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Praca wskazana jako osi4gnigcie habilitaryjne stanowi pierwsz4 pr6bg monograficz-

nego ujgcia problematyki okolicznoSciowej poezji politycznej okresu bezkr6lewia po Smierci

Jana III Sobieskiego. W historii Polski bylo to najdhzej trwaj4ce interuegnum i w zwiqzku ztym

wydalo obfity plon wlpowiedzi wierszem i proz4. W studiach nad dawnym okolicmoSciowym

piSmiennictwem politycznym wyraznie widai lukg badawczE w obrgbie okresu bezkr6lewia po

Smierci Jana III, jak i czas6w saskich. Dotychczasowe edycje okolicznoSciowych wierszy politycz-

nych (np. J. Czubka, J. Nowaka-DhZewskiego, P. Borka, R. Krzynvego), oraz ujgcia monograficz-

ne (np. J. Nowaka-Dluzewskiego, E. Kotarskiego, P. Borka, M. Kurana) koncentrowaly siE na stu-

leciach XVI i XVII oraz epoce oSwiecenia (np. B. Wolskiej. K. Maksimowicz, W. Kaliszewskiego).

pomijaj4c interesuj4cy mnie okres. Jedynie monografia satyry czas6w saskich P. Buchwald-

Pelcowej wprowadza przegl4d okolicmo6ciowych wierszy bezkr6lewia 1696-1697 . Badaczkg jed-

nak interesowaly te utwory jedynie pod k4tem satyrycmoSci. Ksiqzka, kt6rej dotyczy niniejsze

om6wienie, ma tlm samym na celu wypetnienie luki w zakresie rczpoznania litterari6w z interre-

gnum po Smierci Jana III i dokonanie jak najbardziej pelnego ich opisu pod wzglgdem historycz-

n1nn, funkcjonalnie politycmym, propagandowo-agitacyjnym, a wigc retorycznym i komunikacyj-

nl,n (komunikacji literackiej i spolecmej). Celem monografii bylo okreSlenie znaczenia okolicmo-

Sciowej poezji politycmej w dyskursie politycmym i spolecmym, ukazanie roli, jakq odegrala ta

literatura w propagandowej walce politycmych frakcji, odpowiedzenie na pytania, jakimi Srodkami

postugiwali siE tw6rcy w konstruowaniu retorycmej perswazji, jaki byl stopieri oddzialynvania na

omawiane wi,3rsze paradygmat6w inwencyjnych i kompozycyjnych oraz argumentacyjnych, typo-

wych dla trzech rodzaj6w retorycmych, jakie gatunki, strategie komunikacyjne wykorzystyvano w

dialogu nadarvcy ze szlacheckim odbiorcq. Praca wpisuje sig w ci4g badan nad okolicmoSciow4

poezjE politycm4 i stanowi - w zamySle og6lnym, tylko chronologicmyn (metodologia bowiem

zastosowana vr omawianej ksiqzce zostalaunowoczesniona) - kontynuacjg studi6w nad t4 dziedzina,

staropolskiego piSmiennictwa, kt6re prowadzil J. Nowak-Dluzewski, koirczqc swoje dzielo Zyciana

monografii ol,rolicmoSciowej poezji politycmej okresu panowania..dw6ch kolow rodak6w". czyli

Michala KorS,buta i Jana III. Bez monografii poSwigconej bezkr6lewiu 1696-1697 ffudno byloby

obj46 naukowyn ogl4dem okolicmoSciowe piSmiennictwo polityczne okresu panowania Augusta II

Sasa, w kt6ryn zauwa2asig wiele odniesieri do omawianego interregnum.

W pra.cy wykorzystano przeszlo 200 tekst6w, w tym ponad 180 stanowi4 wiersze polityczne

bqd4ce podstaw4 materialow4 monografii. Zostaly one wydoblte przewaznie z rgkopisow i kilku

ulotnych okol.icmoSciowych druk6w (kilka opublikowano wsp6lczeSnie, jak utwory S.H. Lubo-

mirskiego, W.S. ChroSciriskiego i J. Boczylowica). Material literacki pochodzi z ponad 60 rEkopi-

s6w. Ten bogaty zbi6r literacki nalezalo, w pierwszej kolejnoSci, odpowiednio usystematyzowac



pod wzglgdem tematycznymt chronologicznym,przeprowadzicbadariainterdyscypliname, a wigc

odczT4ac utwory w kontekScie historycznym, okreSli6, jakie wydarzenie , czyli okolicmoS6, legla u

genezy tych wierszy, sprowokowala okolicmoSciowego wierszopisa do wypowiedzeruasig na bie-

Zqcy lemat. Celem wigc, niejako niZszego rzgdu wobec analizy literackiej i retorycznej, bylo odczy-

tanie politycznych aluzji, kt6re zdeterminowaly semantykg politycznych tekst6w, przyjrzenie siE

wielopigtrowyrn odniesieniom do rzeczywisto5ci pozaliterackiej, co bylo niezbEdne w przyporzqd-

kowaniu badanego materialu do wydarzefr i problem6w bezk6lewia. Objasnienie hiperaluzyjnoSci

byio niezbEdne w okresleniu problematyki utwor6w. Maj4c na uwadze wsp6lczesnE metodologig,

om6wiono propaga:-rdowo-agitacyjne funkcje, jakie pelniiy te utwory w komturikacji spolecznej.

Odslonigto strategie perswazyjne i retoryczn4 genologig oraz uply* rodzaj6w retorycznych na

kompozycjg, stosowane ptzez autorow rozwtagania z zal<resu inventio i elocutio. Precyzyjnie prze-

Sledzono argumentacjq i pozostaj4ce w jej sluzbie chwyty perswazyjne, demagogiczne,manipulacjg

dokonyrvan4 czgsto przy pomocy r62norodnych Srodk6w naleZ4cych do szeroko pojmowanej am-

plifikacji. Kolejnymi celami bylo ujawnienie artystycznego opracowania tej poezji, konceptystycz-

nychrozvnqzari, schemat6w typowych dla tego rodzaju piSmiennictwa.

Analizy utwor6w wymagaly komparatystycznego ujgcia prowadz4cego do poglgbionego

rczpoznania komunikacji literackiej i, nierozlqcznie z ruq zwiaganej poprzez kontekst historycmo-

polityczno-socjologicmy, komunikacji spolecznej. Wip4ce byly w tym wzglgdzie ustalenia K.

Maliszewskiego. Wiersz politycmy musi by6 widziany jako swoisty rodzaj komunikatu, w kt6rym

dokonuje sig transmisja pog14d6w i opinii ksaahuj4cych propagandg i agitacjq. Pracy towarzyszyly

ustalenia M. Glowiriskiego odnoSnie komunikacji literackiej i spoiecznej. Na tym bowiem gruncie

moZliwe jest lqczenie starszych i nowszych metodologii. Wiersz polityczny jako wypowiedZ publi-

cystyczna jest elementem komunikacyjnej spolecznej sytuacji. Jest istotny jako element dyskursu

literackiego, ale i spolecznego. W komunikacji literackiej jako jednej z fol:rn komunikacji spolecz-

nej, jak pisze M. Glowiriski, ,,elementy spolecme i historyczne stanowi4 jej skladnik immanentny.

Nie s4 spraw4 tylko genezy i funkcjonowania dziela, s4 form4 i skladnikiem jego egzystencji".

Kompozycja pracy wskazanej jako osi4gniEcie habilitacyjne podporz4dkowana zosta-

la gl6wnym tematom inlerregnum, czyh wydarzeniom historycznym wyznaczajqcym bieg

bezkr6lewia, kt6re wydaly znaczEcy iloSciowo plon okolicznoSciowych wierszy politycznych,

oraz glownym bohaterom starafl o polski tron. To znany w badaniach nad okolicznoSciow4

poezjq polityczn4 spos6b organizacji materialu. Odpowiada on bowiem podstawowym deter-

minantom tego typu piSmiennictwa, a wigc politycznym okolicznoSciom. Pierwsze trzy roz-

dzialy dotyczq chronologicznych etap6w bezkr6lewia - od Smierci Jana III przez sejm kon-



wokacyjny do zawi4zania i przebiegu dzialari konfederacji wojskowych w Koronie i na Li-

twie. Kolejne cztery rozdzialy poSwiEcilem om6wieniu wierszy elekcyjnych towarzyszqcych

kandydatom do korony, odpowiednio: rodzinie Sobieskich, Franciszkowi Ludwikowi de Con-

ti, elektorowi saskiemu Fryderykowi Augustowi oraz pomniejszym pretendentom polskim i

obcym.

W rozdziale pierwszym pt. ,,Prawd7,iwie w \elaznym wieku nieustannych wojen pan

zloA", Wierszowone funeralia po imierci Jana III Sobieskiego zaprezentowane zostaly i

om6wione utwory, kt6re powstaly na okolicznoSi kr6lewskiej Smierci. Wiersze polsko- i 1a-

ciriskojgzyczne przedstawiono na tle wypadk6w rozpoczynaj?cego sig wlaSnie bezkr6lewia.

Gl6wny zr4b tekst6w zanalizowanych w tym rozdziale stanowi4 utwory poSwigcone zmarle-

mu monarsze powstale bezpoSrednio po jego zgonie oraz fragmenty wierszy politycznych, w

kt6rych przywolanazostala postai Jana III funkcjonuj4ca juZ w propagandowo-agitacyjnych

wypowiedziach, kiedy starania o korong wchodzily w fazg decyduj4c4. Postac zmarlego kr6la

wykorzystywana byla w6wczas jako wzmocnienie argumentacji zalub przeciw danemu kan-

dydatowi, kt6rego prezentowano z kontekScie negatywnych lub pozytywnych cech Sobie-

skiego. Om6wiono zachowane rgkopiSmienne i drukowane Swiadectwa przebiegu uroczysto-

Sci zalobnych w Krakowie, Toruniu i Gdarisku, przywolano inskrypcje towarzysz4ce wznie-

sionym cqstrum doloris, rozwaZono przyczyny niedostatecznej iloSci poSmiertnych laudacji i

ich zakresu, czyli w jakim stopniu prawdopodobiefrstwa utwory wydrukowane po wielu la-

tach od Smierci monarchy np. w zbiorach r62norodnych litterari6w J. Boczylowica i J. K. Ru-

binkowskiego pochodzat z czasu bezkr6lewia i podlegaj4 kryterium okolicznoSciowoSci. Kwe-

renda w zasobach rgkopiSmiennych wykazala,2e niekt6re ztych utwor6w, dotyczy to laciii-

skich epitafi6w napisanych stylem elogijnym, powstaly w okresie omawianego bezkr6lewia.

Znikom4 iloSi wierszowanych funerali6w nalezy widziec w przeniesieniu uwagi okoliczno-

Sciowych tw6rc6w na inne tematy bezkr6lewia, wydarzenia bowiem rozgrywaly sig niezwy'-

kle dynamicznre.

