorycznej inwencji 
(owe fakty porządkującej i ubierającej w słowa) autora, zaangażowanego w rozpo
wszechnianie ramistycznych idei.

2. Petri Rami vita Nicolasa de Nancela

Tekst Nicolasa de Nancela (Nicolaus Nancelius Trachyenus Noviodunensis), uro
dzonego w 1539 roku (zm. w 1610) krajana14 i ucznia Ramusa z College des Prèsles, 
nauczyciela greki i łaciny oraz lekarza15, posiada charakter rozbudowanego żywotu 
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francuskiego scholarchy, podzielonego na małe sekcje, z których każda ma na celu 
albo dostarczenie czytelnikom opisu jakiegoś istotnego epizodu z jego życia, albo też 
naświetlenie poprzez anegdoty i szczegółowe opisy któregoś z aspektów jego osoby 
tylko po to, aby umocnić czytelników w przekonaniu o wyjątkowości tej postaci, co, 
zanim naświetlona zostanie centralna problematyka tekstu, można stosunkowo łatwo 
przedstawić na kilku przykładach. Strategia zastosowana przez Nancela nie jest skąd
inąd niczym nowym. W podobny sposób komponował Żywoty równoległe Plutarch 
z Cheronei. Również i w renesansie Znajdziemy odnowienie tej konwencji gatunkowej 
w żywotach Platona, Arystotelesa czy Cycerona układanych przez włoskich humani
stów, między innymi Leonarda Bruniego i Marsilia Ficina16.

w tekście Discours très-ample de la peste et des moyens de la sceller par prières et très sainte conversion 
(Parisiis 1581).

16 Por. teksty Bruniego, Ficina, Guarino Guariniego i Gianozzo Manettiego zgromadzone 
w tomie Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2008 (Biblioteka Renesansowa, 1.1).

17 Por. N 176-178 oraz 184.
18 Por. N 236.
19 Por. N 182-184. Brano go z tego powodu za Włocha bądź też za osobę sprzyjającą Wło

chom. Gdy zmuszono wszystkich akademików do obcięcia bród, Ramus wstydził się pokazywać 
publicznie (N 240).

20 Por. N 226-228.
21 Por. N 234-236. „Atque etiam pavones domi alebat, ut invidi quidem obiicebant, congener 

sibi et laudis aemulum genus volucris”. [„Hodował także w domu pawie, gatunek ptaka, jak twier
dzili zawistnicy, łasy na pochwały nawet od swoich towarzyszy”]. Motyw pawia powraca jeszcze 
w tekście Nancela przy opisie brody Ramusa, którą przyrównywano do pawiego ogona (por. N 228). 
Wszystkie przekłady fragmentów opusculum Nancela mojego autorstwa - M. Ch.

Nancel zamieszcza w swojej biografii mnóstwo szczegółów, z których każdy, gdy 
wzięty zostaje osobno, wydaje się mieć wartość mało istotnej anegdoty. Biograf wspo
mina na przykład, że Ramus zmagał się z chorobą oczu z powodu pracy w nocy17, że nie 
używał pierzyny18, obciął bardzo krótko włosy i brodę19 lub że później nosił bardzo długi 
zarost20, że lubił hodować pawie21 czy też o tym, jakie posiłki zwykł jadać na co dzień. 
Elementy te odnajdują jednak właściwą sobie funkcję - stają się częścią mozaikowego 
portretu prawdziwego tytana pracy i wielkiego retora. Anegdoty połączone z istotnymi 
epizodami z życia humanisty wraz z charakterystyką Ramusowych przymiotów tworzą 
sentymentalną sekwencję obrazów, której kulminacją jest obszerny opis męczeńskiej 
śmierci Ramusa podczas wydarzeń związanych z nocą św. Bartłomieja.

W tym gąszczu biograficznych szczegółów Nancel kładzie szczególny nacisk na 
niezwykłe zdolności oratorskie Ramusa, przyrównując go wprost do Cycerona i po
mijając tym samym wszystkich tych, którzy żyli pomiędzy czasami Tulliusza a połową 
XVI wieku:

Ramus linguae Latinae et scribendo et dicendo facile princeps suo saeculo fuit; nemoque 
(quod sciam) quingentis, imo millenis annis ante eum vixit pari facundia cum eo compa- 
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randus, qui de re qualibet scribere dicereque posset ex tempore, et quidem stylo orationis 
eo, quem nemo post Ciceronem, aut saltem post Quintilianum videtur assecutus. Erat in 
homine praeter elocutionis opes, etiam gestus et pronuntiationis gratia quaedam singula- 
ris, ut a natura compositus orator de industria videretur. Haec Ramo praecipua laus fuit, 
magna tamen, quia multis saeculis, vel Tullio ipso iudice, rarus orator bonus nasci aut fieri 
consuevit (nasci enim poetas, oratores autem fieri volunt) (N 204-206).

