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Od narodzin do œmierci.

„Literackie curriculum vitae” Œl¹zaczki

na progu nowo¿ytnoœci, czyli filiola Anonyma,

dilecta sponsa, mater alma animi*

¯ycie œl¹skiej kobiety od narodzin do œmierci widziane przez pryzmat rodzi-
mej literatury okolicznoœciowej w jêzyku ³aciñskim stanowi bardzo interesuj¹ce
ujêcie sytuacji kobiet w tym okresie. Utwory nowo³aciñskie, ciekawe i uniwer-
salne, s¹ w badaniach – czy to nad Œl¹skiem, czy to dotycz¹cych kobiet – naj-
czêœciej pomijane, byæ mo¿e z uwagi na czêsto pochopne przejêcie pogl¹du
o „zbyt wyszukanej ³acinie”1 czy te¿ za³o¿enia, bez dok³adnych rozpoznañ
Ÿród³owych, o tkwi¹cych w nich stereotypach. Jeden z powszechnie przyjêtych
stereotypów ka¿e wierzyæ, ¿e mê¿czyŸni od wieków oczekiwali przede wszyst-
kim narodzin syna, narodziny córki by³y zaœ zwykle rozczarowaniem. Tymcza-
sem na dawnym Œl¹sku powsta³o co najmniej kilka utworów s³awi¹cych naro-
dziny córki. Uczucie szczêœcia i radoœci – ôò 9ðß÷áñìá (tò epßcharma) –
wyra¿one w pochwalnym, panegirycznym wierszu z okazji narodzin córeczki
Abschatziusa (Filiolae Abschatzianae)2, urodzonej 19 lutego 1680 roku, pozwa-
la przyjrzeæ siê sposobowi przedstawiania kobiety na Œl¹sku w okresie baroku
ju¿ w momencie jej narodzin. Rêkopiœmienny utwór, umieszczony na koñcu

* Tekst powsta³ na podstawie ksi¹¿ki: B. Gaj, Œl¹zaczka. Pomiêdzy „rustica grossa” i „Pallas
Silesiae” – portret kobiety w literaturze ³aciñskiego Œl¹ska, Opole 2010.

1 Por. W. Kaczorowski, Elias Kuntschius (1566–1623). Opolski lekarz i poeta. Elias Kunts-
chius (1566–1623) Oppelner Artz und Poet, Opole 1997, s. 29.

2 Epicharma Encomiasticon In NATALEM Nobilissimae Filiolae Abschatzianae, d. 19 Febr.
A. 1680 natae, Biblioteka Uniwersytetu Wroc³awskiego (dalej – BUWr), rêkopis na koñcu klocka
o sygn. 362504.



zbioru starych druków okolicznoœciowych ³aciñskich i niemieckich, jest utwo-
rem mieszanym jêzykowo: po tytule ³aciñskim zapisano kilka strof niemieckie-
go wiersza, by wróciæ do koñcowej ³aciñskiej konkluzji. W niemieckim wierszu
dominuje s³ownictwo zwi¹zane ze œwiat³em i s³oñcem, wschodem s³oñca (das
Licht, die Sonne), a g³ównym sprawc¹ ojcowskiego szczêœcia jest Apollo (Phae-
bus), który sam we w³asnej osobie (Dir sollte Phaebus selbst) przyczyni³ siê do
sprowadzenia na ziemiê tak wspania³ej istoty. W tekœcie wystêpuj¹ tak¿e inne
mitologiczne postaci: Pegaz i Tetyda. Pojawienie siê w utworze zarówno Feba,
jak i Pegaza z pewnoœci¹ nie by³o zabiegiem oryginalnym, czy by³ to jednak
„Pegaz poziomy” i „Febus g³uchy” jak w Sztuce rymotwórczej Franciszka Ksa-
werego Dmochowskiego, napisanej wiek póŸniej3? Wiersz na narodziny córecz-
ki Abschatziusa powsta³ zaœ prawie dok³adnie w okresie wielkiego sporu4

o antyk, w atmosferze konfrontacji antyku z literackimi zdobyczami epok póŸ-
niejszych. Autor, sam ojciec lub przyjaciel ojca, bo z tekstu nie wynika to jed-
noznacznie, mitologiczne pochodzenie nowej istoty zgrabnie ³¹czy z wyra¿o-
nym w jêzyku ³aciñskim zapewnieniem o wiêzach, jakie ³¹cz¹ ojca z dzieckiem.
Virtus ojca wraz z ca³ym swym dobrym dziedzictwem przechodzi na dziecko:
nie tylko na syna, jak niegdyœ zalety Ulissesa obudzi³y siê w Telemachu, lecz
tak¿e na córkê: Multum habere momenti in Virtutis Gymnade, exemplo Telema-
chi confirmat Plutarchusque, cui Ulissis patris virtus (virtutibus) una cum semi-
ne, ut Homerus loquitur, quasi instillata fuerit: non aliter, ac si paterna Virtutis
Bona ac paucas sanguinis guttas una confluxerint.

Barokowej poetyce brakowa³o jednolitoœci, a brak ów uchodzi³ raczej za po-
wód do chwa³y, zgodnie z retoryczn¹ zasad¹ varietas, szczególnie wówczas po-
pularn¹. Mitologia, moralne rozwa¿ania o cnocie doœæ ³atwo mieszaj¹ siê z ta-
kimi bardzo realnymi okreœleniami, jak „nasienie” czy „krew” w tekœcie napisa-
nym jednak w sytuacji narodzin, a mo¿e nawet porodu. Kobieta-po³o¿na, pozo-
staj¹ca od czasów prehistorycznych tak blisko spraw pocz¹tku ¿ycia, zostaje na
pocz¹tku nowo¿ytnoœci z tej pozycji wyrugowana, zepchniêta do obszarów wiej-
skich5, poród zaœ staje siê coraz bardziej doœwiadczeniem biernego poddawania
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3 „Tego Pegaz poziomy, temu Febus g³uchy”. Por. F.K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza.
Poema we czterech pieœniach, Kraków 2002, edycja na podstawie: BN, seria I, nr 158, w. 20.