Zalobna poezja okolicznoSciowa powstala po Smierci Jana III nie wydala utwor6w o

wyj4tkowej skali artyzmu. Przewalaj4 epitafia w formie napis6w elogijnych, lacinskie i pol-

skie epitafia, inskrypcje zalobne, sporadycznie epicedia lacit'rskojgzyczne. Widoczne s4 w

nich schematy typowe dla retorycznego rodzaju popisowego oraz konwencjonalne rozwi4za-

nia epitafrjno-epicedialne z rczbudowan4 warstw4 laudacyjn4 i konsolacyjn4, a ograniczona,

komploracyjn4. Elogrjne epitafia nale2Ece do panegirycznej odmiany elogium lugubre prezen-

tujq konwencjonalne rozwiqzania. Zawierq4 typowe dla tego gatunku antytezy, paradoksy,

elipsy stanowi4ce podstawE konceptu. Autorzy zastosowali r62norodne chwyty, kt6re sluz4



przyciEgniEciu uwagi potencjalnych odbiorc6w. Przykladowo, retarduj4 ujawnienie osoby

zmarl.ego, eskaluj4c jednoczeSnie ciekawoSc odbiorcy, co jest typowe dla epitaphium aenig-

maticum. Zgodnie jednak z celem inskrypcji nagrobnych ich autorzy realizujq pochwalg oso-

by i czyn6w Jana III. ZawaLylo to na ujgciach hiperbolizuj4cych, poszukiwaniu wykwintnych

komplement6w, przy czym doS6 zdawkowo przywolano perspektywg genealogiczn4, kt6ra

slu?yla dowartoSciowaniu bohatera panegiryku. Wizerunek Sobieskiego podporz4dkowany

zostal toposowi./ortitudo el sapientia. Berlo i miecz oraz korona i helm to symbole, w kt6rych

skupia sig prezentacja kr6la - monarchy i wojownika. Takiemu ujgciu towarzyszylo, co typo-

we dla epitafium sarmackiego, podkreSlanie zaanga2owania zmarlego w sprawy publiczne.

Antykizuj4cy kostium literacki znamionowal wielkoSi postaci Jana III. SpoSr6d wszystkich

wierszowanych funerali6w wyro2nia siq artystycznym poziomem Ostatnie vctle synom koron-

nym...J. Boczylowica, w kt6rym, dzigki zabiegowi prozopopei, autor uzyskal szczeroSi li-

rycznego wyznania, realizt;j4c jednoczeSnie pochwalg wodza i wladcy. Przypuszczam, Ze

spod pi6ra tego poety mogl wyjSi cykl luneralnych kondolencji pt. Gazety z rdznych paitstw

.funebralne elogia gloszqce... Wszystkie realizuj4 w spos6b modelowy schemat epigramatu

zalobnego skladaj4cego sig z czgsci infbrmacyjnej, lamentacyjnej, laudacyjnej oraz konsola-

cyjnej i zakonczonego epitafijn4 sentencj4. Utwory potwierdzajE dobr4 znajomoS6 u autor6w,

zalecen genologicznych i taksonomicznych, kt6re wykladano w podrEcznikach poetyki i reto-

ryki. Wiersze Zalobne poSwiEcone Janowi III udowadniaj4 r6wniez, 2e dla staropolskich auto-

r6w aspekt komunikacyjny byl niezwykle istotny. Parenetyczne modele sarmackie stanowily

plaszczyzng dialogu autor6w z sarmackim odbiorc4, kt6ry oczekiwal realizowania odpowied-

nich paradygmat6w nale24cych do obszaru idei wlaSciwych sarmackiemu Swiatopogl4dowi.

Rozdzial drugi ,,Nie mdwii, ule plakat, by potrzebo". Poezju polityczna sejmu kon-

wokacyinega poSwiEcony zostal okolicznoSciowej poezji politycznej pierwszego se.jmu bez-

kr6lewia. Tematycznie zwiqzana jest ona z zaledwre kilkoma wydarzeniami. Nalez4 do nich

problem wykluczenia Sobieskich od kandydowania do polskiego tronu, wymuszenie na kr6-

lowej opuszczenia Warszawy na okres sejm6w konwokacyjnego i elekcyjnego, nastgpnie

zwlEzana ztym protestacja posla braclawskiego M. Kordysza orazbezprecedensowe zerwanie

konwokacji. Tw6rczoSd ta uwiklana jest w walkg dwoch najwigkszych stronnictw politycz-

nych, czyli regalist6w i tzw. malkontent6w. W wierszach propaguj4cych ekskluzjg .,Piasta"

wida6 wyraflnie, 2e me tyle obawiano sig kt6regoS z potomk6w Sobieskiego, co ponownej

obecnoSci w polityce kr6lowej-wdowy, kt6rej stawiano liczne zarztty. Zkrggu regalist6w z

kolei wychodzily apologie Marii Kazimiery, w kt6rych v"l,raLnie strategia probatywna oparta

zostala o schematy typowe dla genus iudiciale. Czgsto tok apologetyczny przechodzi w refu-



tacyjny, a utw6r staje siE zjadliwym paszkwilem, W ten spos6b pocz4tkowe liryczne lamenta-

cyjne partie monologu Marii Kazimiery trac4 na rzecz retorycznoSci, a utw6r, podobnie jak

wiele wierszy, staje sig w swej genologicznej strukturze heterogeniczny. Protestacja M. Kor-

dysza domagaj4cego sig usunigcia kr6lowej zWarczaury zaowocowala interesuj4c4 kolekcj4

laciriskich i polskich anagram6w i epigramat6w wykorzystuj4cych za podstawg nazwisko

posla braclawskiego. Poeta oparl grg z czytelnikiem na popularnych w krggu poezji okolicz-

noSciowej asocjacjach onomastycznych (allusio ad nomen et cognomen). One to, bgd4c no-

Snikiem ironii, sarkazmu podpowiadaly odbiorcy skojarzenia z imieniem czy nazwiskiem

osoby atakowanej, co bylo niezwykle przydatne w czasie wzmozonej agitacji i propagandy.

Autor, prowadz4c grg z czt'telnikiem i wci4gaj4c go stopniowo w inwencyjnq zabawg slown4,

przemycal negatywne wartoSciowanie. Wszak to aksjologia wspomagajqca przekonanie od-

biorcy przez zalecanie i odradzanie stanowi cel dzialah tw6rc6w. Konceptystyczne wariacje

prowadz4 do semantycznych napigi w obrgbie leksyki. St4d poszukiwanie nowych rozwrqzah

- neologizowanie maj4ce wywolad zdumienie odbiorcy nad tak oryginaln4 transformacj4 na-

zwiska. Kolekcja ta pokazuje, jak tw6rcy wykorzystywali w propagandzie elekcyjnej spraw-

dzone schematy literackie, wychodz4c naprzeciw oczekiwaniom odbiorc6w. W podobnym

celu wykorzystane zostaly konwencje arkadyjskie w wierszu napisanym na okolicznoSi po-

wrotu Marysieriki z Bielan do Warszawy.

Kolejn4 grupg tekst6w om6wionych w tym rozdziale tworzE wiersze bgd4ce reakcj4

na zerwanie konwokacji przez posla L. Horodynskiego. Przyjgly one posta6 lamentu Matki-

Ojczyzny i WolnoSci. W utworach dominuj4 ujgcia satyryczne. Zlo polityczne interpretowane

jest jako zlo moralne. Degrengolada sejmowa skutkuj4ca destabilizacj4, anarchia, i niszcze-

niem prawa ukazana zostala przy pomocy hypotypozy, Srodka czEsto stosowanego w oma-

wianej tw6rczoSci. Unaocznienie pol4czone z hiperbolizacj4 opisywanych zjawisk slu2ylo

wyrazistoSci perswazyjnej, a poza tym przekladalo ideowe abstrakty na konkretne wyobraze-

nia. Doszly teL do glosu idee towarzyszEce refleksji polityczno-historycznej od kilku dziesig-

cioleci, m. in. degeneracyjna koncepcja dziejow Rzeczypospolitej, kt6ra r6wnowa2ona jest

prowidencjalizmem. W tych utworach zatwa2yc mo2na heterogenicznoSc gatunkow4, lamen-

tacja bowiem zmienia siE w agitacyjny polityczny pamflet, np. w utworze W. S. Chro5ciri-

skiego. Przy okazji analizy lament6w rozwailony zostal ich komunikacyjny literacko i spo-

lecznie walor, co widoczne jest szczegolnie juz w samym wyborze prozopopei.

Trzeci rozdzial pracy nosz4cy lytul Hannibul ad portas. Czas konfederacji wojsko-

wych w Koronie i na Litwie w zwierciadle poezji okolicznoiciowej po6wigcony zostai wier-



szom zwiEzanym z kolejnym waznym problemem bezkr6lewia - konfederacjami wojskowymi

w Koronie i na Litwie. Oprocz przeSwietlenia historyczno-politycznych treSci wpisanych w

okolicznoSciowe teksty, funkcji, jakie te utwory pelnily w politycznej propagandzie, odslo-

nigcia strategii perswazyjnych, jakimi poslugiwali sig autorzy i jakie schematy literacko-

retoryczne wykorzystywali, celem analiz bylo r6wnieZ zbadanie czy tw6rcy nawi1zywali do

utwor6w zprzeszlolci. Siggngli oni do czas6w Zwiqzku Swigconego i dw6ch trawestacji Sre-

dniowiecznego hymnu Dies irae, kt6re w6wczas powstaly. Wierszy broni4cych praw konfe-

derat6w do wystgpowania przeciw Rzeczypospolitej nie powstalo wiele. Stanowi4 one wy-

mown4 dysproporcjg wobec tekst6w atakuj4cych bunt i pigtnujqcych jego fatalne skutki.

WSr6d utwor6w atakuj4cych zwiqzki przewalajE paszkwile, ktorych podstaw4 sq powtarzane

wielokrotnie skojarzenia z nazwiskami gl6wnych bohater6w politycznych i militarnych dzia-

lari: M. Baranowskiego, G. Ogihskiego, S. Jablonowskiego oraz z herbami, np. Junoszq pry-

masa M. Radziejowskiego. Ataki na Baranowskiego wywolywaly responsy jego adherent6w,

w kt6rych zarzuty interpretowano jako zalety, a tch6rzostwo zastgpowano heroiczn4 perspek-

tyw4 slawy. Deheroizacja byla czgstym sposobem deprecjonowania postgpk6w zbuntowanego

wojska. Na jej uzy'tek autorzy tworzyli heroikomiczne obrazy Zolnierzy,ktorzy w czasie zdo-

bywania miast polegli od dzbana. W tej konwencji opisany zostal przebieg litewskiego sejmi-

ku oraz obrona konfederat6w w BrzeSciu. Atakom wymierzonym w buntownik6w towarzy-

szyly wulgarne inwektywy, adekwatne do nastroj6w spolecznych. To oczywiScie zamterzony

zabieg. Eskalowanie zbiorowych emocji nalezalo do istotnych skladnik6w agitacji. Uzywanie

najni2szych regestr6w jgzykabylo teZ Swiadomym zabiegiem komunikacyjnym. Autorzy od-

czytywali spoleczne nastroje i nadawali im stylistyczny ksztalt, a zaznaczyc naleZy, 2e woj-

ska, przede wszystkim koronne, dawaly sig we znakr wszystkim warstwom spolecznym.