[Ramus zarówno w pisaniu po łacinie, jak i w mowie, stal się bez wątpienia w swoim wieku 
księciem i - o ile wiem - nie było nikogo w ciągu pięciuset albo tysiąca lat przed nim, kogo 
można by z nim porównywać [pod względem] daru wymowy. Mógł on pisać lub mówić 
o jakiejkolwiek rzeczy bez przygotowania i to takim stylem, którego, jak się zdaje, nikt po 
Cyceronie albo przynajmniej po Kwintylianie nie osiągnął. Oprócz bogactwa wysłowienia 
posiadał także jakiś wyjątkowy wdzięk gestu i mówienia, a z powodu swej staranności 
zdawał się mówcą stworzonym przez naturę. To była jednak główna i największa zasługa 
Ramusa, ponieważ według opinii samego Tulliusza wiele jest takich stuleci, w których 
zazwyczaj rzadko rodzi się lub powstaje dobry mówca (jak mówią: poetami się rodzimy, 
mówcami się stajemy).]

Nancel obdarowuje swoich czytelników również interesującym szczegółem, 
zwłaszcza z punktu widzenia badań nad wczesnonowożytną pronuntiatio i metoda
mi mnemotechnicznymi. Ich, suponowane przez ramistów, naturalność i zgodność 
z obiektywnym porządkiem rzeczy miały zastąpić skomplikowane i bogate systemy 
sztucznej pamięci, opierające się na „umiejscawianiu” przedmiotów reprezentujących 
poszczególne części mowy w komnatach i zakamarkach opuszczonych budowli istnie
jących jedynie w wyobraźni retora. Ramus nie posiłkował się takim systemem, ponadto 
miał, według Nancela, zdolność wygłaszania długich, godzinnych przemówień a vista, 
natomiast potrzebował jako pomocy jedynie skrawka papieru, na którym zapisywał 
kluczowe pojęcia22.

22 Por. N 205. Nancel przyrównuje metodę „karteczkową” Ramusa do wspominanego przez 
Cycerona Antoniusza, który „zapamiętywał” porządek mowy, przypisując jej poszczególne części 
kolejnym palcom swoich dłoni.

Obraz Ramusa-retora, jaki dał swoim czytelnikom Nancel, nie jest jednak pozba
wiony rys. Jeśli ktoś bowiem jest wybitnym mówcą, nie może też być wybitnym poetą. 
Ramus nie pozostawił po sobie praktycznie żadnych prób poetyckich:

lam vero ut in eloquentia primas tenebat, sic in poesi mire novus erat minimumque ver- 
satus, ut per annos totos viginti et plures, [quibus fere cum ilio egi,] ne totidem quidem 
carmina scriptitarit (N 206).

[Rzeczywiście, o ile w wymowie osiągnął pierwszeństwo, to w poezji był zadziwiająco 
niezręczny i przez te dwadzieścia lat, które z nim spędziłem, z pewnością nie napisał więcej 
niż dwadzieścia utworów.]



Ramus Petri Rami 31

Biograf odmalowuje wręcz komiczny obraz Ramusa walczącego z systemem wer- 
syfikacyjnym, gdy chciał napisać własny epigramat, który mógłby włączyć w program 
okolicznościowego przedstawienia przygotowanego przez Collège de Presles, a mają
cego upamiętnić wygrany przez jednego z zaprzyjaźnionych paryżan proces sądowy 
(samo przedstawienie miał stanowić chór dziewięciu muz z towarzyszeniem Apollina):

[...] ne tum quidem potuit, cum pedes modo plures, modo pauciores carmini appingeret 
[seu affingeret]23, neque satis constans illi foret quantitatis syllabariae ratio. Atque hoc cum 
Cicerone habuit commune, ut bonus orator, malus esset poeta (N 206-208).

23 Uzupełnienie pochodzące od P. Sharratta.
24 N 208.
25 Osobną kwestię stanowi to, na ile te zarzuty były uzasadnione przez samą poezję Arpinaty 

i z jakich pobudek były formułowane. O Cyceronie jako poecie zob. m.in. K. Marciniak, Pro 
Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci, Warszawa, Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, 2008.

26 Por.m.in.J. J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages: A History of the Rhetorical Theory from 
Saint Augustine to the Renaissance, Tempe, AZ, Arizona Centre for Medieval and Renaissance Studies, 
2001 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 227 - MRTS Reprint Series, 4); J. O. Ward, 
Ciceronian Rhetoric in Treatise, Scholion and Commentary, Turnhout, Brepols, 1995 (Typologie des 
Sources du Moyen Âge Occidental, 58); L. Reynolds, N. Wilson, Skrybowie i uczeni. O tym, 
w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, przeł. P. Majewski, Warsza
wa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 (Communicare).

[Nie mógł wówczas [tego zrobić], ponieważ przydzielał czy też przypisywał poematowi za 
dużo lub za mało stóp, nie potrafił też [zachować] zasady stałej liczby sylab [w wierszu]. 
Miał zatem coś wspólnego z Cyceronem - był dobrym mówcą i złym poetą.]

Raz jeszcze zatem pojawia się odwołanie do Cycerona jako do jedynego spośród 
starożytnych, z którym wielkość Ramusa mogłaby się równać. Nancel swobodnie 
parafrazuje następnie Catullusa („Tanto pessimus omnium poeta, / quanto et optimus 
omnius patronus”, Carm. 49. 6-7; podkr. - M. Ch.) oraz szyderczy epigramat Mar- 
cjalisa (Epigr. II. 89. 3-4), skierowany pod adresem Arpinaty („Quod versus scribis 
Musis et Apolline nullo, I laudari debes, hoc Ciceronis habes”24). O ile jednak celem 
wspomnianych tutaj autorów starożytnych było wyśmianie poetyckiej nieudolności 
Cycerona25, to na poziomie tekstu Nancela przywołanie zarówno owych faktów, jak 
i tekstów, otwiera pole dla laus opartej na paradoksie. Niedoskonałość zostaje tutaj 
obrócona w zaletę, bowiem pozwala utożsamiać Ramusa z Tulliuszem, budować 
w wyobraźni odbiorców pomost pomiędzy dwoma wielkimi retorami i tworzyć obraz 
Ramusa jako szesnastowiecznego Cycerona.