4 E. Sarnowska-Temeriusz uznaje rok 1683 za czas wybuchu dyskusji, sporu pomiêdzy sta-
ro¿ytnikami a nowo¿ytnikami. Por. E. Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki. Od staro¿yt-
noœci do koñca XVII w., Warszawa 1985, s. 454.

5 Asysta przy porodzie by³a od wieków domen¹ kobiet, pocz¹tek nowo¿ytnoœci przyniós³ zaœ
zmiany i instytucja „babki”, „zielarki” tak¿e na Œl¹sku przetrwa³a jedynie na terenach górzystych
i mniej dostêpnych. Por. K. Bro¿ek, Po³o¿nictwo i ginekologia ludowa górali Beskidu Œl¹skiego.
Z zagadnieñ kultury medycznej w ujêciu historycznym, „Archiwum Historii Medycyny” 1971, 34,
s. 204.



kobiecego cia³a i umys³u mêskim autorytetom i technologii6. Z po³o¿n¹ coraz
czêœciej wspó³pracuje (a czêsto j¹ zastêpuje) medyk, i to jemu przypisana jest
ca³a radoœæ z narodzin nowego ¿ycia, jak w epigramie cenionym przez Nicolaia
Heneliusa autorstwa opolskiego lekarza Eliasa Kuntschiusa (seniora), w którym
po³o¿na jedynie przyjmuje rodz¹cy siê p³ód, funkcja obecnego na wyraŸne ¿y-
czenie znanej po³o¿nicy przy porodzie medyka zostaje zaœ podniesiona do rangi
ojca:

Parturit ancipiti tibi nota puerpera nixu:
Teque sibi medicum partui adesse iubet.
Excipit obstetrix: Patris praesentia partum
Difficilem facilem reddere saepe solet.
Utriusque officio es functus? Medicine? Patrisne?
Tu Medici dices: dicet at illa: Patris7.

Czy rzeczywiœcie narodziny nowego ¿ycia pozostaj¹ odt¹d pod zupe³n¹ kon-
trol¹ mê¿czyzn, a kobieta staje siê jedynie inkubatorem i bezradn¹ istot¹,
b³agaj¹c¹ o pomoc medyka mê¿czyznê? Czas schy³kowego œl¹skiego renesansu
sprzed wojny trzydziestoletniej cechuje obfitoœæ ³aciñskiej literatury okolicz-
noœciowej, któr¹ mo¿na okreœliæ rodzinn¹. Wzajemne ¿yczenia, dowody kurtua-
zji z okazji wydania kolejnej medycznej ksiêgi, wiersza czy traktatu innego ko-
legi humanisty ustêpuj¹ ¿yczeniom z okazji wydarzeñ rodzinnych, takich jak
œlub czy narodziny dzieci oraz konsolacji w razie wcale czêstych zgonów
wspó³ma³¿onek. Jednym z pisz¹cych takie utwory okolicznoœciowe humanistów
by³ Caspar Cunradus8 (Cunradi, 9 X 1571 – 15 XI 1633 r.), urodzony we
Wroc³awiu poeta i lekarz, zaprzyjaŸniony z innymi poetami tego okresu, wœród
których jego biograf, Johann David Wolf, wymienia Janusa Lernutiusa, Janusa
Gulielma i Valensa Acidaliusa. Caspar znany by³ swoim wspó³czesnym (nie tyl-
ko na Œl¹sku) przede wszystkim jako autor Psalmów Dawida (1607), Epigra-
matów (1609) i Parodii (1611), wzorowanych na Horacym. Napisa³ tak¿e Gno-
mologiam Latino-germanicam (1616), Pratum evangelicum (1621) oraz The-
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6 Za pocz¹tek przekszta³cenia po³o¿nictwa w dziedzinê mêsk¹ uznaje siê asystowanie lekarza
Bouchera w porodzie Louise de la Valliere, ulubionej kochanki Ludwika XVI w 1663 r. Na
Œl¹sku zjawisko preferowania lekarza mê¿czyzny zamiast po³o¿nej wyst¹pi³o znacznie wczeœniej,
jak wynika z cytowanego utworu Eliasa Kuntschiusa Seniora, praktykuj¹cego w Opolu w pier-
wszej po³owie XVI w. Por. A. Rich, Zrodzone z kobiety. Macierzyñstwo jako doœwiadczenie i in-
stytucja, prze³. J. Mizieliñska, Warszawa 2000, s. 204 i 260. Por. tak¿e: W. Kaczorowski, op. cit.,
s. 20–21.