Wiersze powstale w zwiqzku z konfederacjami ukazujq wiele politycznych napig6 na linii:

konfederaci - hetmani, regaliSci - malkontenci, konfederaci koronni - konl-ederaci litewscy. W

zwi4zku z wczeSniejszym rozwiqzantem konfederacji litewskiej powstalo wiele utwor6w, w

kt6rych przedstawiciele zbuntowanego wojska w Koronie zarntcali Litwinom zdradg konfe-

derackich ideal6w. Wiele paszkwili skierowanych bylo przeciw litewskim oligarchom, ale te|

litewskiemu stronnictwu regalist6w. Szczeg6lowej analizie poddany zostal najobszerniejszy

utw6r tego okresu - Templum Pacis, powstaly po rozwi4zaniu konfederacji wojskowej w Ko-

ronie w maju 1697 r. Om6wiono strukturg alegorycznej Swi4tyni pokoju oraz znaczenie i kon-

teksty umieszczonych w niej artefakt6w. Nadawca dokonuj qcy przed czytelnikiem opisu bu-

dowli spelnia funkcjg przewodnika wtajemniczonego w wiedzg o alegorycznych znaczeniach.

Utw6r bEdqcy spektakularnym fajerwerkiem propagandowo-agitacyjnym glosi idealy szla-



checkiego republikanizmu: zgody, jednoSci i wolnoSci. Jest r6wnieZ paszkwllem wymierzo-

nym w stronnictwo francuskie i jego reprezentant6w.

Rozdzial czwarty pt. Sobiescy w wulce o korong dotyczy utwor6w zwi4zanych z fa-

miliq zmarlego kr6la i jej stronnictwem promuj4cym Jakuba Sobieskiego. Celem tego obszer-

nego rozdzialu byl badawczy oglqd utwor6w bgd4cych zarlwno wyrazami poparcia, jak i
wrogoSci wzglEdem Sobieskich. Interesowalo mnie odtworzenie klimatu publicznej dyskusji,

dynamiki i skali walki politycznej oraz zabieg6w typowych dla przedwyborczej akcji zaleca-

nia i odradzania kandydatury kr6lewskich potomkow. Omowilem znaczenre plotki jako

sprawnego narzgdzia do wzbudzania fermentu i ciekawoSci w relac.jach nadawczo-

odbiorczych. Opr6cz Jakuba, pojaw'iaj4 siq r6wnie2 w publicznym dyskursie jego mlodsi bra-

cia - Aleksander i Konstanty, co bylo efektem skomplikowanych strategii propagandy i dezin-

formacji slu2Ecej wrogom Sobieskich - malkontentom. Ogromny udzial w rozgrywkach elek-

cyjnych miala Maria Kazimiera, kt6rej dzialania determinowaly obraz stronnictwa i wptywaly

na tematykg okoliczno6ciowych wierszy. Wiele z utwor6w poddanych analizie w niniejszym

rozdziale powstalo w zwiEzku z osob4 i dzialaniami kr6lowej. Z powyaszych wzglgdow roz-

dzial czwarty podzielony zostal na trzy podrozdzialy'. ,Mu wymalowane na twarxy wyklu-

czenie od korony". Kandydutura Jakuba Sobieskiego w wierszach elekcyjnycft; Debetur

utrique corona. Aleksander i Konstanty Sobiescy w okolicznoiciowyclt wierszach bezkrdle-

wia oraz ,,Czos by tei jui tych fochdw, Murysiefiko, poprzestai". Polityczna muzs wobec

dzialafi Marii Kazimiery.

Pierwszy z wymienionych podrozdzialow rozpocz4lem od szczeg6lowego nakreslenia

historycznych kontekst6w, w ktorych funkcjonowala posta6 najstarszego kr6lewicza jako

kandydata do korony. Przywolalem opinie o kr6lewiczu, jakie formuiowali wsp6lczeSni o

nim, co bylo niezbgdnym kontekstem w zrozumieniu argumentacji przeciw Jakubowi w wier-

szach powstalych w krggu jego adwersarzy i napisanych wzglgdem nich apologii. Ze wzglqdu

na fakt, ze utwory zwiqzane z Jakubem byly usiane aluzjamr do skandali w rodzinie kr6lew-

skiej, wydarzeniate i plotki o nich zostaly w tej czgsci pracy szczeg6lowo om6wione. Dziala-

nie to uznalem zakonieczne dla unaocznienia skomplikowanej warstwy aluzyjnej, jak4 ope-

rowali autorzy tych tekst6w. Analizie wierszy towarzysz4 te2 odwolania do paszkwili proza-

torskich i parodii sumariuszy teatralnych wymierzonych przeciwko kr6lewiczowi Jakubow,i.

Tworzyly one bowiem wsp6lnie z utworami wierszowanymi klimat wrogoSci wobec kandy-

data i byly skuteczn4 broni4 przeciw niemu. Wsp6ln4 cech4 tych tekst6w byla strategia uka-

zywania Jakuba jako wroga szlacheckich wartoSci i zdrajcA, kt6ry dla osi4gnigcia partykular-



nych cel6w got6w bylby oddad czgsi polskich ziem obcym potggom. Utwory o takim zaple-

czu argumentacyjnym prowokowaly do refutacji i apologii.

Wiersze towarzyszqce kandydaturze Jakuba nie wyr6zniaja, sig poziomem artystycz-

nym, jednak ich du2a frekwencyjnoSi w szlacheckich sylwach dowodzi rch znacznej popular-

noSci w tym czasie. W wierszach towarzysz4cych kandydaturze najstarszego Sobieskiego

zaobserwowac molna dwie tendencje propagandowo-agitacyjne realizuj4ce w r6znorodnych

odslonach retoryczne suassio i dissuasio. Sluzyly temu zar6wno wartoSciuj4ce paralele histo-

ryczne,jak i biblijne oraz mitologiczne, a takze zar6wno argumenty racjonalne, jak i demago-

giczne hiperbolizacje. Dominuj4 paszkwile nad panegirykami, co tLumaczyc naleZy brakiem

dbaloSci o zorganizowanie odpowiedniego krEgu literackich agitator6w, wypowiadaj4cych siq

w imieniu politycznego stronnictwa. W wierszach zalecajqcych kandydaturE kr6lewicza uka-

zywano go jako spadkobiercg slawy ojca i jego godnego nastgpcg. Sakralizowano przy tym

obu, stosuj4c znamienne paralele biblijne. Historia wielkiego zwycigstwa pod Wiedniem slu-

2yla jako argument przemawiajEcy za heroizmem Jakuba, czemu towarzyszyly panegiryczne

hiperbolizacje. Argumentacjg wzmacniano dodatkowo ukazywaniem rozlegtych koneksji z

dworami europejskimi, ostrymi antynomiami swojsko5ci i cudzoziemskoSci. Amplifikowano

argumentacjE obrazowymi (umiejgtnie poslugiwano sig hypotypozq) odwolaniami do czas6w

piastowskich i osoby protoplasty, kt6rego wcieleniem i figur4 mial byc Jakub, oraz wizjq po-

wrotu zlotego wieku. Konwencjonalnie, szczeg6lnie w sytuacji kiedy przeciwnikiem Polaka

stawal sig Francuz, amplifikowano argumentacjg obrazami orla pokonuj4cego Galla-koguta.

Panegiryczne ujgcia lowaruyszEce utworom popieraj4cym Jakuba wspieraly sig na dobrze

znanych z literatury dydaktycznej parenetycznych wzorcach wladcy i rycerza, odpowiadaj4-

cych sarmackiemu etosowi obywatelskiemu i rycerskiemu. Autorzy znakomicie postugiwali

sig tymi skostnialymi chwytami. W ten spos6b komunikacja literacka przenoszona byla na

poziom komunikacji spolecznej , gdy| wizerunek kr6lewicza byl tak modelowany, by odpo-

wiadal oczekiwaniom sarmackich wyborcow. Ta istotna kwestia posiada w pracy bogat4 do-

kumentacjg. Idealizacji osoby Jakuba lowarzyszyla pespektywa prowidencjalna i specjalne

przeslanie o wybraristwie uzasadniane interpretacj4 imienia, znakami OpatrznoSci i odniesie-

niami do Biblii. Realizowano to w anagramach, np. ,.Jakub - Jak 869", .,Iacobus - Jak Iob" i
towarzysz4cych im epigramatach, staraj4c sig ocieplid wizerunek kr6lewskiego syna, zasuge-

rowa6 ukryte sensy tkwi4ce w imieniu i wciEgn4i odbiorcg w atrakcyjn4 asocjacyjn4 grQ.

Du24 grupg tekst6w stanowily utwory, najczgsciej epigramaty, nawiqzuj4ce do nie-

zwykle popularnej elekcyjnej przepowiedni. Wedlug niej nastgpc4 Jana III, nazywanego w

profecji ,.Manus congregatorum", bgdzie monarcha kryj4cy sig pod zagadkow4 nazwq
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,.Diversicolor". Proroctwo nawi qzujqce do schematu przepowiedni Swigtego Malachiasza,

przypisywane w rEkopisach Janowi Retykowi lub Stanislawowi Reszce, stanowilo z jednej

strony interesuj4cy spos6b prezentacji kandydata, z drugiej stwarzalo mo2liwoS6 gry z czytel-

nikiem. Teza o,,r6znobarwnoSci" pretendenta wyzwalala inwencjg tw6rc6w do poszukiwait w

kandydacie odpowiednich znak6w potwierdzajqcych diversicoloritas, pozwalala im naL4cze-

nie sprzecznych element6w, tote| paradoks stawal sig podstaw4 konceptu. W przypadku Ja-

kuba eksponowano elementy tak, by ukazywac go jako kandydata-,.Piasta" i jednoczeSnie

Europejczyka. Pozwolilo to na wyodrEbnienie specyficznego podmiotu tw6rczego okreSlone-

go mianem politicus vates (polityczny wieszcz). Autorzy anagramatycznych i epigramatycz-

nych zabaw literackich z motywem diversicolor nie tracili nigdy z pola widzenia dzialah pro-

pagandowych i agitacyjnych, i tak ksztaltowali perswazjg, by utw6r slu2yl politycznym ce-

lom.