Należy jednocześnie zauważyć, że odwołanie do Cycerona nie czyni w żadnym 
przypadku tekstu Nancela wyjątkowym. Autorytet Arpinaty, przekazany wiekom 
późniejszym przez pisarzy średniowiecznych w postaci kopii jego własnych traktatów 
i tekstów opartych na koncepcjach zawartych w jego pismach26, stosunkowo wcześnie 
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przybrał również formę jednego z najbardziej rozpowszechnionych motywów meta- 
retorycznych, tzn. takich, które umożliwiały odniesienie własnej lub cudzej biegłości 
w sztuce przemawiania do (ponadczasowego) wzorca27. Tym, co konstytuuje ów pa
radoksalny wymiar pochwały Ramusa i co zasługuje na szczególną uwagę w związku 
z odwołaniem do Cycerona, jest fakt, że porównanie to brzmieć może nader ryzykownie, 
jeśli weźmie się pod uwagę gwałtowny atak Ramusa skierowany przeciwko Cyceronowi 
w Brutinae ąuaestiones, w których Arpinata przedstawiony został jako jeden z tych, 
którzy dali się zwieść naukom Arystotelesa.

27 Por. np. stawianie siebie jako mówcy w roli godnego następcy oskarżyciela Katyliny jako 
jedna z podstawowych retorycznych strategii mających zbudować pozycję mówcy/pisarza wśród 
jego słuchaczy/czytelników.

28 Plut. Cie. 2. (cyt. za: Plutarch, Cyceron, [w:] idem, Cztery żywoty. Lizander, Sulla, Demost- 
nes, Cyceron, przeł. M. Brożek, Warszawa, Czytelnik, 1954, s. 153).

29 Tj. do momentu, w którym nie dokonał przejścia na kalwinizm ok. 1561 roku. Na temat 
ambiwalentnego stosunku Ramusa zarówno do katolicyzmu, jak i kalwinizmu oraz konfesjonalizacji 
ramizmu por. m.in. H. Hotson, op. cit., s. 14 i n.

30 Stało się tak na skutek jego wystąpienia skierowanego przeciwko Arystotelesowi, które wywo
łało gwałtowny sprzeciw paryskich scholastyków, m.in. Joachima Periona i Jacquesa Charpentiera. 

Sygnalizowałem już wyżej zgodność struktury retorycznej tekstu Nancela z tradycją 
żywotopisarską sięgającą starożytności. Paralelizmy owe i konwergencje nie obejmują 
jedynie podobieństw pomiędzy strukturami kompozycyjnymi, ale sięgają również 
w głąb tekstu Nancela: z biografii jego autorstwa ma płynąć moralna nauka i swoiste 
pocieszenie (dla uczniów Ramusa, być może też dla hugenotów). Ponadto tekst wchodzi 
w dialog z tekstami autorów starożytnych, podejmuje pojawiające się w nich motywy, 
przez co jego biografia staje się bezpośrednim nawiązaniem do przekazów dotyczą
cych Cycerona, zwłaszcza do żywotu spisanego przez Plutarcha. Do najistotniejszego 
wątku związanego z tym zagadnieniem przyjdzie mi jeszcze powrócić, tymczasem 
chciałbym zaznaczyć, iż wyżej cytowane fragmenty dotyczące walki Ramusa z oporną 
materią języka poetyckiego wydają się łudząco podobne do Plutarchowych wzmianek 
o Cyceronie trudniącym się poezją. O ile jednak Ramus opisany przez Nancela nie 
sprawdza się w ogóle jako poeta, to przypadek Cycerona w żywocie pióra Plutarcha 
jest nieco odmienny - sztuka oratorska Arpinaty przewyższyła jego poezję, dlatego 
o tej drugiej nikt nie pamięta:

Z biegiem czasu, przyłożywszy się jeszcze wszechstronniej do pracy nad sztuką, zyskał 
sobie opinię nie tylko najlepszego mówcy rzymskiego, ale i poety. O ile jednak jego sława 
oratorska przetrwała po dziś dzień, choć styl wymowy uległ z czasem wielkim i zasadni
czym zmianom, o tyle jako poeta, w porównaniu z wielu utalentowanymi poetami, którzy 
żyli już po nim, Cyceron został całkowicie zapomniany28.