7 Cyt. za: W. Kaczorowski, op. cit., s. 21.
8 Por. B. Gaj, Caspar Cunradus o kobietach z rodu Bukreadów. „Pieœñ na urodziny” i inne

wiersze, [w:] Fortunniejszy by³ jêzyk, bo ten i dziœ mi³y. Colloquium Neolatinum IV, red. I. Bogu-
mi³, Z. G³ombiowska, Gdañsk 2010, s. 244–251.



atrum symbolicum (1625)9. Jednak – jak wielu mu wspó³czesnych – pozostawi³
po sobie utwory okolicznoœciowe, które najbardziej wœród ca³ej jego spuœcizny
ukazuj¹ pogl¹dy i odczucia cz³owieka pocz¹tku czasów nowo¿ytnych, pisane
najczêœciej z okazji narodzin lub œmierci dla przyjació³ oraz mo¿nych sponso-
rów. W zbiorach starodruków Biblioteki Jagielloñskiej znajduje siê interesuj¹ca
grupa wierszy-¿yczeñ jego autorstwa opatrzona wspólnym tytu³em, a dedyko-
wana Danielowi Rindfleischowi, który zgodnie z ówczesn¹ mod¹ przybra³ ³aciñ-
ski przydomek: Bucretius, prawdopodobnie w nawi¹zaniu do nazwiska10. Cas-
par Cunradus traktowa³ swoje Miscella, a wiêc w za³o¿eniu zbiór ró¿norodnych
utworów, jako swoisty prezent noworoczny dla przyjaciela, a ów nowy rok mia³
byæ równie¿ wa¿ny dla niego samego: otó¿ 15 maja 1607 roku po raz pierwszy
siê o¿eni³. Jego pierwsz¹ ¿on¹ zosta³a poetka Christina Tilesia, nastêpnie matka
ich dziewiêciorga dzieci, a wówczas s³yn¹ca ze starannego wykszta³cenia córka
Melchiora Tilesiusa z Brzegu i wnuczka s³ynnego poety Daniela von Czepko11.
Tymczasem przyjaciel Caspara, Daniel Bucretius, kilka lat wczeœniej zosta³ oj-
cem czwartego dziecka, a pierwszego syna – Teodora. Centralnym utworem
zbioru dedykowanego Bucretiusowi jest umieszczony wprawdzie jako siódmy
z trzydziestu utworów, ale najd³u¿szy, prawdopodobnie najciekawszy i rozpo-
czynaj¹cy w Miscellach12 w¹tek kobiecy – Carmen genethliacon na narodziny
wy¿ej wspomnianego syna. Theodoro Bucretio, Danielis Bucreti ex Emmelia
Langia filio („Teodorowi, synowi Daniela zrodzonemu z Emmelii”) – tak brzmi
pe³ny tytu³ tej „pieœni urodzinowej” albo raczej „pieœni na narodziny”, która
w³aœnie nad sytuacj¹ narodzin siê zatrzymuje:

Emmeliae quartum gravefacta tumeret ut
Celicolas inter lis fuit orta Deas. (alvus,
Nata mari teneram roseo vult ore puellam:
Daedala sed puerum Pallas habere cupit.
Adsistunt Charites Veneri, parvusque Cupido:
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9 J.D. Wolf aus Neudorf den Lignitz, Casparis Cunradi Silesii Philosophiae Et Medicinae
Doctoris Prosographiae melicae Millenarius I. II. III., Vratislaviae 1615, Briegae 1764, BUWr,
sygn. 537557.

10 J.H. Zedler t³umaczy s³owo Rindfleisch jako caro bubula. Por. J.H. Zedler, Grosses volstan-
diges universal Lexicon aller Wisenschaften und Kunste, Bd. Rei–Ri, Leipzig und Halle 1742,
s. 1637.

11 J. Rostropowicz, Cunrad [Cunradina Christina], [w:] Œl¹zacy od czasów najdawniejszych
do wspó³czesnoœci, t. 2, red. J. Rostropowicz, £ubowice–Opole 2006, s. 50–51.

12 Bucreadum Casparis Cunradi medici et poetae Miscella pro strena feliciter ineuntis anni
MDCVII Olsnae Sil. Sub iucunde Typographica Joannis Bössemesseri, Olsnae Silesiorium 1607,
Biblioteka Jagielloñska (dalej – BJ), sygn. 585815 I.



Palladi cum Melicis Laurifer adstat Herus.
Illis se sociant Dryades, Chlorisque, Ceresque:
Svada sed, et Sophie his ac Meditrina favet.
Lis volat: haec puerum vult pars, pars illa puellam.
Haeret in ambiguo res ea tota loco.
Stat medias inter Divum Lucina catervas,
Nec, cui pro voto gratificetur, habet.
Iuppiter at: Cypris tu desine velle puellam:
Natabus domus haec pullulat ante tribus.
Nascatur suboles tibi mascula, Pallas Athene:
Nascatur domui masculus huicce puer.
Arridet Iuno, parientis et ocyus alvo
Producit placito pro Iovis en puerum.
Io bene! Io! gaudet Pallas: io! parte sub ista
Congaudent hilari Numina cuncta Deae.
Io gaudet genitrix quoque cum genitore, piaque
Excipit optatum cum prece ventris onus,
Ultroque effatur: date tu mihi munere IOVAE,
Parve puer, IOVAE munere nomen habe.
Sis Theodorus o usque mihi! Sis dos mihi IOVAE,
Quem vovi, Domino, tu mihi, dante, venis.
Conclamat Iuno, Tu pupule pumile cresce;
Cresce sequens matrem moribus, arte patrem.
Annuat optatis magnus IOVA, votaque firmet,
Ac vivo hoc Nato vivat uterque Parens13.