W drugim z podrozdzialfw analizie poddane zostaly utwory odnosz4ce sig do posta-

ci mlodszych kr6lewiczow - Aleksandra i Konstantego. Jego celem jest om6wienie wierszy

okolicznoSciowych zwi1zanych z osobami miodszych braci Jakuba i przeSledzenie w nich

retorycznych strategii oraz Wkazanie, jak cele agitacyjne determinowaly prezentacjg postaci

kandydat6w do tronu. Widoczne jest to w antytetycznych charakterystykach Jakuba i Alek-

sandra. Wizerunek Aleksandra-Marsa, Sarmaty przywrEzanego do polskiego stroju, wroga

pogat'iskich narod6w, Swietnego oratora przeciwstawiany byl bratu Jakubowi ukazywanemu

w retorycznym comparatio jako wcielenie zniewieScialoSci, upodobania do cudzoziemskich

m6d i Zyciapieszczonego, a nie heroizmu. Takie antytetyczne zestawienia prowadzily do wy-

kazania wy2szoSci Aleksandra nad starszym bratem. W ten spos6b agitacyjny przekaz zyski-

wal na wyrazisto6ci, szczegolnie w kontekScie przedwyborczych zmagah. Antytetyczne cha-

rakterystyki pomaga6 mialy szlachcie w dokonaniu wyboru, ktory w kontekScie bialo-czarnej

poetyki deskryptywnej byl przewidywalny. SwiadomoSi sarmackiego odbiorcy takiego ko-

munikatu sklaniai siq powinna ku osobie ucieleSniaj4cej wartoSci sarmackiego dekalogu.

Wiele temat6w towarzyszylo zar6wno osobie Jakuba, jak i jego braciom. Do takich naleZy

przepowiednia o .,r6znobarwnoSci" nastgpcy Jana III. Autor jednego z wierczy potraktowal

vl,znacznikr diversicolor doi(, niecodziennie. Znakami wybraristwa Aleksandra sq bialo-

purpurowe wlosy nawi4zuj4ce w kolorach do barw narodowych,

Najmniej utwor6w powstalo w zwi1zku z osob4 kr6lewicza Konstantego. Autorzy

zwtacah uwagg na jego podobieristwo do ojca i wro2yli, zgodnie z topicznymi ujgciami, 2e

powigkszy slawg rodu i Rzeczypospolitej. Charakterystyce towarzyszyly parenetyczne ogol-

niki oraz amplifikacje zr6wnuj4ce postai najmlodszego z kr6lewicz6w z Konstantynem
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Wielkim i Nestorem. Afirmuj4ce tony panegiryst6w studzily gtosy przeciwnik6w, kt6rzy w

krytyce mlodszych kr6lewicz6w odwolywali sig do Ksiggi Koheleta i wersetu o nieszczgsnym

kr6lestwie, kt6rego kr6l jest chlopcem.

Kolejny podrozdzial poSwigcony zostal wierszom politycznym odnosz4cym sig do

osoby r dzialai Marii Kazimiery. Problem ten naleZaho wyodrgbni(, gdyZ to wlaSnie kr6lowa-

wdowa, jako depozl'tariuszka slawy mE2a i wypracowywanej przez lata panowania pozycji,

byla pomyslodawczyni4 i g16wn4 inicjatork4 dzialah frakcji regalist6w narzecz wyniesienia

na tron kt6regoS z Sobieskich. Opozycj a zdawala sobie sprawE,2e uderzaj4c w krolow4 fal4

oszczerstw, wygraj4 na niechgci do niej niemalych rzesz szlachty. Dlatego iloS6 napastliwych

pism i wierszy szkaluj4cych eks-monarchiniE byla znaczna. Paszkwile te daj4 dobre wyobra-

zenie o nastrojach przedelekcyjnych i sile propagandy antykr6lewskiej. Odniesienia do bie24-

cych spraw aktualizowaly dawne problemy w nowej rzeczywistoSci. Grzechy Marysieriki, te

prawdziwe i wyimaginowane w politycznej propagandzie,byly glownymi argumentami prze-

ciwko niej. Apologie i refutacje, kt6re wyszly spod pi6r wierszopis6w z jej stronnictwa, od-

nosiiy sig do zarzut6w natury politycznej i obyczajowej. Paszkwilowy charakter wierszy ma-

skowany byl niekiedy lamentacyjnym tonem, oszczerstwa - apologi4. Warstwa probatywna

obrony krolowej ksztaltowanabyla tak, by przede wszystkim oddzialywai na uczucia odbior-

c6w perswazj4 emotywn4. Tracily na tym utwory, w kt6rych pocz4tek, np. lamentacji czy

skarg, zapowiadal liryczne tony elegijne. Dosadne okreSlenie czy kompromituj4cy fakt zastg-

powaly rzeczory argument.

Piaty rozdzial zatytulowany ,,Machiawelizmem zora|ony" - kandydatura Francisz-

ka Ludwika de Conti oparty zostal, podobnie jak poprzednie, na unikatowych materialach

odnalezionych w rgkopisach i ulotnych druczkach. PoSwigcilem go om6wieniu wierszy poli-

tycznych powstalych w zwiqzku z kandydatem Francji - rywalem domu Sobieskich. Oprocz

przegl4du tematyki utwor6w i ich funkcji propagandowych i agitacyjnych odnoSnie ksigcia

Contiego om6wiono r6wnie2 polityczne litteraria atakuj4ce i broniEce stronnik6w Francuza.

Bogaty material literacki prezentuje duZ4 rolnorodnoS6 tematyczn4 i, w mniejszym stopniu,

genologiczn4. Dominuj4 bowiem paszkwilanckie epigramaty, lamenty, anagramy, dialogi.

Opracowane utwory pokazuj4, w jakich krggach politycznych powstawaly te wiersze, zarow-

no zalecalEce kandydaturE Francuza, jak tez jq odradzajqce. Blisko osiemdziesi4t utwor6w

wykorzystanych w tym rozdziale wydobyto z rgkopis6w i po raz pierwszy poddano analizie

historycznoliterackiej z uwzglEdnieniem strategii perswazyjnych sluz4cych propagandzie i

agitacji, retorycznych zaloZeh kompozycyjno-elokucyjnych, probacyjnych, refutacyjnych,

apologetycznych i stricte artystycznych wynikaj4cych z oddzialywania barokowej poetyki i
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tradycji okolicznoSciowej poezji politycznej. Ogl4d tych wierszy daje pelny obraz porusza-

nych temat6w, uzywanych argument6w, klimatu polemicznego w dynamicznie zmieniaj4cej

sig rzeczywistoSci bezkr6lewia. Podkreslic nale?y, 2e po raz pierwszy zebrany material poslu-

Zyl do rozpatrywania wpisanych wen gier z czytelnikiem, dialogu z nim, czyli zabiegow z

obszaru komunikacji literackiej i spolecznej. Ta poszerzona perspektywa pokazala,jak dalece

au|orzy wierszy politycznych mieli na uwadze odbiorcze zapotrzebowanie. Wielka liczba

wykorzystanych utwor6w unaocznila szeroki zakres dyskursu politycznego pod koniec XVII

w.

WyraZnie wida6, ze utwory zalecaj4ce Contiego byly rodzajem polemicznego dialogu

z tekstami towarzysz4cymi Jakubowi Sobieskiemu. W wierszach podejmowano analogiczne

rozwiqzania formalne, wykorzystywano te same schematy propagandowo-agitacyjne i gatun-

ki. Dotyczy to kolekcji anagram6w i epigramat6w opartych na elekcyjnej przepowiedni o

kr6lu ,,r6znobarwnym". Politicus vales - interpretator wieszczby, ktorq objaSnial na rzecz

Contiego, wci4gal odbiorcg w literack4 grE polegajEcEna odkrywaniu zho2onej r6znorodnoSci

w osobie Francuza. Autorzy pozatym odwolywali sig do genealogii i wywodzili zniej prawa

krol6w Francji do polskiej korony. Starali siE pozyskad szlacheckiego wyborcE do kandydatu-

ry Contiego, umieszczajEc w kontekScie jego osoby walne dla sarmackich przekonaf idee,

np. malzeristwa kr6la i Rzeczypospolitej, kt6ra w komunikacji spolecznej autora ze szlachec-

kimi odbiorcami stanowila podbudowg argumentacji za kandydatur4 Contiego. Widac, jak w

komunikacji spolecznej aulorzy posilkowali siE znamiennymi formulami nalel4cymi do Swia-

ta sarmackiego.

Podobnie czynili adwersarze Contiego. Deheroizowali walczqcego pod Wiedniem

Francuza i sytuowali go w opozycji wzglgdem sarmackiego etosu rycerza i wladcy. Autorzy

bazowali na sarmackich lgkach i obsesjach, kt6re wyolbrzymiali i w postaci stereotyp6w od-

nosili je do Contiego. Byl on wigc uog6lnieniem wszystkiego, co kojarzylo sig z Francja, i

cudzoziemszczyznE. Ztego wzglgdu postad Francuza jest w utworach skierowanych przeciw-

ko jego kandydaturze syntezq szlacheckich lgkow przed absolutum dominium, przymierzem z

Turcj4, wplywem kobiet w polityce. Towarzyszyly temu inwektywy, niewybredne aarty z

imienia przybierajqce postad kalambur6w. Conti nazywany byl Antychrystem, a dzigki ana-

gramatycznym przeksztalceniom attorzy, dla uatrakcyjnienia gry z czytelnikami, poszukiwali

jego nazwiska w Biblii i proponowali odbiorcom komiczno-katastrofrcznqjej interpretacjg.

Celem przedostatniego szristego rozdzialu zatytulowanego ,,Non exuperabile

Saxum". Kandydatura Fryderyka Augusta, elektora saskiego w wierszuch interregnumbylo

poddanie badawczemu ogl4dowi wierszy towarzysz4cych kandydaturze Fryderyka Augusta i
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jego stronnictwa. Ukazane zoslaly historyczne aspekty, ktore legly u genezy interpretowanych

utwor6w, skala propagandy pro- i antysaskiej, zakres tematyczny pochwaly i krytyki oraz

strategie retoryczne. Adherenci Wettyna wykorzystywali propagandowy wymiar jego walk z

Turcj4, pokazuj4c Sasa jako wcielenie rycerskich cn6t sarmackich. Siggali do topicznych ujEi

wodza wstgpuj4cego na tron po trupach wrog6w, historycznych paralel do czas6w rzymskich

i Juliusza Cezara oraz pigciu dobrych cesarzy. Formutowali skr6towe hasla wyborcze stresz-

czaiqce osiqgnigcia Wettyna. W okresie poelekcyjnym obrazowanie postaci jednego ze zW-

cigzc6w podw6jnej elekcji dokonywane bylo przy udziale stylizacji antykizuj4cej. Dodatko-

wo tworzono polisemanlyczne konstrukcje z wykorzystaniem laciriskiego leksemu saxum i

koncepty opafte na wizerunku herbu Sasa odczy.tywane jako znaki jego politycznej pomySl-

noSci.