Ramus jest ponadto przedstawiany jako niestrudzony wykładowca, widziany zawsze 
z książką lub na katedrze, pracujący w nocy i przez to tracący wzrok, w dodatku - jako 
człowiek pobożny, uczestniczący codziennie we mszy29 i wynagrodzony przez los kró
lewską profesurą po okresie, gdy jego usta zostały zakneblowane edyktem Franciszka I30.
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Taka strategia konstruowania obrazu retora nie jest naturalnie niczym oryginal
nym. Mamy tutaj do czynienia w dużej mierze z twórczym przetworzeniem schematów 
kompozycyjnych pojawiających się w europejskiej biografistyce od czasów Plutarcha 
- recepcja jego pism, mających nieść nie tylko wiedzę o biografii wybitnych postaci 
historycznych, ale przede wszystkim dostarczać moralnej nauki, była stosunkowo 
szeroka, i odcisnęła swoje piętno zarówno na piśmiennictwie biograficznym wie
ków średnich, jak i na żywotopisarstwie wczesnej nowożytności. Tendencja ta nawet 
nasiliła się w dobie renesansu i reformacji, a to za sprawą pojawienia się możliwości 
wykorzystania biografii w funkcji narzędzia w polemikach międzywyznaniowych. 
Biografie reformatorów religijnych były tedy pisane przez przyjaciół, uczniów i wrogów, 
a wszystkie do pewnego stopnia czerpały z wzorców Plutarchiańskich31.

Król Franciszek I nałożył na Ramusa zakaz nauczania, który został uchylony w momencie wstąpienia 
na tron Henryka II dzięki wstawiennictwu Charlesa, kardynała de Lorrainea.

31 Na temat biografistyki reformacyjnej por. m.in. I. Backus, Life Writing in Reformation 
Europe: Lives of Reformers by Friends, Disciples, and Foes, Aidershot, Ashgate, 2008, s. v-xxv; oraz 
J. M. Weiss, Humanist Biography in Renaissance Italy and Reformation Germany, Aidershot, 
Ashgate, 2010 (Variorum Collected Studies Series).

32 N 266.
33 Ibidem.

Tekst Nancela wydaje się być standardowym dziełem swojej epoki, przynajmniej 
jeśli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób Ramus został przedstawiony jako retor 
i pedagog. Konwencjonalność ta zostaje do pewnego stopnia przełamana dzięki fina
łowi tekstu, który sprawia, że jest on zarazem realizacją schematów kompozycyjnych 
właściwych biografiom wybitnych postaci historycznych, jak i plasuje się jednocześ
nie na terytorium wybitnie protestanckiego gatunku biograficznego, mianowicie 
martyrologium.

3. Topika martyrologiczna

Aby po szczegółowym przedstawieniu wszystkich zasług Ramusa i kolei jego 
akademickiej kariery przekraczającej już od dawna mury Paryża przejść do opisu jego 
dramatycznej śmierci podczas masakry hugenotów w 1572 roku, Nancel stosuje para- 
lipsę, przemilczając znane wszystkim szczegóły dotyczące nocy św. Bartłomieja („de 
quo nihil amplius dicam”32), co można odczytywać z jednej strony jako akt autocen
zury dokonywanej przez biografa (masakra hugenotów była tematem „żle obecnym”), 
z drugiej strony - przemilczenie takie służyć może tworzeniu wspólnoty wśród tej 
grupy czytelników tekstu, którzy wiedzą, jak wyglądały wypadki z sierpnia 1572 roku. 
Opowieść o śmierci Ramusa z rąk siepaczy, którzy działali „contra Regis et Reginae 
voluntatem interdictumque”33 traktuje jednocześnie jako pars pro toto oddającą tragizm 
owej nocy. Ramus, zaskoczony przez zbójców, padł na kolana i zaczął się modlić:
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In genua procumbit, orat, in agone coflictatur, et victimae simillimus, ferientis dextrae 
solum ictum expectat. [...] Eo cohors coniuratorum effunditur [...] [hjominem orantem 
deprehendunt, oculis et manibus ad coelum intensis (N 268).

[Upadł na kolana, modlił się, cierpiał w momencie konania, czekał tylko na cios uderza
jącej ręki niczym ofiara. [...] Dopadła go zgraja spiskowców [...]. Związali modlącego się 
człowieka, gdy wznosił oczy i ręce ku niebu.]

W narracji o męczeństwie autora Brutinae quaestiones można się dopatrzyć analogii 
z opisami Męki Pańskiej. Powyżej przedstawione zostało samo pochwycenie Ramusa, 
jest też drastyczny opis prób dobicia krypto-hugenoty, który mimo licznych odniesio
nych obrażeń, cały czas się modlił: był bity w głowę, w jego pierś ugodzono szpadą, 
wleczono go po schodach i wyrzucono przez okno, co nie przeszkadza Nancelowi, 
by stwierdzić, że ,,[i]ncertum, an plane mortuus, Ramus in fluvium demergitur”34. 
Zwłoki humanisty najprawdopodobniej zostały poddane dalszym aktom mającym 
na celu ich zbezczeszczenie:

34 N 270; „Nie wiadomo, czy Ramus był już martwy, gdy został wrzucony do rzeki”.
35 Na temat problematyki konającego ciała w literaturze francuskiego renesansu oraz okrutnego 

zwyczaju bezczeszczenia zwłok hugenotów por. dwa interesujące studia: D. Crouzet, Imaginaire 
du corps et violence aux temps des troubles de religion, [w:] Le corps à la renaissance. Actes du XXXe 
colloque de Tours, éd. J. Céard, M.-M. Fontaine, J.-C. Margolin, Paris, Aux Amateurs de Livres, 
1980, s. 115-127; oraz C. Blum, Le corps à l’agonie dans la littérature de la renaissance, [w:] Le corps 
à la renaissance..., s. 147-160. Zob. też. S. Carroll, Blood and Violence in Early Modem France, 
Oxford - New York, Oxford University Press, 2006.