Oto zbli¿a siê czwarty poród Emmelii. Jednak zamiast przygotowañ medycz-
nych – o których wzmianki przecie¿ mog³yby siê pojawiæ w utworze pisanym
przez znanego lekarza, a dedykowanym innemu – napotykamy zarys sporu po-
miêdzy niebiankami: Afrodyt¹ i Aten¹, zwanymi tu tak¿e Wener¹ i Pallad¹,
sporu o p³eæ maj¹cego narodziæ siê dziecka. Po stronie Afrodyty staj¹ Charytki
i oczywiœcie ma³y Kupidyn. Palladzie towarzyszy szybkonogi Hermes. W kolej-
nych strofach spór siê rozszerza, zwabione swad¹ w³¹czaj¹ siê do dyskusji kolej-
ne bóstwa: driady, bogini kwiatów i uosobienie wiosny – Chloris, bogini Deme-
ter. Czêœæ pragnie narodzin ch³opca, a czêœæ dziewczynki. Kolejny wers przyno-
si informacjê, ¿e obydwie opcje s¹ w takim samym stopniu mo¿liwe, co mo¿na
by uznaæ za jedyn¹ w utworze wzmiankê o charakterze medycznym. Reprezen-
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13 Ibidem. C. Cunradus, Carmen genethliacon. Jest to prawdopodobnie nawi¹zanie do wiersza
Jacopo Sannazara, prze³o¿onego na jêzyk polski przez Hieronima Morsztyna. Jednak w utworach
obu tych autorów rodzi siê dziewczynka, Bucretius zaœ inaczej rozwi¹zuje akcjê. Por. Rytmy o po-
rodzeniu przenaczystym Bogarodzice Panny Maryjej. Grzegorz Czaradzki, wyd. i oprac. R. Ma-
zurkiewicz, E. Buszewicz, Warszawa 2009, s. 221–222.



tantk¹ owego „medycznego” punktu widzenia wydaje siê Lucina – bogini
œwiat³a, opiekunka narodzin i patronka po³o¿nic, która stoi wœród dyskutuj¹cych
bóstw spokojna i gotowa do dzia³ania, niczym po³o¿na gotowa do podjêcia
wspó³dzia³ania z si³ami natury. Dyskusje bóstw ucina dopiero Jowisz, zwra-
caj¹c siê do Wenery, której zabrania chcieæ narodzin dziewczynki (desine velle
puellam), gdy¿ dom ten ju¿ trzykrotnie wita³ ¿eñskich potomków: „Niech¿e
w domu tym narodzi siê mêski potomek” – i tak oczywiœcie siê sta³o, poród
przebieg³ bez komplikacji – z ³ona rodz¹cej szybko, zgodnie z wol¹ Jowisza,
wydostano ch³opca (parientis et ocyus alvo producit placito pro Iovis en pue-
rum). Junona siê uœmiecha, g³oœno krzyczy z radoœci Pallas Athena. Wówczas
do radoœci przy³¹czaj¹ siê ju¿ wszystkie bóstwa. Krzyczy z radoœci (io gaudet)
sama po³o¿nica-rodzicielka wraz z ojcem nowo narodzonego. Nastêpnie matka
z pobo¿n¹ czci¹ bierze na rêce upragniony ciê¿ar (piaque excipit optatum ven-
tris onus). Dalej nastêpuje wydarzenie bardzo ciekawe – to ona nadaje dziecku
imiê: „Dajcie mi tu ten dar Boga! Ma³y synku, miej imiê od daru Jehowy. Bê-
dziesz mi Teodorem, darem Jovae, gdy¿ przychodzisz do mnie jako spe³nienie
mego ¿yczenia przez Pana”. Po s³owach szczêœliwej matki akcja z powrotem
przenosi siê na Olimp, gdzie nowo narodzony zostaje obdarzony b³ogos³awieñ-
stwem znów kobiety, nie Jowisza, lecz jego ¿ony Junony: ma wzrastaæ, naœla-
duj¹c matkê w obyczajach, a ojca w sztuce. I tak jak ojciec ch³opca jest tylko
biernym obserwatorem narodzin i jedynie wspó³uczestnikiem matczynej rado-
œci, tak Jowisz-Jehova, choæ wczeœniej rozstrzygn¹³ spór o p³eæ, teraz jedynie
zatwierdza dobre ¿yczenia dla dziecka (annuat [...] votaque firmet).

Utwór tak wyraŸnie œwiêtuj¹cy narodziny syna, a nie córki nie jest wiêc by-
najmniej pocz¹tkiem jakiegoœ cyklu wymierzonego przeciw kobietom. Poeta
skupia bowiem zdecydowanie uwagê swoj¹ i czytelników-adresatów na do-
nios³ej roli pierwiastka ¿eñskiego. W rodzinie Rindfleisch urodzi³o siê jeszcze
dwóch po Teodorze synów: Daniel i Filip Jakub, a jednak utwory im poœwiêco-
ne s¹ raczej krótkie i konwencjonalne. Zupe³nie inaczej jest z wierszami po-
œwiêconymi córkom Daniela: Marcie i Ma³gorzacie. Najbardziej jednak godne
uwagi s¹ wiersze De obitu Ursulae Filiae Carissimae. Parodia ad Od. 15. Lib
3. Horat. (utwór nr 9 w zbiorku) oraz wiersz ku czci drugiej córki Urszuli, uro-
dzonej ju¿ po œmierci siostry (10 X 1605 r.). Na uwagê zas³uguje zw³aszcza
pierwszy z utworów:

Bucreti Sophiae potens,
Tandem tristitiae fige modum tuae,
Effusisque lacrymulis.
Excelso potior desine pectore,
Inter plangere feminas,
Et Natae gemitus fundere mortuae
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Non, quod femineum genus,
et te, Care, decet. Filia tutius
Adservat superum domos:
Pulso coetus uti penniger anxio.
Illam cogit amor Dei
Electis similem ludere Manibus:
Te cordis prope nobilem,
Magni Psalmographum non lacrymae decent;
Nec vis efferre tristium,
Nec perpes validum morte-tenus dolor14.