Podobnie jak w przypadku propagandy antyfrancuskiej, w wierszach przeciwnik6w

elektora saskiego, autorzy bazowali na stereotypowych uog6lnieniach o wrogo5ci Polak6w i

Niemc6w. Zwycigstwo pod Grunwaldem traktowane bylo jako zapowiedz klgski Wettyna. W

ten spos6b tw6rcy komunikowali sig ze swymi odbiorcami na poziomie mentalnych uprze-

dzeri, kt6re stanowily niezwykle trwale poklady sarmackiej tozsamoSci. Poruszenie ich bylo

latwym sposobem zaangaZowania emocji czyelnika. Poza tym odwolywano sig do stalych

argument6w eskaluj4cych zagroilenie polskiej wolnoSci i suwerennoSci. Problemem. kt6ry

chgtnie eksponowali przeciwnicy Fryderyka Augusta byla jego niedawna konwersja. Zarzuty

kryptoprotestantyzmu przybieraly wyolbrzymion4 formg. Do czgstych praktyk naleZalo przy-

wolywanie wizji zalewu protestant6w i zagrolenia katolicyzmu. W ten spos6b narodowe ste-

reotypy stawaly sig po2ywk4 retorycznych amplifikacji i ulatwialy autorom formulowanie

demagogicznych przekonafl, kt6re starali sig narzucid odbiorcom.

NajwiEcej paszkwilowych napaSci powstalo w odniesieniu do dw6ch gl6wnych stron-

nikow Sasa - hetmana S. Jablonowskiego i biskupa S. D4mbskiego. W oparciu o skojarzenia z

ich nazwiskami propagowano tezg o pochodniach jablonowej i dgbowej rozpalaj4cych ogieir

wojny domowej.

Zamrerzeniem ostatniego rozdzialu pt. Francuz, Niemcy, Polacy idq do korony.

Pomniejsze kandydatury polskie i obce bylo om6wienie wierszy poSwigconych kandydatom

oficjalnie zgloszonym do polskiego tronu i tym, ktorzy funkcjonowali w utworach bezkr6le-

wia jako vox populi, czyli bez udzialu wlasnej woli, jak S. H. Lubomirski i K. J. Sapieha, S.

Jablonowski. Pierwszemu z wymienionych anonimowy autor zarzucal dzialama na szkodg

Sobieskich i obyczajowe skandale, drugiego zestawiano z Boleslawem Smialym. maj4c na

my6li jego konflikt z biskupem wilenskim, trzeciego dyskredytowano ze wzglgdu na podeszly
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wiek i bliskie zwiEzki zMariq Kazimier4, zktor4,jak plotkowano, mial sig ozenic. W roz-

dzrale poddalem analiziejeden z gl6wnych dyskurs6w bezkr6lewia, czyli ideologiczny sp6r

migdzy wyborem kandydata cudzoziemskiego i rodzimego. Om6wilem r6wnie2 wszystkie

przepowiednie elekcyjne i ich funkcje komunikacyjne. Na atrakcyjnoSi i popularnoSc tych

wypowiedzi mial wplyw jeden z modeli kaznodziejskiego nauczania - genus propheticus.

Proroctwa, przepowiednie byly dyskutowane w krggu wyborc6w i kandydat6w. Politicus va-

/es nie tylko wieszczyl w swoim imieniu lub podszywal sig pod historyczne postacie astrolo-

gow z dalszej lub blizszej przeszloSci, ale r6wnie2 wcielal sig w postac delfickiego Apollina.

W omawianym nurcie wieszczb mieszcz4 sig r6wnie2 utwory, kt6re wykorzystuj4 astrolo-

giczne metody interpretowania rzeczywistoSci, r6wnie2 politycznej. Nale2y do nich cykl

dwunastu utwor6w tworz4cych sarmacki zodiak.

W drugiej czqSci rozdzialu om6wione zoslaly wiersze polityczne odnosz4ce sig do

kandydat6w cudzoziemskich pomniejszej wagi. Gi6wnym tematem polemiki wokol preten-

dent6w byl problem ideowego sporu o zasadnoSc wyboru cudzoziemca lub ,.Piasta". Towa-

rzyszyly temu napomnienia typowe dla satyry politycznej i toki probatywne czerpi4ce ze

wzorc6w wlaSciwych retorycznemu rodzajowi doradczemu. Prawie wszyscy kandydaci skon-

frontowani zostali z przepowiedni4 diversicolor. W kilu przypadkach autorzy odwolali siE do

konwencji stemmatycznych, polegaj4cych na szczeg6lowej deskrypcji herb6w kandydat6w i

widniej4cych na nich barw, kt6re interpretowano w kontekScie cn6t kandydat6w i sarmackich

wartoSci. Nadawca, Swiadom horyzont6w mentalnych swoich odbiorc6w,liczyl na ich reakcje

aprobatywne lub neguj4ce.

Okres najdluZszego bezkr6lewia w polskiej historii wydal pokaLn1 iloSc okoliczno-

Sciowych wierszy politycznych, kt6re towarzyszytry wszystkim wydarzeniom tego czasu, od-

zwierciedlaj4c dynamikg polityczn4, tematykg publicznego dyskursu, polemikq politycznych

stronnictw i ich programy, cele polityczne determinujqceksztalt propagandy, sympatie i anty-

patie polityczne, postawy partykularne oraz idealy sarmackie. Burzliwe wydarzenia i dyna-

micznie zmieniaj4ca sig rzeczywistoS6 oraz intensywnoSi zmian w politycznych konfigura-

cjach przesqdzi\y o ksztalcie wielu utwor6w. W omawianych wierszachbezkr6lewia tenden-

cja paszkwilancka determinowala nawet te utwory, kt6re nie byly paszkwilami, a lamenty i

apologie stawaly sig czEsto refutacyjnymi szarZami. Okres miEdzy Smierci4 Jana III a korona-

cjE Fryderyka Augusta w Krakowie wypelniony skandalami w kr6lewskiej rodzinie, konfede-

racjami w Koronie i na Litwie, zerwanym sejmem konwokacyjnym, podw6jn4 elekcj4 i wal-

kami kontyst6w z sasistami, odslonil napigcia i zdemaskowal bezwzglgdn4 walkE polityczn4,
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ktorej efektem byl szyderczy, napastliwy ton utwor6w. Paszkwile uderzaly we wszystkich

bohater6w Zycia publicznego i postaci zaangahowane w walkg wyborcz4. Kaady z bohater6w

inlerregnum nalelal do okreSlonej frakcji, a na uslugach wszystkich stronnictw znaleZli sig

autorzy mniej lub bardziej sprawnie posluguj4cy sig pi6rem. To oni byli de facto glosem partii

i w jej imieniu prowadzili akcjg propagandowo-agitacyjn4.

Tych ponad 180 utwor6w wierszowanych, w tym r6wnie2 dialog6w, zbior6w epigra-

mat6w wystgpuj4cych pod wsp6lnym tytulem, zachowanych do dziS w przekazach rgkopi-

Smiennych, ukazuje, 2e poezja polityczna miala status publicystyki, a wszystkie strony do-

strzegaly i docenialy jej niszczycielsk4 niekiedy silg. Negatywna propaganda zwlaszcza przy-

czynrla siE do klqski frakcji Sobieskich, czego dowody widoczne s4 w lamentach krolowej

Marysienki. Wiersze zajmuj4ce setki stron w rgkopiSmiennych szlacheckich silva rerum po-

kazujq krzykliwy wieloglos czy wr7cz opiniotw6rcz4 kakofoniE. OkolicznoSciowa poezja

polityczna zdradza tendencjg do relatywizowania wszystkich wlaSciwie kategorii i wartoSci

zycia spolecznego. Prawda byla wtedy najbardziej deficytowym towarem w tej przesi4knigtej

demagogiczn4 manipulacj4 muzie.

Problematyka poezji politycznej czas6w nqdlu2szej elekcji w dziejach I Rzeczypospo-

litej poddana zostala tak szczegolowej analizie po raz pierwszy. Wydobycie na Swiatlo dzien-

ne nieznanych tekst6w wzbogaca kanon literacki z dziedzinv politycznego piSmiennictwa

okolicznoSciowego. Ponadto w pracy dokonano wielu uSciSleri natury historycznej, wskazano

oryginalne koncepcje artystyczne i zanalizowano ich funkcje na poziomte retorycznej i arty-

stycznej komunikacji literackiej. Om6wienie historyczno-politycznego kontekstu utwor6w

okolicznoSciowych, szczeg6lnie politycznych ze wzglEdu na ich hiperaluzyjnoSi, bylo nie-

zbEdne. Bez tego, jakze 2mudnego i czasochlonnego dzialama, nie mozna byloby przyst4pii

do analizy wpisanych w teksty strategii propagando!\ych i odkrycia innych naddanych struk-

tur. W kontekScie sy'tuacji dziejowej molna bylo w pelni zrozumied wybory, jakich dokony-

wal wierszopis, przysposobiony do retorycznego inventio, dispositio i elocutlo, odpowiedziec

na pytanie o wykorzystane paradygmaty retoryczne i artystyczne, by dociec, jak, maj4c na

uwadze nadawczo-odbiorcze relacje i horyzont wartoSci Swiata sarmackiego, projektowal sw4

wypowiedz. Wszystkie te kwestie zostaly w pracy szczeg6lowo om6wione. Jako nadrzEdne

dla tego typu poezji objawily sig kwestie uwiklania nadawcy we wsp6lnotowe wyobrazenia

oraz aksjologicznego wymiaru percepcji odbiorc6w. RetorycznoS6 tych tekst6w stanowi do-

minuj4cy skladnik decyduj4cy nie tylko o sposobach konstruowania perswazji odradzania

i zalecania, ale przede wszystkim komunikowania sig ze szlacheckim odbiorcq za pomoc4

nawyk6w charakterystycznych dla oratorstwa sejmowego, s4dowego i popisowego Zwr6cono
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takZe uwagg na problem komunikacji nadawczo-odbiorczej, dla ktorej plaszczyzn4 komunika-

tu i jego treSciq byl Swiat sarmackich idei politycznych, spolecznych, religijnych i og6lnokul-

turowych.

Ksi4zka stanowi zamknigcie dziej6w okolicznoSciowej poezji politycznej w XVII stu-

leciu i jednocze6nie otwarcie nowego etapu w badaniach dotycz4cego czas6w saskich. Wnosi

wiele nowych ustaleri odnoSnie cel6w komunikacyjnych, jakie stawiali sobie okolicznoSciowi

tw6rcy, odslania poziomy i obszary relacji nadawczo-odbiorczych komunikacji literackiej i

spolecznej.

5. Om6wienie pozostatych osi4gnigd naukowo-badawczych

Moje zainteresowania naukowe koncentruj4 siE przede wszystkim na literaturze doj-

rzalego baroku i schylku tej epoki w czasach saskich oraz staropolskiej poezji religijnej. Pra-

wie caloSc mojego dorobku naukowego stanowi plon wieloletnich badari archiwalnych pro-

wadzonych w wielu bibliotekach w Polsce. Odkryte nieznane utwory literackie wzbogacaj4

wiedzg o literaturze staropolskiej i poszerzal4horyzont ogl4du badawczego staropolszczyzny.