Sunt qui dicant caput illi a quodam chirurgo putatum, reliquum trunctum aquis et piscibus 
mandatum. Scio multos praetereuntes dato nummo, baiulos adstantes iussisse sibi Rami 
cadaver ripae innatas a D. Michaelis pontem ostentari (N 270).

[Są tacy, którzy mówią, że jego głowę odciął chirurg, reszta zaś ciała została powierzona 
wodom [rzeki] i rybom. Wiem, że wielu przechodniów płaciło tragarzom, którzy tam 
byli, by wyciągnęli pływające zwłoki Ramusa na brzeg i wystawili je na pokaz na moście 
św. Michała.]

Nancel dodaje zaraz potem dramatyczną i ironiczną zarazem exclamatio:

En Ramo merces laborum, en gratia studiorum, en eloquentiae divinae munus, en fructus 
et emolumenti in rem literariam praemium! (N 270)

[Oto nagroda dla Ramusa za jego trudy, oto podziękowanie za jego wysiłki, oto dzieło 
boskiej wymowy, oto korzyści i wynagrodzenie za pierwszorzędną twórczość literacką!]

Sprawiedliwość miała jednak szybko zatryumfować. Jak podaję biograf Ramusa, 
przywódca grupy i jej przewodnik zmarli na gangrenę w kilka miesięcy po sierpnio
wych wydarzeniach, inny z napastników został zabity nożem35.
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W chwili, gdy Nancel publikował swoją biografię królewskiego profesora wymowy 
i filozofii, męczeńska sława Ramusa była już dobrze ugruntowana. Publikacja Vitae 
przypada na 1599 rok, od śmierci Ramusa mija wówczas już 27 lat, niemniej jednak 
tekst Nancela pozostaje ważnym dokumentem, który pokazuje, jak środowiska podzie
lające idee głoszone przez Ramusa mogły w tragicznym końcu jego życia upatrywać 
dodatkowego czynnika konsolidującego. Ich nauczyciel, reformator, wielki erudyta 
i orator został przecież zabity przez ludzi nasłanych przez wrogów, a narastający we 
Francji konflikt religijny posłużył do tego jako poręczny pretekst. Czynnikiem niewąt
pliwie wzmacniającym popularność Ramusa - poza jego antyarystotelizmem - była 
jego sława protestanckiego męczennika, która z pewnością częściowo przyczyniła się 
do zawrotnej kariery, jaką zrobiły jego pisma po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. 
Sama biografia pióra Nicolasa de Nancela wpisuje się zaś w szerszy kontekst „ksiąg 
męczeńskich” powstających w czasach wczesnonowożytnych wojen religijnych, których 
najwybitniejszymi przykładami są Acts and Monuments Johna Foxea (1554) oraz Histoire 
des Martyrs Jeana Crespina (dzieło rozbudowywane w latach 1554-1563), a także szereg 
utworów pomniejszych36. Pełniły one funkcję propagandową, pozwalały konsolidować 
środowiska reformacyjne, jednocześnie zaś przyczyniały się do rozpowszechniania 
wiedzy na temat poszczególnych postaci związanych z ruchem reformacyjnym.

Interesujący jest fakt, że jedyna obok P. Sharratta badaczka, która zainteresowała się Petri Rami 
Vita - Katherine MacDonald - w artykule dotyczącym tego utworu nie poświęca uwagi proble
matyce agonii, męczeństwa i ich reprezentacji w tekście Nanceliusa, koncentrując się na innych 
aspektach „medycznego” spojrzenia Nancela na życie Ramusa - por. K. MacDonald, Medicine 
and Method in Nicolas de Nancels „Petri Rami vita" (1599), [ w:J eadem, Biography in Early Modern 
France..., s. 61-80.

36 Na temat tego rodzaju utworów por. D. R. Kelley, Martyrs, Myths, and the Massacre: The 
Background of St. Bartholomew, „The American Historical Review” 1972, Vol. 77, No. 5, s. 1323-1342; 
tam również obszerna bibliografia.

37 Por. Plut. Cie. 48-49.
38 Por. N 270.

Opis męczeńskiej śmierci nasuwać może jeszcze jedno skojarzenie z Plutarcho- 
wymi żywotami znakomitych retorów. Zarówno opis samobójstwa Demostenesa, jak 
i brutalnego zabójstwa Cycerona, zostały oddane przez biografa z Cheronei z ogromną 
pieczołowitością. Paralela owa przebiega nad wyraz zbieżnie zwłaszcza w przypadku 
biografii Arpinaty. Operacjom dokonanym na zwłokach rzymskiego oratora poświę
cone są całe dwa capitula37, u Nancela z kolei - oprócz szczegółowego opisu sposobu, 
w jaki dwaj siepacze obeszli się z Ramusem - natrafiamy również na informacje o karze 
poniesionej przez nich za czyn, którego się dopuścili38.
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4. Gałąź Piotra Ramusa

Nancel rozpoczyna swój quasí-hagiograficzny opis życia Ramusa od zwrotu do 
uczniów królewskiego profesora. Taka formuła adresu, jakkolwiek silnie skonwencjo
nalizowana, przypominać może listy apostolskie, choć jest to tylko jedno z niewielu 
miejsc w tekście, które może takie asocjacje wywoływać. Tak samo jak w pismach no- 
wotestamentowych w wielu miejscach podkreśla się integrujący wspólnoty pierwszych 
chrześcijan wymiar ofiary Chrystusa, tak tutaj elementem spajającym dla współczesnych 
Nancelowi odbiorców tekstu jest to, że wszystkich niewymienionych przez Nancela 
z imienia adresatów żywota Ramusa łączy jedno doświadczenie - są oni kontynuato
rami jego idei i jego uczniami:

Omnibus P. Rami doctrinae alumnis, viris toto orbe clarissimis, condiscipulis olim suis, 
Nic. Nancelius S.D. (N 169)

[Nicolas Nancel przesyła pozdrowienie wszystkim wychowankom doktryny Ramusa, 
mężom najsławniejszym w całym świecie, niegdyś swoim współtowarzyszom w nauce.]