Op³akiwanie córki o imieniu Urszula musi nasuwaæ czytelnikowi, który choæ
przelotnie otar³ siê o literaturê polsk¹, oczywiste skojarzenia z Trenami Jana
Kochanowskiego, zw³aszcza ¿e oba utwory dzieli okres oko³o dwudziestopiê-
cioletni. Czy mamy u Cunradusa do czynienia z recepcj¹ poezji Kochanowskie-
go? Poza imieniem zmar³ej, co wydaje siê przypadkow¹ zbie¿noœci¹, która byæ
mo¿e nasunê³a dopiero autorowi myœl o utrwaleniu w poezji œmierci tak¿e
m³odej Urszuli z Wroc³awia, w dodatku córki przyjaciela, nie pojawia siê ¿aden
œlad w warstwie stylistycznej tekstu, co wiêcej sam tytu³ utworu wyraŸnie
wskazuje na inne Ÿród³o: na piêtnast¹ pieœñ z III ksiêgi Pieœni Horacego. Jeœli
jednak zastanowiæ siê nad warstw¹ filozoficzno-œwiatopogl¹dow¹ utworu Cun-
radusa, mo¿na tam dopatrzyæ siê pewnego streszczenia kilku myœli zawartych
w Trenie XIX albo Œnie, a s¹ to: upomnienie i pewnego rodzaju optymizm. Ob-
jawiona Kochanowskiemu we œnie matka karci go, ale tak¿e przedstawia wizjê
chrzeœcijañskiego nieba. Podobnie czyni Cunradus wobec Bucretiusa, nie wspo-
minaj¹c jednak nigdzie o Kochanowskim, a wykorzystuj¹c stylistykê Hora-
cjañsk¹15. Byæ mo¿e u Cunradusa postaæ matki, która dla Kochanowskiego by³a
epifani¹ Jedynej Matki, jak interpretuje Tren XIX Jakub Zdzis³aw Lichañski16,
zostaje zast¹piona wy¿szoœci¹ mêskiego autorytetu. Bowiem rolê matki Foloi
z pieœni Horacego i Anny, matki Jana z Czarnolasu, odgrywa tutaj sam Cunra-
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14 C. Cunradus, Ad eundem (ad Danielem Bucretium) De obitu Ursulae Filiae Carissimae. Pa-
rodia ad Od. 15. Lib 3. Horat, [w:] Bucreadum Casparis Cunradi...

15 Por. Horacy, Carmina III, 15: Uxor pauperis Ibyci, / tandem nequitiae fige modum tuae / fa-
mosisque laboribus; / maturo proprior desine funeri / inter ludere virgines / et stellis nebulam
spargere candidis. / Non, siquid Pholoen satis, / et te, Chlori, decet: filia rectius / expugnat iuve-
num domos, / pulso Thyias uti concita tympano. / Illam cogit Amor Nothi / lascivae similem lude-
re capreae: / te lanae prope nobilem / tonsae Luceriam, non citharae decent / nec flos purpureus
rosae / nec poti vetulam faece tenus cadi.

16 Por. J.Z. Lichañski, „Stara kobieta z wêgielnic¹” Piotra Paw³a Rubensa, [w:] Pogranicza
wra¿liwoœci w literaturze dawnej oraz wspó³czesnej, cz. 1: Mi³oœæ. Materia³y z konferencji „Po-
granicza wra¿liwoœci w literaturze dawnej oraz wspó³czesnej – konfrontacje, Szczecin 2–4 czerw-
ca 1997, red. I. Iwasiów, P. Urbañski, Szczecin 1998, s. 132.



dus. Barokowa parodia, czêsto ca³kowicie zmieniaj¹ca idee utworu „wyjœciowe-
go”, jest przyk³adem, jak póŸniej w poezji Sarbiewskiego, mistrzowskiego prze-
noszenia motywów z jednego kontekstu do drugiego, tworzenia polifonii aluzji,
pojêæ i obrazów, swoistej gry intertekstualnej. W³aœnie wykorzystanie poetyki
Horacego pozwala³o najpe³niej oddaæ tematykê chrzeœcijañstwa bez rezygnacji
z tradycji siêgania po klasyczny antyczny wzorzec. Chrzeœcijañski Horacy
w poezji, podobnie jak chrzeœcijañski Cyceron17 w prozie na d³ugo zagoœcili
w œl¹skiej literaturze nowo³aciñskiej, jednak pocz¹tków nowego modelu hora-
cjanizmu na Œl¹sku trzeba szukaæ ju¿ pod koniec XVI wieku18. W utworze
z pocz¹tku wieku XVII poeta stara siê nie tyle pocieszyæ ojca, ile uœwiadomiæ
mu koniecznoœæ pogodzenia siê z odejœciem córki, nie wypada mu stale p³akaæ,
choæ œmieræ ta dotknê³a go prawie tak jak ca³y ród niewieœci, który poniós³
niew¹tpliw¹ stratê. Musi pozwoliæ jej odejœæ i zaj¹æ siê swoimi sprawami, choæ-
by tworzeniem czy œpiewaniem psalmów, tak jak u Horacego podstarza³a matka
musi pozwoliæ córce Foloi na samodzielne ¿ycie wœród uroków m³odoœci, pod-
czas gdy jej przystoi ju¿ tylko przêdzenie we³ny. Równie¿ œwiat, do którego
wchodzi córka, jest pe³en optymizmu, wprawdzie nie tak rozbudowanego jak
w Trenie XIX, ale streszczonego w kilku mocnych s³owach: Illam cogit amor
Dei electis similem ludere manibus. Utwór Cunradusa móg³by wiêc byæ swoist¹
polemik¹ z poddaniem siê ojcowskiej ¿a³obie w Trenach lub w³aœnie przy-
k³adem recepcji merytorycznej Trenu XIX, co przeczy³oby popularnej, a wyra-
¿onej m.in. przez Janusza Pelca19, opinii o braku naœladowców Kochanowskie-
go w warstwie œwiatopogl¹dowej. Mo¿e tak¿e byæ odczytany jako rezygnacja
z toposu matki – jedynego Ÿród³a pociechy, i niejako zrównanie p³ci. Prawo po-
cieszania przys³uguje odt¹d tak¿e mê¿czyŸnie, któremu przypisano tutaj pewien
rodzaj kobiecej wra¿liwoœci. Tak jak struktura cykliczna i œciœle z ni¹ zwi¹zany
dramatyczno-filozoficzny charakter Trenów Kochanowskiego œwiadcz¹ o ich
rzeczywistej oryginalnoœci20, tak za próbê stworzenia oryginalnego cyklu,
w którym ¿ycie przeciwstawione jest œmierci, mo¿na uznaæ kolejny utwór
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17 Por. B. Gaj, Retoryka podstawowym narzêdziem badañ nad œl¹skim piœmiennictwem
nowo³aciñskim, [w:] Uwieœæ s³owem, czyli retoryka stosowana, red. J.Z. Lichañski, Warszawa
2003.