Od wielu lat szczegolnie skoncentrowany jestem na kilku tematach. Najwa2niej szym z nich s4

badania nad okolicznoSciow4 poe{E polityczn4 XVII stulecia i czas6w saskich, kt6rych ce-

lem jest, szczegolnie w tym drugim obszarze, wypelnienie luki w badaniach tej odmiany pi-

Smiennictwa z okresu panowania Wettyn6w w Polsce. Gromadzony od wielu lat material ar-

chiwalny pozwoli systematycznie opracowywai dalsze dzieje okolicznoSciowej poezji poli-

tycznej w Polsce. Drugi z moich obszar6w badawczych obejmuje staropolskie piSmiennictwo

religijne, zawartoSc zakonnych kancjonal6w i zwi4zany jest takle z badaniami archiwalnymi

nieznanych litterari6w zgromadzonych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Wielolet-

nie kwerendy sandomierskich zbior6w przyniosly interesuj4ce odkrycia staropolskich utwo-

r6w od Sredniowieczapo stulecie XVIII. Trzeci obszar zwiqzany jest z poglgbianiem wiedzy

o staropolskiej poezji ziemiariskiej i retoryce.

5.a. OkolicznoSciowa poezja polityczna stulecia XVII i czas6w saskich

Jeden z najwalniejszych krggow moich zainteresowaf naukowo-badawczych zwiqza-

ny jest z okolicznoSciow4 poezjE polityczn4 czas6w saskich, aw szczegolnoSci przedostatnim

bezkr6lewiem i okresem walki o tron migdzy Augustem III Sasem i Stanislawem Leszczyn-

skim (1733-1736). Artykuiy zmieruajq do monograficznego opracowania politycznych wier-

szy tego interregnum. Caly material literacki wydobyty zostal z rgkopis6w. Na cykl skladaj4
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sig nastEpujEce studia: Okolicznoiciowa poezja polityczna czasrjw konfederacji dzikou*skiej

(zal. 3,1 D b, 4); OkolicznoSciowa poezja polityczna w obronie krrjla Stanislawa Leszczyr,t-

skiego z olcresu walki o tron z Augustem III Sasem (1733 1736) (zal.3,l D b, 3); W koronie i

w kapeluszu. Wizerunek Augusta III Sasa v, okolicznolciowej poezji politycznej z okresu bez-

kr1lewia i walki o korong (1733 1736) (zal.3,l D b, 2); ,,Za laskq osobliwq Pana Boga Oj-

czyzna jeszcze iyje" Krylyka Augusta II Sasa w okolicznoiciowej poezji politycznej z okresu

przedostatniego bezkr(tlewia (zal.3, I D b,7); Trzy szubienice. Paszlo,uile na biskup|w; Stani-

slawa Jdzefa Hozjusza, Jana Aleksandra Lipskiego oraz KrzysztoJa Antoniego Szembeka z

okresu przedostatniego bezkr6lewia i walki o korong polskq (1733-1736) (zal.3, I D a, 1);

Karczma nq Pradze - elekcyjnq szopq. OkolicznoSciowe piimiennicn,o polityczne wobec

miejsca wyboru Fryderyka Augusta II na kr6la Polski (zal.3,l D c, 1). Badania nad wiersza-

mi politycznymi okresu 1733-1736 SciSle przylegaja, do obszaru moich naukowych zainterc-

sowafl, ktorych plonem jest monografia wskazana jako osi4gnigcie habilitacyjne. Wymienione

studia nalezE do pionierskich w zakresie badari okolicznoSciowej poezji politycznej przedo-

statniego bezkr6lewia. tJkanl4 obraz politycznego piSmiennictwa zaangalowanego w walkg

polityczn4 w okresie przed elekcj4 i w czasie walki o tron migdzy elektami, narzqdziapropa-

gandowe i retoryczne strategie perswazyjne, skalg zjawiska, gatunki i wplyw genologii reto-

rycznej. W obrgbie badari nad przedostatnim bezkr6lewiem znalazly sig problemy podstawo-

we, jak ustalenie korpusu tekst6w i przyporzqdkowanie utwor6w poszczeg6lnym wydarze-

niom, wskazanie krgg6w, w kt6rych powstawaiy te wiersze. Z perspektywy badafr nad dwoma

bezkr6lewiami mogE Smialo powiedzied, 2e te kilkadziesi4t lat, ktore dzielE interregnum po

Smierci Jana III i bezkr6lewie po zgonie Augusta II Sasa, wplyngly na podniesienie poziomu

literackiego tw6rc6w okolicznoSciowej politycznej muzy, co stoi w sprzecznoSci z obiego-

!\ymi s4dami o upadku literatury w dobie saskiej. W okresie przedostatniego bezkr6lewia

odnotowa6 moZna wigcej udanych arlystycznie utwor6w, zmienlly sig r6wnie2 proporcje

miEdzy tekstami lacirisko- a polskojEzycznymi. Opr6cz studi6w poSwigconych wydarzeniom

tak donioslym jak konfederacja dzikowska, kt6ra w pewnym stopniu odmienila choi na chwi-

lg mentalny obraz braci szlachty, naukowemu ogl4dowi poddalem utwory, kt6re atakowaly i

bronily gl6wnych aktor6w politycznej sceny: Augusta II Sasa, Stanislawa Leszczyriskiego.

Augusta III Sasa oraz najwazniejszych duchownych. Ogl4d tych wierszy ukierunkowany zo-

stal na anahzq strategii paszkwilowych i panegirycznych oraz tematy podejmowane przez

autor6w okolicznoSciowych. Przelledzilem strategie apologetyczne i refutacyjne, sposoby

argumentacji i obszary, zktorych autorzy czerpali dowody na poparcie swoich tez.Ukazalem

polemikg, jaka rozgorzala na temat miejsca wyboru Fryderyka Augusta na kr6la Polski.



KarczmanaPrudze bgd4ca elekcyjn4 szop4 ukazywana byla w utworach satyrycznych ipasz-

kwilowych iako grzeszne miejsce Swiata sarmackiego, zaludnione postaciami karierowicz6w,

zdrajcow i sprzedawczyk6w. Przypomina sceng teatru sarmackiego Swiata, wykrzywion4 ka-

rykaturalnie i zlowieszczo, zapetnion4 przez marionetki poruszane niewidzialnymi nitkami

polityki oSciennych mocarstw, przede wszystkim Rosji. Z kolei na przykladzie utwor6w ata-

kuj4cych zmarlego Augusta II Sasa om6wilem, jak poezja okolicznoSciowa przelamywala

kulturowe tabu, jak osoba zmarlego wci4gana byla w polityczne rozgrywki.

Oprocz badafr nad okresem 1733-1736 podj4lem r6wnie2 tematy z czas5w panowania

Augusta III Sasa. NaleZy do nich studium po6wigcone pojedynkom Adama Tarly z Kazimie-

rzem Poniatowskim utrwalone w piSmiennictwie okolicznoSciowym i zatytulowane Literackie

echa pojedynkfw Adama Tarly z Kazimierzem Poniatowskim (zal.3,I D b, 7). BadajEc archi-

wa, dotarlem do kilkunastu wierszy okolicznoSciowych poSwiqconych jednemu z najslynniej-

szych pojedynk6w epoki saskiej z 1744 r. i ukazalem, jak prywatny zatarg przybral formg

og6lnopolskich zmagari migdzy Famili4 a Patriotami. W obrgbie badari nad staropolskim pi-

Smiennictwem okolicznoSciowym o charakterze politycznym mieSci siq r6wnie2 arlykul po-

Swigcony utworom Sebastiana Petrycego z czasow pierwszej dymitriady, kt6re staly sig

zwierciadlem wydarzefr politycznych i militarnych. W artykule zatytulowanym ,, Wiek na-

prawdg strocony". Poezja Sebastiana Petrycego.jako iwiadectwo klgski wyprawy moskiew-

skiej (zal.3, I D a, 10) zbadalem echa kampanii moskiewskiej utrwalone w dziele Horatius

Flaccus w trudach wigzienia moskiewskiego.

Publikacje naukowe to nie jedyny obszar dzialah podejmowany przeze mnie na rzecz

poglgbiania refleksji nad okolicznoSciow4 poezjq w Polsce w dawnych wiekach. W roku 2006

wsp6lorganizowalem wraz z PracowniE Literatury OkolicznoSciowej i U2ytkowej Instytutu

Filologii Polskiej Uniwersy.tetu Warszawskiego oraz Zespolem Badari Obszar6w Trzecich

Literatury Insty'tutu Badari Literackich PAN ogolnopolsk4 konferencjg naukow4 pt. ,,Kr**awy

iwil, mroczny dzien..." Problemy Rzeczypospolitej poczqtku XVil wieku w iwietle literattrry

okolicznoiciowej (zal.3, II 1 d), kt6rej poklosie ukazalo sig w serii XII rocznika,,Napis". W

roku 2012 wsp6lorganizowalem w Uniwersytecie Rzeszowskim Og6lnopolsk4 Kontbrencjg

Naukow4 pt. Poezja okolicznoiciowa lat 1730-1830 w Polsce. I'lowe (?) perspektywy badaw-

cze (zal.3, II 1 c), na kt6rej kilkudziesiEciu badaczy podjglo refleksjg teoretyczn4 i historycz-

noliterack4 dotyczqcE pi5miennictwa okolicznoSciowego. Plonem sympozjum s4 wsp6lreda-

gowane przeze mnie dwie monografie zbiorowe: Poezja okolicznoiciowu tu Polsce v, lqtach

1730-1830. W lcrggu spraw publicznych i narodowych (zal.3, I B l) oraz Poezja okoliczno-

iciowa w Polsce w latach 1730-1830. W krggu spraw prywatnych i irodowiskowych (zal. 3,I
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B 2), kt6re w 2014 r. zdobyly Nagrodg JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu w Konkursie na Najlepsz4 KsiE2kE AkademickE w ramach 18. Poznariskich Dni

Ksi4zki nie tylko Naukowej.

o-96l dzialafl naukowych, redakcyjnych i organizatorskich pokazuje,2e dziedzina oko-

licznoSciowej poezji stanowi niezwykle istotny punkt na mapie moich zainteresowari nauko-

v\rych.Prowadzonaprzez wiele lat kwerenda, kt6rej celem jest gromadzenie okolicznoSciowej

poezji czas6w saskich, jest dzialaniem zmrerzajqcym do stworzenia monograficznego ujgcia

tego piSmiennictwa okresu panowania Wettyn6w w Polsce.

5.b. Nieznane litteraria staropolskie w zbiorach bibliotek Sandomierza

Na mapie moich kwerend archiwalnych wazne miejsce zajmujq biblioteki koScielne,

szczeg6lnie Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, kt6rej zbiory badam od wielu lat. Wysi-

lek i cierpliwoSd zaowocowaly wieloma odkryciami nieznanych dot4d staropolskich littera-

ri6w. Celem tych badari jest wydobycie z zasob6w archiwalnych nieznanych dot4d utwor6w i

wzbogacenie w ten spos6b wiedzy o literaturze staropolskiej. Kwerendy dotyczq zatowno

zbior6w rgkopismiennych, jak i starych druk6w, w tym r6wnie2 inkunabul6w.