Następnie Nancel rozwija koncept oparty na passusie z Etyki nikomachejskiej, wedle 
którego „Frequens est in ore populo: magistris, diis et parentibus non potest reddi 
aequivalens”3’, koncentrując się na osobie nauczyciela i rozwijając cały wachlarz nawiązań: 
do Lachesa Platona, do Kwintyliana, św. Hieronima, Seneki i Hipokratesa. Cytaty przez 
niego użyte mają pokazać wagę, jaką dla człowieka posiada osoba dobrze dobranego 
nauczyciela, który posiada umiejętności odpowiednie do kształtowania duszy. Prawdy, 
które przywołuje, na mocy autorytetu starożytnych wydają się aspirować do - uniwer
salnych reguł, tutaj jednak zyskują bardziej na wymiarze konkretnym, bowiem to Ramus 
jest właśnie takim nauczycielem, względem którego uczniowie zaciągnęli dług i nigdy 
nie będą w stanie go w równym stopniu spłacić, nawet gdy będą pełnić wysokie funkcje:

39 Ibidem. „Częste jest powiedzenie, że nie podobna odpłacić się nauczycielom, bogom i ro
dzicom w stopniu dorównującym [ich zasługom]”.

Quid plura? Vos enim nunc alloquor, vos appello, o viri percelebres, et nostri olim condi- 
scipuli sub Ramo ilio fiorentissimo, in omni artium ac disciplinarum genere non dico per 
Galliam universam, sed per Europam adeo totam, imo per orbem universum sparsi et latis
sime diffusi, qui clavum Reipublicae tenetis, qui vestris artibus variis ac multicibus populo 
praefecti estis ac praelucetis, qui quasi lumina claríssima resplendetis, scriptiaque doctissimis 
nomen vestrum ad posteros propagatis. Vobis vitam praeceptoris olim nostri legendam et 
recognoscendam propono, exemplar doctrinae et eruditionis cuiusdam singularis (N 170).

[Cóż więcej? Do was się teraz zwracam, was wzywam, mężowie przesławni, którzy niegdyś 
byliście współuczniami we wszelkich sztukach i dyscyplinach pod tą rozkwitającą Gałęzią. 
Sądzę, że jesteście teraz rozproszeni nie tylko po całej Francji, ale także po całej Europie, 39 
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a nawet tu i tam po całym szerokim świecie. Wy dzierżycie ster rzeczpospolitej40, dzięki 
waszym licznym i różnorodnym umiejętnościom jesteście wybitnymi przełożonymi nad 
ludźmi, błyszczycie niczym najjaśniejsze światło, a przez pisma przekazujecie wasze wiel
ce uczone nazwiska następnym pokoleniom. Przedkładam wam do czytania biografię41 
naszego zmarłego nauczyciela, który był wyjątkowym przykładem wiedzy i uczoności.

40 Por. Cie. Sest. 9,20.
41 W tym miejscu pojawia się dwuznaczność - z jednej strony vita może funkcjonować tutaj 

jako kategoria genologiczna, żywot, z drugiej strony - można to czytać dosłownie („przedstawiam 
wam życie...”).

42 Por. N 177.
43 „Sed Rami appellatio magis arrisit homini cumprimis laudis cupido atque isto velut ornine, 

virescentem nominis famam iam inde ab initio affectare et sperare, sibique adeo polliceri est ausus: 
«Canescet saeclis innumerabilibus», ait ille (N 176). [„Nazwisko Ramus wydawało się jednak lep
sze komuś żądnemu pochwał i za pomocą tego znaku ośmielił się pragnąć i oczekiwać od samego 
początku rozkwitającej sławy tego nazwiska, obiecując nawet sobie samemu: «Będzie wzrastać po 
niezliczone wieki»”.]

44 Wig, Iz 11,1; za Biblią Tysiąclecia: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego 
korzeni”.

Rozwiązanie zagadki, jaką stanowi wizja roztaczana przez Nancela, tkwi w słowie 
„Ramus”42 - nazwisko to pod piórem biografa obrosło dodatkowymi znaczeniami. Jak 
zauważa Nancel, poprawna łacińska wersja nazwiska „de la Ramee” powinna brzmieć: 
„a Rama”, względnie „Ramaeus”, lecz autor Brutinae quaestiones stworzył wariant 
odmienny. Jego biograf, znając już późniejsze fakty, konstruując je na nowo ex post, 
tłumaczy to tym, że Ramus zdołał przewidzieć, jak wiele gałęzi (łac. ramus - ‘gałąź, 
konar’) z niego „wyrośnie”43. Humanista zostaje przedstawiony poprzez tę grę słów 
jako cierpliwy nauczyciel (gałąź, w cieniu której inni mogą spokojnie doskonalić swoje 
umiejętności), względnie może być postrzegany jako oj ciec-założyciel nowego ruchu 
(pień lub konar, z którego wyrastają kolejne pędy, sięgające coraz dalej, poza Francję).