18 Por. J. Budzyñski, Horacjanizm w liryce polsko-³aciñskiej renesansu i baroku, Wroc³aw
1985.

19 „Przedstawiciele póŸniejszych pokoleñ literackich w trenach Kochanowskiego odnaleŸli
przede wszystkim, a czêsto wy³¹cznie wzór ¿alów nagrobnych. Œwiatopogl¹dowo-filozoficzna
warstwa cyklu nie by³a przez twórców XVI i XVII wieku zauwa¿ana lub przynajmniej nie by³a
eksponowana”. J. Pelc, Wstêp, [do:] Jan Kochanowski Treny, wyd. XII zm., Wroc³aw 1969, s. C.

20 Z. G³ombiowska, W poszukiwaniu znaczeñ. O poezji Jana Kochanowskiego, Gdañsk 2001,
s. 49.



w zbiorku, poœwiêcony narodzinom nastêpnej córki Bucretiusa – tak¿e Urszuli.
Wiersz zawieraj¹cy w tytule jej datê urodzenia: De Ursula Bucretia Danielis
Filia nata 10. Octobris Anno 1605, jest kontynuacj¹ w¹tku dotycz¹cego wczeœ-
niej zmar³ej Urszuli. Po³owê tego utworu poœwiêcono bowiem w³aœnie przyczy-
nie œmierci dziecka, która znów siêga wy¿yn Olimpu: oto Nemezis nie mo¿e
pogodziæ siê z istnieniem na ziemskim padole trzech piêknych Charyt, zrodzo-
nych z ziemskiego ojca. Wysy³a wiêc upersonifikowan¹ Œmieræ, by choæ jedna
zginê³a od jej strza³y: „na ziemi wystarcz¹ dwie Charyty”. Wspomina tym sa-
mym dwie starsze córki z rodziny Rindfleisch-Bucretius: Martê i Ma³gorzatê.
Jednak ¿yczliwa ojcu dziewcz¹t Junona odwraca z³y los i sprawia, ¿e rodzi siê
nowa trzecia ziemska Charytka, która otrzymuje imiê zmar³ej wczeœniej siostry.
Cunradusowi pozostaje wznosiæ mod³y do bóstw, by zachowali j¹ w zdrowiu
dla ojca oraz by zachowali tak¿e w dobrej kondycji samego ojca. Wprawdzie
inspiracj¹ dla nowego wiersza by³y po prostu kolejne narodziny w rodzinie Bu-
cretiusów, ale Cunradus wyraŸnie d¹¿y³ do zestawienia smutku po zmar³ej i ra-
doœci z narodzin nowej istoty. Móg³ wszak wiersz o nowej Urszuli umieœciæ
tam, gdzie utwory o wszystkich pozosta³ych ¿yj¹cych cz³onkach rodziny Bucre-
tiusa, czyli na koñcu zbioru. Nie uczyni³ tego jednak, wskazuj¹c etapy ¿a³oby:
smutek, emocjonalne „pozwolenie na odejœcie” zmar³ej, utrwalenie pamiêci
o niej, zwrot w kierunku ¿ycia. Krótkie utwory-anagramy z koñca zbioru o ka¿-
dym dziecku z rodziny Bucretiusa (Eiusdem carissimi liberi anagrammatidzon-
tes) odzwierciedlaj¹ ¿artobliwe, jak w pieœni urodzinowej, nastawienie poety do
domowników przyjaciela. „Wœród najdro¿szych potomków tego¿” istnienie
dwóch kolejnych synów zosta³o zaznaczone krótko i zgodnie z konwencj¹, na-
tomiast w³aœnie córkom, a tak¿e ¿onie Daniela poeta poœwiêci³ wiêcej uwagi.
Oprócz dwuwierszowego anagramu dla ka¿dej z tych kobiet, zawieraj¹cego alu-
zje do imienia b¹dŸ nazwiska (tak¿e panieñskiego w przypadku ¿ony Daniela
Emmelii Langii), znajdujemy szeœciowersowe epigramaty eksponuj¹ce g³ówne
cechy czy nawet talenty bohaterek, co zdecydowanie wykracza³o poza konwe-
ncjonalne ujêcie postaci ¿eñskiej w ówczesnym epigramacie21. Martha Bucre-
tias przedstawiona jest jako ta, która oddaje siê sztuce z wielk¹ gorliwoœci¹
(ARTIS HABET CURAM VIRGO BUCRETIAS): maluje czy nawet rzeŸbi, a ró¿-
norodnoœæ swych dzie³ (varium opus) zawdziêcza w³asnym delikatnym dziew-
czêcym d³oniom. Z dalszych wersów czytelnik dowiaduje siê, ¿e Martha maluje
wprawdzie za pomoc¹ krosna, ale nie umniejsza to wcale przypisywanego jej
artyzmu. W opisie Marthy nie tylko zostaje z³amana tradycyjna, bo siêgaj¹ca co
najmniej staro¿ytnego Rzymu, konwencja przedstawiania sylwetki kobiecej
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21 Por. B. Milewska-WaŸbiñska, FECIT, MATRONAM QUAE DECUERE PIAM, czyli o epita-
fiach kobiet, [w:] eadem, Ars epitaphica. Z problematyki ³aciñskojêzycznych wierszy nagrobnych,
Warszawa 2006, s. 103–114.