DUZE czEic sandomierskich archiwali6w zqmuj4 zbiory dawnego konwentu sando-

mierskich benedyktynek, kt6rych kultura muzyczna badana jest od wielu lat przez muzykolo-

g6w. Poza zainteresowaniem dotychczasowych badaczy piSmiennictwa zakonnego pozostaje

kultura literacka sandomierskiego zgromadzenia. Celem moich badafr jest jej poznanie, co

wpisuje sig w moje zainteresowania piSmiennictwem religijnym, szczeg6lnie zakonnym. Do-

tychczas opublikowalem dwa artykuly poSwiEcone zbiorom pieSni religijnych i okoliczno-

Sciowych klasztornych winszujEcych kolgd dedykowanych jednej z ksieni sandomierskiego

konwentu: Rgkopiimienne wierszowane litteraria od iredniowiecza do koitca XVill wieku w

zbiorach benedyktynek sandomierskich. Czgit pierwsza; pieini z kancjonalu L 1612 (zal.3,I

D a, 5) oraz Rgkopiimienne wierszowane litteraria od iredniowiecza do koitca WIII wieku y,

zbiorach benedyktynek sandomierskich. Czgit druga; winszujqce kolgdy klasztorne dla ksieni

Marianny Siemianowskiej (zal. 3, I D a, 3). Przedmiotem badari byly rqkopisy muzyczne,

kancjonaly i luZne karty z nutami, tak wigc analizowane teksty naleZaly do repertuaru pie-

Sniowego wykonywanego przez sandomierskie zakonnice. Wiele z tych utwor6w stanowi

oryginaln4 tw6rczo56 autorek zakonnych.

Odkryciem o duZej wadze naukowej bylo odnalezienie zupelnie nieznanego kancjona-

lu nalez4cego do konwentu bernardyn6w w Radomiu. Ten obszerny manuskrypt pisany od
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XVI do pocz4tk6w XVIII w. zawiera niezwykle interesuj4c4 kolekcjg staropolskich utwor6w

- kolgd, pieSni adwentowych, pasyjnych i wielkanocnych, poka2nE grupg tekst6w maryjnych.

utwory na rekreacjE, sowizdrzalskie, wanitatywne, Skargg umierajqcego, psalmy J. Kocha-

nowskiego. Szczeg6lowego opisu znaczeflra odkrytego zbioru dokonalem w artykule zatytu-

trowanym Kancjonal radomskich bernardyn|w ze zbior6u, Biblioteki Diecezjalne.j w Sando-

mierzu. Z dziejriw zasobu pieini religijnych polskich franciszkandw obserwant6w (zal.3, I D

b, 6). Byl to punkt wyjScia do badafr nad poszczeg6lnymi utworami. Odrgbne studium po-

Swigcilem nieznanemu przekazowi Skargi umierajqcego pt. ,,Skarga umierajqcego" w ber-

nardynskim rgkopisie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (zal. 3,I D a, 8), potomstwu

literackiemu SaQry na chytrych kmieci1w w artykule ,,Pan6w na chlopy uskarzanie sig".

Swiadecrwo popularnoici iredniov,iecznej ,,Satyry na chytrych kmieci|v," oclnalezione w

rgkopisie radomskich bernardynfw ze zbiordw Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (zaL.3,

I D a, 7), bowiem odnaleziony tekst jest drugim, po zabytku odkrytym przez A. Brticknera

utworem nawrqzuj4cym do wiersza z XY w., orM nieznanym pieSniom wielkanocnym ze

Sredniowiecza i stulecia XVI, do ktorych nalezq nienotowane pieSni misteryjne i procesyjne

suffragia litanijne, w studium zatytulowanym Pieini wielkanocne z kancjonalu radomskich

bernardynfw. Nieznane warianty tekstowe z rgkopisu Biblioteki Diecezjalnej u* Sandomierzu

(zal.3,I D a, 6). Mimo trwaj4cych nadal prac nad odkrytym kancjonalem moZna stwierdzii,

2e nale?y od do wartoSciowych Zrodel dokumentuj4cych nie tylko zas6b i tradycjg bernardyri-

skich pieSni, ale tezwtznych utwor6w dla dziej6w literatury polskiej.

W obrgbie odkryd z terenu religijnego piSmiennictwa Sredniowiecznego nale?y odna-

leziona ptzeze mnie w jednym z sandomierskich inkunabul6w pieSri oKrzyau Chrystusa, kt6-

rej znaczenie w rozwoju polskich pieSni pasyjnych om6wilem w artykule pt. Pieiri o Krzyzu i

jej nieznany pdinoirednio**ieczny przekaz. Z zagadnien polskojgzycznego zasobu literackich

pozdrowien Krzyza (zal.3,I D a, 4). W zwiqzku z zainteresowaniami p6znoSredniowiecznym

piSmiennictwem wl4czylem sig (wraz z A. D4browk4) w organizacjg jednej z sekcji tema-

tycznych V Kongresu Mediewist6w Polskich nosz4cej tytul Translatio sludii v, kulturze inte-

lektualnej i literackiej iredniowiecza (zal.3, ll 1 b). Poktosie obrad opublikowane zostalo we

wsp6lredagowanym przeze mnie tomie zbiorowym zatytulowanym Oblicza mediewalizmu II.

Od recepcji antyku do recepcji iredniowiecza (zal.3, I B 5).

Z zasobu rgkopiSmiennego Biblioteki Diecezjalnej pochodzi r6wnie2 odnaleziona nie-

znana kolekcja utwor6w Waclawa Potockiego, do kt6rej nalelq Nagrobki (to trzeci zachowa-

ny tak du?y zbior) oruz Decyma pieini pokutnych, kt6ra otrzymala niecodzienny kontekst w
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katolickim naboZeristwie. Znalezisko oglosilem w komunikacie pt. Rgkopiimienne litteraria

Waclawa Potockiego w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (zal.3,l D b, 9).

Interesuj4cym ze wzglEdu na dzieje toposu Tahca Smierci w Polsce i odosobnione

Swiadectwo oddzialywania zbiorku emblemat6w Georgiusa Aemiliusa i Hansa Holbeina jest

nieznany dotychczas emblematyczny druk z XYI w. przechowywany w zbiorach sandomier-

skich, w kt6rym do rycin Holbeina dopisane zostaly polskojgzyczne epigramaty. Odnalezione

emblematyczne subskrypcje przypisalem koScielnemu autorowi z XVIII w. Tomaszowi Alek-

sandrowi Malyszce, a do publikacji pt. Icones mortis emblematy Georgiusa Aemiliusa i

Hansa Holbeina vt nieznanym polskim przekazie z XVIII wieku. Z dziej6w literackiego toposu

Taitca Smierci w Polsce (zal.3,I D b, 5) dodalem w celach pogl4dowych zbi6r ilustracji z

dopisanymi odnalezionymi subskrypcjami. Unikatowe znalezisko dokumentuje nienotowane

dotychczas zainteresowanie w Polsce emblematami Aemiliusa (autora laciriskich subskrypcji)

i Holbeina (autora cyklu rycin Tarica Smierci) oraz poSwiadcza zainteresowanie Srednio-

wiecznym toposem w czasach saskich.

Na marginesie kwerend w sandomierskiej bibliotece opublikowalem r6wnieZ kore-

spondencjg Stanislawa Pigonia i Kazimierza Wyki do ksiEdza Jana WiSniewskiego odnoSnie

autograf6w A. Mickiewicza i C.K. Norwida (Listy Kazimierza Wyki i Stanislawa Pigonia elo

ksigdza Jana Wiiniewskiego w sprawie autografov, Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila

Norwida, zal. 3, I D a, 2).

Zbadamami nad przeszlosciq literack4 Sandomierzawiqle sig publikacja pt. Mord ry-

lualny w poetyckiej relacji Stefana Zuchowskiego (zal.3, D a 9) poSwigcona sprawie oskarze-

nia o mord rytualny sandomierskich Zyd6w, co mialo miejsce w 1698 r. Interesuj4cy sando-

mierski druk pt. Oglos procesdw kryminalnych zinterpretowany zostaljako sprawozdanie z

przeSladowania i propagandowy gtos anty2ydowski.

W obrgbie zainteresowari dawnym piSmiennictwem religijnym, bgd4c sekretarzem

czasopisma naukowego ,,Tematy i Konteksty", wsp6lredagowalem dwa numery tematyczne

periodyku po5wigcone staropolskiemu i oSwieceniowemu piSmiennictwu religijnemu. Pierw-

szy z numer6w ukazal sig w 2014 r.: Staropolskie i oiwieceniowe piimiennictwo religijne.

Temaly Konwencje Tradycja (zal.3,l B 3), drugi w 2016 r.: Staropolskie i oiwiecenioyt;e

piSmiennictwo religijne. SwojskoSt i uniwersalizm (zal.3, I B 4). W obu numerach zamiesz-

czono blisko 60 rozpraw poSwigconych Biblii brzeskiej, og6lnym zaloZemom i specyfice

dawnego piSmiennictwa religijnego, inspiracjom biblijnym, tekstom modlitewnym i medyta-

cyjnym, piSmiennictwu zakonnemu, kaznodzielstwu i retoryce koScielnej, religijnoSci sar-
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mackiej, drukom dewocyjnym, religijnemu dramatowi, pismom mistycznym oraz religijnym

rgkopisom i drukom.

Rozpoczgta wiele

nadal kontynuowana. W

staropolskich.

lat temu kwerenda w sandomierskich ksi4Znicach koScielnych jest

przygotowaniu zaS s4 kolejne opracowania nieznanych litterari6w

5.c. Staropolska literatura ziemiariska

Osobnym obszarem moich naukowych zainteresowari s4 ponadto wybrane aspekty sta-

ropolskiej literatury ziemianskiej. Opublikowalem na ten temat artykul poSwigcony bogatym

treSciom, kt6re towarzysz4 pojgciu Boga w poezji ziemiariskiej XVII stulecia pt. Treici przy-

pisywane poigciu Boga w staropolskiej poezji ziemiaitskiej (zal. 3, I D b, l0) oraz studium

interpretacyjne poSwigcone ziemiariskiej Arkadii w tw6rczoSci poetyckiej W. Kochowskiego

wpisujEcej sig w szerszy kontekst Arkadii gniazd ojczystych zatytulowane Arkadyjskie miej-

sca szczgiliwe w liryce Wespazjana Kochowskiego (zal.3, I D b, 8). Oba teksty pokazujE spe-

cyfikg ujgi szeroko rozumianej kategorii ziemiariskoSci w literaturze i kulturze sarmackiej.

5.d. Prawidla kaznodziejskie w nauczaniu szkolnym

RetorycznoS6 utwor6w staropolskich pozostaje w gl6wnym nurcie moich badari i

wspomnianych prac naukowo-badawczych, co przede wszystkim jest niezbEdne w zrozumte-

niu relacji nadawczo-odbiorczych na terenie okolicznoSciowej literatury, ale te| towarzyszy

refleksji nad caloSci4 literatury staropolskiej. W zwrqzku z retoryczn4 perspektyw4 badari

tekst6w dawnych podj4lem sig, wraz z M. Nalep4, wydania i opracowania Pray,idel wierszo-

piskich i kaznodziejskich J6zefa Morelowskiego (zal.3, I C l). Edycja z rEkopis6w dw6ch

krakowskich bibliotek PAU-PAN i ATJKr poprzedzona wstEpem, w kt6rym usytuowalem

Prawidla kaznodziejskie na tle tradycji retorycznej w Polsce, pokazuje ci4gtoSi oratorskich i

retorycznych wskazari staropolskich jeszcze w pocz4tkach XIX w., r6wniez intensywne od-

dzialywanie autorytetu P. Skargi w nauczaniu jezuickim.