Nieprzetłumaczalna jest tutaj oparta na ekwiwokacji oraz figurze distinctio gra 
słów łacińskiego oryginału. W miejscu, w którym Nancelowi wystarcza jednokrotne 
użycie wyrazu „Ramus”, tłumacz jest zmuszony używać rozbudowanej konstrukcji, 
w ramach której zostaje wyeksponowana topika kwitnącej gałęzi, natomiast zatarciu 
ulega fakt, że samo zlatynizowane nazwisko francuskiego uczonego funkcjonowało 
również jako rzeczownik pospolity.

Mało tego, gdyby podążać dalej ścieżką interpretacyjną odwołującą się do topiki bi
blijnej, można by zaryzykować stworzenie analogii między rozwijaną tutaj figurą „gałęzi 
Ramusa” a starotestamentową wizją „pnia Jessego” („Et egredietur virga de radice Jesse, 
et flos de radice eius ascendet” [Iz 11, l]44). Zachować jednak trzeba umiarkowanie. 
Po pierwsze inny jest charakter tych tekstów (Nancel konstruuje szczegółowy portret 
swojego nauczyciela-męczennika, proroka Izajasza tworzy mesjański poemat), inny jest 
też sugerowany przez te roślinne metafory „sposób rozrostu” (u Nancela Ramus/gałąź 
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jest podstawą, z której wyrasta wiele żywych pędów, podczas gdy u Izajasza „różdżka”, 
resp. Mesjasz, ma być zwieńczeniem, ukoronowaniem rodu Dawida). Z drugiej jednak 
strony daje się w tekście Nancela odnaleźć ślady wskazujące na stylizację grupy adre
satów na coś w rodzaju zamkniętej wspólnoty i grona wiernych uczniów, w domyśle 
(Nancel nie przedstawia tego wprost) - rozesłanych przez swojego mistrza po świecie.

5. Topika i fakty

Sposób, w jaki biografia Ramusa została przez Nancela skomponowana, zwłaszcza 
zaś konstrukcja jej punktu kulminacyjnego, stanowi niewątpliwie intrygujący splot 
dwóch tradycji żywotopisarskich. Z jednej strony wykształcony humanista, jakim 
niewątpliwie był Nancel, sięga do wzorców antycznych, by zbudować obraz swojego 
mistrza na podobieństwo autora De oratore, z drugiej - fakt poniesienia męczeńskiej 
śmierci przez Ramusa wywołuje asocjacje nie tylko z biografistyką Plutarcha, ale 
również z opisami pasyjnymi i protestanckimi martyrologiami.

Na identyfikacji tych frapujących zbieżności nie można jednak poprzestać, albowiem 
wydają się mieć one swoje praktyczne, historycznie udokumentowane konsekwencje. 
Sygnalizowane wyżej odniesienia do kontynuatorów doktryny i uczniów „wyrastają
cych z pnia” (tudzież gałęzi), którym miałby być Ramus na podobieństwo pnia Jessego, 
znajdują swoje intrygujące potwierdzenie również w sferze faktów z dziedziny historii 
intelektualnej XVI i XVII wieku.

Okres 1570-1630 to czas intensywnego ukazywania się poszczególnych dzieł 
Ramusa i Talona, zwłaszcza łacińskiej Dialektyki i Retoryki. Na podstawie tabeli 
opracowanej przez Josepha S. Freedmana widać wyraźnie, iż najpoważniejszym 
kierunkiem, w którym promieniowały idee ramistyczne, było terytorium Rzeszy 
Niemieckiej45. Na badane przez amerykańskiego historyka pedagogiki lata 1570-1630 
przypadają w tym kraju 144 wydania Dialektyki, co jest prawdziwym ewenementem 
w porównaniu z innymi uwzględnionymi w zestawieniu regionami46. Podobnie ma 
się sprawa z Retoryką Talona i Ramusa, która w Niemczech doczekała się 62 wydań, 
co znów kilkanaście razy przewyższa średnią liczbę wydań w pozostałych krajach. 
W cesarstwie niemieckim, podzielonym wówczas na liczne księstwa i trawionym 
sporami religijnymi, istniało o wiele większe zapotrzebowanie na książki pomagające 
w budowaniu uniwersyteckiego curriculum, co przemawiało mocno na korzyść pary 
francuskich humanistów z uwagi na fakt, że stanowiły jednocześnie bardziej efektywną 
z pragmatycznego punktu widzenia47 oraz antyscholastyczną alternatywę w stosunku 

45 J. S. Freedman, op. cit., s. 100.
46 W samej Francji, Niderlandach, Szwajcarii i na Wyspach Brytyjskich liczba edycji była o wiele 

mniejsza i wahała się w tym okresie od kilku do kilkunastu.
47 Na ten temat por. A. Grafton, L. Jardine, From Humanism to the Humanities: Education 

and the Liberal Arts in Fifteenth-and Sixteenth-Century Europe, London, Duckworth, 1986.
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do modelu znanego z szkolnictwa katolickiego48. Rynek drukarski w niemieckich 
księstwach, Alzacji i niemieckojęzycznej Szwajcarii, miał wówczas do zaspokojenia 
ogromne zapotrzebowanie. Na obszarze tym działało ponad 30 uniwersytetów oraz 
setki pomniejszych gimnazjów akademickich i im podobnych instytucji. Głównymi 
ośrodkami, w których publikowano pisma Ramusa, były: Lipsk, Frankfurt nad Me
nem, Kolonia, Herbom, Hanau, Dortmund, Magdeburg, Brema, Brunszwik, Erfurt, 
Giessen, Wittenberga i kilkanaście jeszcze innych.