jako „zgodnej, pobo¿nej, p³odnej, skromnej, piêknej”, lecz tak¿e pojawia siê za-
rys, szkic psychologicznego opisu i fotografii zarazem, tak jakby poeta chcia³
w kilku s³owach zawrzeæ jej portret zarówno fizyczny, jak i psychiczny.
MARGARETHA BUCRETIAS. AH MERE CURSABIT GRATA! – taki anagram
Cunrad stworzy³ dla drugiej siostry Margarethy. Widocznie trudno by³o mu wy-
eksponowaæ jakiœ jej talent czy szczególn¹ cechê, byæ mo¿e z racji wieku boha-
terki, ca³y wiêc wiersz poœwiêci³ jej urodzie i wspania³ym obyczajom, o które
dziewczyna tak bardzo siê troszczy w obawie, ¿eby nie przewy¿szy³y j¹ Chary-
ty. Ca³kiem prawdopodobne, i¿ w³aœnie owa sk³onnoœæ do wspó³zawodnictwa
(oraz uroda) by³y g³ównymi cechami Margarethy, wiêc tak zosta³a sportretowa-
na. Anagram imienia ¿ony Bucretiusa, Emmelii Langii – ALMA ANIMI LEGE –
nale¿y zaœ odczytaæ jako „karmicielka umys³u”, „pokarm dla duszy”. Ca³y epi-
gram mówi o tym, jak bardzo kochan¹ i kochaj¹c¹ jest ¿on¹, co mog³yby zostaæ
uznane za typowe w opisie matrony. Zaskakuje jednak stwierdzenie, i¿ Emme-
lia jest tym, kim chce byæ (Sic, quod es, esse velis), a wiêc w jakiœ sposób
kszta³tuje swoj¹ osobowoœæ. Emmelia jest tak¿e alta animi, czyli „o g³êbokim
umyœle i duszy”. „Karmisz serce i umys³ twego pana (mê¿a)” (Domini nutris
corque animumque tui) – zwraca siê do Emmelii poeta, podkreœlaj¹c po raz ko-
lejny, ¿e jej umys³ z pewnoœci¹ nie nale¿y do przeciêtnych, skoro mo¿e
wp³ywaæ na umys³owoœæ wybitnego i znanego wroc³awskiego lekarza. Caspar
Cunradus napisa³ jeszcze wiele innych utworów okolicznoœciowych z okazji
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia czy Nowego Roku, w tym tak¿e kolejne ¿yczenia no-
woroczne dla Bucretiusa na rok nastêpny, 160822. W ¿adnym z nich nie poœwiê-
ci³ jednak a¿ tyle uwagi kobietom, choæ z pewnoœci¹ zastanawia u protestanta
utwór – rodzaj kolêdy akcentuj¹cy osobê Maryi In Mariam Virginem w Strena
natalitia z 1633 roku, zbiorku dedykowanym baronowi Karolowi Zerotin23.
Warto dodaæ, ¿e w tym samym klocku znajduje siê tak¿e utwór z 1631 roku de-
dykowany pierworodnemu synowi Bucretiusa – Teodorowi, z czego wniosko-
waæ mo¿na, ¿e niegdysiejsze ¿yczenia „oko³onarodzinowe” Cunrada okaza³y
siê skuteczne i Teodor, o którego p³eæ sprzeczano siê na Olimpie, do¿y³ na pew-
no 24 lat oraz pe³ni³ funkcjê rajcy w Nysie (Theodorus Bucretius Reipublicae
Nissensis Consul24). Istniej¹ jeszcze przynajmniej dwa utwory Cunradusa napi-
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22 Bucreadum Casparis Cunradi medici et poetae miscella pro strena feliciter ineuntis anni
MDCVII, Olsnae Sil. 1608, BUWr, sygn. 443764.

23 Por. Casparis Cunradi Phil. Et Med. D. Strena natalitia ad perillustrem et generosum domi-
num Dn. Carolum Lib. Bar. Zerotinium Seniorem, Dominum Praeroviae et Brundusii, sacr. Caes.
Maiest. Consiliarium et camerarium, Olsnae Sil. 1631, BUWr, sygn. 300846.