6. Om6wienie wsp6lpracy z instytucjami, organizacjami, towarzystwami naukowy-

mi, dzialalnoSd popularyzatorska

W omawianym okresie pracy zawodowej w WyZszej Szkole Humanistyczno-

Przyrodniczej w Sandomierzu i w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz dzialaf naukowo-
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dydaktycznych wsp6lorganizowalem cztery og6lnopolskie konferencje naukowe, w tym V

Kongres mediewistow Polskich (zal.3,II l) oraz uczestniczylem z referatami w kilkunastu

og6lnopolskich sympozjach (2a1. 3,II 2'). W zwi4zku z tym przy oka/i prac organizacyjnych

wsp6tpracowalem z wieloma instytucjami samorz4dowymi, kulturalnymi, naukowymi i

oSwiatowymi nie tylko miast, w kt6rych odbywaly sig sympozja, ale r6wnieZ regionu i woje-

w6dztwa, bowiem program konferencji poszerzany byl zawsze o poznawanie atrakcji kultu-

ralnych regionu. Wspolpraca miala na celu pozyskiwanie Srodk6w finansowych, material6w

promocyjnych i reklamowych. Do najwa2niejszych podmiot6w, zktorymi podj4lem wsp61-

pracg, nale?aly: Urz4d Miasta w Sandomierzu, Burmistrz Miasta Sandomierza,IJrz1d Miasta

w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Starosta Rzeszowski, Urzqd Marszalkow-

ski w Rzeszowie, Marszalek Wojew6dztwa Podkarpackiego (zal.3,IV a, b).

W okresie pracy w WSHP w Sandomierzu bylem czlonkiem Senatu tej uczelni, Rady

Wydzialu Humanistycznego, Rady Wydawniczej, Komisji Bud2etowej, Senackiej Komisji

Ekonomicznej, Komisji Dyscyplinarnej ds. Student6w. Prowadzilem r6wniez w WSHP zajg-

cia na polonistycznych studiach podyplomowych Jgzyk polski w szkole podstawowe.i i gimna-

zjum (zal.3, IV a).

W Uniwersytecie Rzeszowskim jestem czlonkiem Komisji Programowej Instytutu Po-

lonistyki i Dziennikarstwa UR. Sprawowalem funkcjg opiekuna rocznika studi6w poloni-

stycznych 2010-2013. Wraz z pracownikami Zakladu Literatury Staropolskiej i Polskiego

OSwiecenia przygotowalem jubileusz 25-lecia istnienia Zakladu Literatury Staropolskiej i

Polskiego OSwiecenia. Od 2017 r. pelnig funkcjg sekretarza tego| zakladu naukowego (zal. 3^

rv b).

Odrgbn4 dziedzinE mojej dzialalnoSci w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uni-

wersytetu Rzeszowskiego jest praca na rzecz czasopisma naukowego ..Tematy i Konteksty",

w kt6rym pelnilem funkcjg sekretarza (2012-2016), a obecnie jestem jednym z redaktor6w

tematycznych (2017-2019). Po zmianie formuly czasopisma, nadaniu mu nowoczesnego pro-

filu, zmianie szaty graficznej i opracowaniu nowoczesnych standard6w pismo zdobylo w

ocenie parametrycznej 12 pkt. Prowadzi szerok4 wsp6lprac9 z wszystkimi najwaZniejszymi

oSrodkami badawczymi w kraju i z wieloma instytucjamt zagrantcznymi. Wsp6lredagowalem

dwa roczniki czasopisma (2014,2016) poSwigcone staropolskiemu i oSwieceniowemu pi-

Smiennictwu religijnemu (zal. 3,I B 3,4) i jestem autorem wstEp6w do obu tom6w (2a1. 3,1 D

d 3,4).

Jestem czlonkiem Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego (zal.3,III 1). Opinio-

watem wniosek (rozpatrzony pomySlnie) do Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego
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zlozony ptzez Bibliotekg Diecezjaln4 w Sandomierzu w sprawie konserwacji unikatowych

zbior6w bibliotecznych. Opinie dotyczyly inkunabul6w odnalezionych w Bibliotece Diece-

zjalnej w Sandomierzu (zal.3, IV a). Recenzowalem dwa artykuly do ,,Rocznik6w Humani-

stycznych. Literatura Polska" 2015, t. LXIII (zal.3,lV b). 14 maja 2015 r. na zebraniu nau-

kowym Wydzialu I l-odzkiego Towarzystwa Naukowego prezentowalem profile naukowe

badaczy ZLSiPO UR oraz omawialem nagrodzone na 18. Poznariskich Dniach KsiqZki nie

/y/fto Naukowej (5-7.11.2014 r.) tomy zbiorowe: Poezja okolicznoiciowa w Polsce w latach

1730-1830. W krggu spraw publicznych i narodowych oraz Poezja okolicznoiciowa w Polsce

w latach I 730 I 830. w krggu spraw pryv)atnych i irodowiskowych (zal. 3,lV b).

W ramach dzialalnoSci popularyzuj4cej wiedzg o literaturze i kulturze staropolskiej

wsp6lpracowalem i wsp6lpracujg z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Sandomierzu, Tarno-

brzegu i Gorzycach, wyglaszaj4c co roku kilka wyklad6w przyblizq4cych r62ne aspekty wie-

dzy o literaturze epok dawnych (zal. 3, IV a, b). Jednoczesnie stale wsp6lpracuj E z Towarzy-

stwem Naukowym Sandomierskim patronuj4cym organizowanym wykladom w Sandomierzu.

W latach 2005-2006 wyglaszalem wyklady i prowadzilem zajgcia warsztatowe z uczniamr

sandomierskich szk6l Srednich w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki (zal.3,IV a). W okre-

sie pracy w WSHP glosilem wyklady w Collegium Gostomianum - Liceum Og6lnoksztalcq-

cym nr 1 w Sandomierzu na temat literatury barokowej i jej ogl4du ptzez wsp6lczesnego ba-

dacza tej epoki, a w UR - wyglosilem wykiad dla mlodzieZy licealnej w ramach wsp6lpracy

Instytut6w Filologii Polskiej i Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego z grvpq podkarpackich i

malopolskich lice6w og6lnoksztalc4cych (zal.3,IV a, b). Z okazji VIII Jaroslawskich Poty-

czek Ortograficznych wyglosiiem wyklad dla uczestnik6w konkursu w Jaroslawiu (zal. 3,IY
b). W ramach cyklicznych ,.Spotkari polonistycznych" zainicjowanych przez Zaklad Filologii

Polskiej WSHP organizowalem dla spolecznoSci akademickiej i mieszkaric6w Sandomierza

goScinne wyklady wybitnych badaczy literatury staropolskiej: prof. prof.: T. Witczak&, M.

Korolki, S. Nieznanowskiego i J. Okonia. JednoczeSnie zorganizowalem i prowadzilem spo-

tkanie autorskie z pisarzem W. MySliwskim, w kt6rym licznie uczestniczyli studenci. ucz-

niowie i wielu Sandomierzan. W ramach wsp6lpracy ze szkolami Srednimi uczestniczylem w

pracach jury kilku konkurs6w: ,.Olimpiady jgzyka lacifrskiego i kultury antycznej" (WSHP w

Sandomierzu), Konkursu Oratorskiego (LO im. Mikolaja Kopernika w Tarnobrzegu), Malego

Finalu Konkursu ,,Ojczyzna Polszczyzna" zorganizowanego przez Podkarpackie Centrum

Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Konkursom towarzyszyly warsztaty dla uczestnik6w (2a1.

3. IV a). W okresie pracy w UR kilkakrotnie bylem jurorem w konkursie recy,tatorskim pt.

FantasQcznie lutnia nastrojona organizowanego w ramach corocznego SwiEta Insty,tutu Polo-
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nistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego pod nazw4 ,,Tydzieir Polonist6w" (zal.

3, IV b).

Przez kilka lat zaangalowany bylem w dzialania na rzecz propagowania regionalizmu

i edukacji patriotycznej. Uczestnrczylem w konf'erencji regionalist6w pt. Znaczenie wartoici

kultury regionalnej w procesie rozwoju mlodego pokolenia organizowanej przez Uniwersy.tet

Rzeszowski i Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie (Czudec,2004 r.). Nastgpnie w konferencji

poSwigconej inauguracji Wojewddzkiego programu edukacji patriotycznej zorganizowanej

przez Podkarpackiego Kuratora Oswiaty w Rzeszowie (2006 r.) i konf'erencji podsumowuj4-

cej realizacjE Woiew1dzkiego programu edukacji patriotycznej zorganizowanej przez Podkar-

packiego Kuratora Oswiaty w Rzeszowie (2007 r.). Na zakonczenie programu wyglosilem

wyklad pt.,,O miloici ku Ojczyinie" - zagadnienie patriotyzmuw polskiej literaturze przecl-

rozbiorowej na konferencji zatytulowanej Wychov,anie patriotyczne w edukacji szkolnej zor-

ganizowanei przez Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie (Tarnobrzeg, 2008 r.). Otrzym alem za

moje dzialania pochwalg Podkarpackiego Kuratora Oswiaty w Rzeszowie. Opracowalem

Program Edukacji i Wychowania Patriotycznego w Gminie Gorzyce i w latach 2008-2010

bylem jego koordynatorem, organizujqc spotkania z nauczycielami szkol gorzyckiej gminy

oraz ptzygotowuj4c uroczyste obchody 200. rocznicy bitwy pod Wrzawami (zal.3, IV a) .

Ukazala sig r6wnie2 rocznicowa publikacja, kt6r4 opatrzono wstgpem mojego autorstwa (2a1.

3,lDd,3).

W okresie pracy w WSHP w Sandomierzu bylem opiekunem Migdzywydzialowego

Kola Dziennikarskiego. Organizowalem spotkania z dziennikarzami i redaktorami .,Tygodni-

ka NadwiSlariskiego, ,,Sandomierzanina",,.Czasu PowiSla", prowadzilem warsztaty dzienni-

karskie dla czionk6w Kota, wsp6lpracowalem przy tworzeniu uczelnianej gazety ..Na Kra-

kowskiej". Na lamach tego czasopisma popularyzowalem wiedzg o literaturze staropolskiej,

publikuj4c artykuly o charakterze popularnonaukowym i wywiady (zal.3,l D d, 6-9). Bylem

promotorem 24 prac licencjackichzzakresu literatury staropolskiej (zal.3, V a, b, c).

c;'y'o
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