48 Osobną kwestię stanowi oczywiście kwestia siły relacji pomiędzy ramizmem jako ruchem 
retoryczno-pedagogicznym a kalwinizmem, zamykanej przez wielu polemistów w formułach takich 
jak „ramizm jest stopniem do kalwinizmu” czy „każdy ramista to kalwinista”, por. H. Hotson, 
op. cit., s. 112.

49 Świadczą o tym zapisy w dokumentach uniwersyteckich; por. Universitatsarchiv Heidel
berg, UAH RA 661, t. 2, k. 83v; na ten temat zob. K. Meerhoff, Ramus et I'Universite. De Paris 
a Heidelberg (1569-1570), [w:] Ramus et I’Universite, ed. K. Meerhof, Paris, Editions Rue d’Ulm, 
2004 ; oraz M. Choptiany, Czy istnieje polska recepcja pism Pierrea de la Ramee? Kilka postulatów 
badawczych, [w:] Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, 
red. naukowa P. Wilczek, współpraca redakcyjna M. Choptiany, J. Koryl, A. Ross, Warszawa, 
IBI UW - Sub Lupa, 2010, s. 80-81.

50 Por. A. Kawecka-Gryczowa, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego, 
Wrocław, Ossolineum 1974, s. 58, zob. też s. 260-261 oraz 331-332 (bibliologiczne charakterystyki 
tomów Ramusa i Tałeusa wydanych w Rakowie).

51 Por. D. Danielson, The First Copernican: Georg Joachim Rheticus and the Rise of the Co
pernican Revolution, New York, Walker & Co., 2006.

Mimo tak szerokiego i dynamicznego ruchu wydawniczego nie jest wcale oczy
wistym to, że kontynuatorzy Ramusa i Talona na polu retoryki i dialektyki byli 
nazywani explicite „ramistami”. Nie każdy tedy pęd, który wyrósł z ramistycznego 
korzenia, był określany explicite jako ramistyczny. Na gruncie niemieckim sytuacja 
dodatkowo się skomplikowała za sprawą działalności humanistów takich jak Philipp 
Melanchton czy Johann Sturm, czerpiących podobnie jak Ramus swoje idee z De 
inventione dialéctica Agricoli, lub też uczonych takich jak Johann Heinrich Alsted, 
czerpiących zarówno z ramizmu, jaki z nowożytnego encyklopedyzmu. Tropieniem 
wszystkich mniej lub bardziej jawnych ramistów zajmują się tacy badacze jak Ho
ward Hotson, traktujący rezultaty kwerend Onga i Freedmana jako punkt wyjścia do 
nakreślenia szerokiej panoramy intelektualnej szesnastowiecznej Europy. Co więcej, 
cały czas czekamy na ustalenie, kim mogłyby być polskie odroślą tego „pikardyj- 
skiego konaru”. Wiadomo na przykład o polskich studentach broniących Ramusa 
po tym, jak został odsunięty od nauczania w Heidelbergu49, wiemy także, że jego 
Dialektyka, jak również Retoryka spisana przez Talona, były używane w Rakowie50. 
W Bibliotece Jagiellońskiej znajduje się egzemplarz Arytmetyki Ramusa z adnota
cjami Jana Brożka, wreszcie Georg Joachim Rheticus (Retyk), zwany przez badaczy 
„pierwszym kopernikaninem”, wydaje się być zaginionym łącznikiem pomiędzy 
naukami królewskiego profesora a intelektualnymi środowiskami Europy Środkowej 
i Wschodniej51. Jest to jednak szczątkowy stan wiedzy obecnej, czekający wciąż na 
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wyklarowanie i uporządkowanie; jeszcze nie wszystkie, zwłaszcza wschodnioeuro
pejskie52, gałęzie ramistycznego drzewa są opisane.

52 Na ten temat zob. M. Choptiany, op. cit. s. 81-87.
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Abstract

RAMUS PETRI RAMI·. FIGURES OF MARTYRDOM IN THE 1581 BIOGRAPHY 
OF PIERRE DE LA RAMÉE BY NICOLAS DE NANCEL

This paper is devoted to the rhetorical analysis of Nicolas de Nancel’s Petri Rami Vita, which 
is one of the most thorough biographies of Pierre de la Ramée (1515-1572), an early modern 
French scholar, rhetorician, philosopher, and reformer of education. In the course of analysis, 
the author points out intertextual relations between Nancel’s text and European tradition of 
biographical writings which emerges from Plutarch’s Parallel Lives. The author reconstructs the 
image of Ramus as a rhetorician and then concentrates his attention on the function and useful
ness of martyrological figures and images for further popularization of the Ramist doctrine.

Keywords: Pierre de la Ramée, Nicolas de Nancel, Ramism, early modern biographies, mar
tyrology, topics.
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