24 Theodor Rindfleisch pe³ni³ nie tylko funkcje publiczne, lecz tak¿e po zmianie konfesji
i przejœciu na katolicyzm zosta³ autorem wydanych w Nysie w 1631 r. Variorum devotos rhytmos
in sacrificio Missae ante vel post elevationem per singulos hebdomadis dies vel dicendos vel ca-



sane ku czci kobiet. Jeden z nich jest rodzajem elegii ¿a³obnej po œmierci uko-
chanej ¿ony Christiny Tilesii, a drugi, o charakterze elogium – niewierszowane-
go zapisu nagrobnego – powsta³ po stracie córki. Ara Manalis Christianae
Tilesiae25, czyli zbiór utworów napisanych przez mê¿a, siedmiu synów (wli-
czaj¹c w to dwóch najm³odszych, których rozmowy ze zmar³¹ matk¹ zapisa³ ich
nauczyciel Gregorius Mencelius, praeceptor domesticus) oraz przyjació³ rodzi-
ny po œmierci Christiny, zawiera w czêœci centralnej przejmuj¹ce elogium dla
bezimiennej córki, urodzonej i zmar³ej tego samego dnia. Tak jak ¿ona by³a naj-
istotniejsz¹ czêœci¹ serca Caspara (Christiana mei pars maxima cordis), tak cór-
ka by³a najbardziej oczekiwanym (desiderata) potomkiem w rodzinie, w której
przysz³o na œwiat ju¿ siedmiu synów. Pogr¹¿ony w g³êbokiej ¿a³obie (moestissi-
mus) ojciec pragnie uwieczniæ przyjœcie córki na œwiat, choæ ¿ycie jej nie trwa³o
d³ugo: zosta³o i dane, i jednoczeœnie przerwane jeszcze w ³onie matki (cui in
alvo Materna Vita et data et erepta). Choæ wiêc pozbawiona jest imienia, nie
bêdzie pozbawiona pamiêci ojca i potomnych, którzy przeczytaj¹ zapis ku jej
czci (memoriae Filiolae Anonymae).

Caspar Cunradus zmar³ 13 lat póŸniej, w po³owie listopada 1633 roku, a wy-
dane z okazji jego pogrzebu Arae Exsequiales26 okreœlaj¹ go jako niezwykle
s³ynnego w Europie lekarza, filozofa, filologa i poetê (Nobilissimus et celeber-
rimus per Europam medicus, philosophus, philologus et poeta). W³aœciwa mu
medica et melica ars z pewnoœci¹ by³a dobrze zakorzeniona w kulturze i trady-
cji europejskiej, a przyjêta wówczas konwencja tworzenia epigramatów w zgo-
dzie z zaleceniami retorycznymi27 nie by³a mu obca. Do powszechnie stosowa-
nych amplifikacji, antytez, paralelizmów i metonimii doda³ jednak swoje
oryginalne spojrzenie wroc³awskiego lekarza i poety, spojrzenie pe³ne uwagi,
humoru i ciep³a, skierowane tak¿e na kobiety z najbli¿szego otoczenia. W tym
otoczeniu ¿y³a i tworzy³a swoje poezje jego ¿ona Christina, niestety jednak jej
utwory – jak siê uwa¿a – nie zachowa³y siê, z wyj¹tkiem jednej pieœni religijnej
w jêzyku niemieckim, prze¿ywaj¹cej obecnie renesans w niemieckim Koœciele
ewangelicko-luterañskim: Herr Christ, dein bin ich eigen28. Badacze wci¹¿
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nendos. Por. Ch.G. Jöcher, Allgemeines Gelehrtenlexicon, dritter Th. M–R, Leipzig 1751, s. 2102.
Por. tak¿e: eine uralte adeliche Familie Rindfleisch. J.H. Zedler, op. cit., s. 1646.

25 Casparis Cunradi Phil. Et Med. D. Ara Manalis Christianae Tilesiae coniugi meritissimae
posita. Cum appendiculis Epicediorum duobus Liberis ante Matrem demortuis, a Fautoribus et
amicis scriptorium, Olsnae Sil. 1626, BUWr, sygn. 317753.

26 Nobilissimi et celeberrimi per Europam medici, philosophi, philologi et poetae, Casparis
Cunradi Vratislaviensis, physici olim patriae dignissimi honori atque memoriae P. P. Arae Exse-
quiales, Vratislaviae 1634, BUWr, sygn. 373733.

27 Por. A. Budzisz, Kompozycja epigramatu a zalecenia retoryki, [w:] idem, Epigramat ³aciñ-
ski w Polsce w pierwszej po³owie XVI wieku. Studium analityczne, Lublin 1988, s. 77.

28 M.P. Fleischer, Späthumanismus in Schlesien, München 1984, s. 154.



licz¹ jednak na odnalezienie innych utworów, tak¿e w jêzyku ³aciñskim29,
a gdyby tak siê sta³o, byæ mo¿e moglibyœmy poddaæ analizie jej w³asne, kobiece
literackie curriculum vitae i zestawiæ je z tworz¹c¹ co najmniej dwie dekady
póŸniej Ann¹ Memorat¹30.

FROM BIRTH TO DEATH.
“THE LITERARY CURRICULUM VITAE” SILESIAN’S WOMAN

IN THE BEGINING OF THE MODERN AGE:
FILIOLA ANONYMA, DILECTA SPONSA, MATER ALMA ANIMI

S u m m a r y

The article is a short study devoted to womanhood (e.g. querelle des femmes) in the old
Silesia, where various nationalities could coexist due to the supernational Latin language and
common Latin culture. The study on works of the Latin occasional Silesian literature brings some
interesting conclusions. Especially the poems dedicated by neolatin Silesian poet Caspar
Cunradus (1571–1633) to women from his environment are worth to emphasizing. Some
honourable mentions addressed to women are enclosed both in the poems written in the
celebration of women’s birth and in the case of their death.
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29 J. Rostropowicz, op. cit., s. 50.
30 A. Memorata nazywana jest „jedyn¹ w ówczesnej Polsce kobiet¹ pisz¹c¹ ³aciñskie wiersze”.

Por. A. Memorata, Niech mi daruje Apollo te wiersze. Wybór poezji, wyb., oprac. i prze³.
Z. Kad³ubek, D. Rott, Katowice–Pszczyna 1998, s. 12.


