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Brytania i sarmacja – na krańcach europy

Tytuł tego studium świadomie abstrahuje od bytów politycz-
nych usytuowanych na przeciwległych i – przyznajmy to na 
wstępie – u progu czasów nowożytnych kulturowo peryfe-

ryjnych krańcach Europy, kierując uwagę ku konstruktom mityczno-
-historycznym, które jednak z czasem stały się zapleczem faktycznych 
struktur państwowych. W 1521 r. John Major, profesor teologii w Glas-
gow, historyk i filozof, opublikował w Paryżu Historia Maioris Britan-
niae quam Angliae tam Scotiae, w której po raz pierwszy przedstawiona 
została koncepcja angielsko-szkockiej historii Wielkiej Brytanii1. Król 
Szkocji Jakub VI, zasiadłszy na tronie angielskim, rozpoczął tak charak-
terystyczną dla siebie stylizację na króla „Wielkiej Brytanii”, która jednak 
okrzepła jako rzeczywistość polityczna dopiero u progu wieku XVIII2. 

1 N. Kersken, Reformation and the Writing of National History in East-Cen-
tral and Northern Europe, w: The Reformation in Eastern and Central Europe, red. 
K. Maag, Scolar Press: Aldershot 1997, s. 50–71.

2 M. Mondi, The Speeches and Self-Fashioning of King James VI and I to the 
English Parliament, 1604–1624, „Constructing the Past” 2007, nr 1, s. 139–181.
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Podobnie było w Polsce i na Litwie. Zakorzeniony w średniowiecznych 
jeszcze Rocznikach Jana Długosza, a rozwijany przez kolejnych kroni-
karzy XVI stulecia, z Miechowitą, Gwagninem, Stryjkowskim i Sarnic-
kim na czele, etnogenetyczny mit sarmacki stał się nie tylko elementem 
ideologii szlacheckiej, ale z czasem zaczął też uzasadniać polityczną 
treść unii polsko-litewskiej, która, po uzyskaniu ustawowej stabilności 
w 1569 r., przetrwać miała niemal do końca wieku XVIII. 

Postrzegane w kontekście wczesnonowożytnym rzeczywistości 
społeczne i polityczne, które nazywamy Rzecząpospolitą i Brytanią, 
to przestrzenie „miękkie”, przede wszystkim, co oczywiste, wielo-
narodowe. Krzyżują się w nich doświadczenia kulturowe różnych 
zbiorowości i różne języki3. Krzyżują się tak dalece, że w opowie-
ści o początkach owych kontaktów i związków wydobycie kategorii 
„polskości” czy „brytyjskości” zdaje się niemal niemożliwe, bo nie 
istniały one w sposób jasny i zdefiniowany w świadomości politycz-
nej i kulturowej autorów oraz ich czytelników. Chaucerowski Rycerz, 
który, jak można sądzić, pod dowództwem Henryka z Lancaster wal-
czył w północnych krucjatach w Prusach i na Litwie, nie zauważył 
przecież nawet kształtującego się państwa polsko-litewskiego i tak 
straciliśmy niepowtarzalną okazję do tego, by ukradkiem znaleźć 
się na kartach arcydzieła literatury średnioangielskiej4. A jeszcze dla 
Jana Kochanowskiego, gdy w Pieśni XXIV (Księgi wtóre) dumnie 
ogłaszać będzie swą poetycką glorię, „różnego mieszkańcy świata 
Anglikowie”5 (w. 18), staną się po prostu metonimią najdalszych za-
chodnich krańców Europy.

3 N. Hybel, Early Commercial Contacts Between England, Prussia, and Po-
land, w: Britain and Poland-Lithuania. Contact and Comparison from the Middle 
Ages to 1795, red. R. Unger, J. Basista, Brill: Leiden – Boston 2008, s. 3.

4 Por. znany cytat z Prologu Głównego w: G. Chaucer, Opowieść Rycerza, 
tłum., przypisami oraz posłowiem opatrzył P. Mroczkowski, Wydawnictwo Lite-
rackie: Kraków 1988, s. 5.

5 J. Kochanowski, Dzieła polskie, wyd. J. Krzyżanowski, PIW: Warszawa 
1972, s. 298.
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Krąg wartości religijnych

Żaden inny czynnik nie wpłynął tak silnie na kształtowanie wizerun-
ków (także stereotypowych) obu narodów w dobie wczesnonowożyt-
nej, jak utworzenie Kościołów narodowych w Anglii (1534) i w Szkocji 
(1560), ich progres na drodze reformacji oraz – z drugiej strony – coraz 
bardziej zdecydowane umacnianie się katolicyzmu na ziemiach Rze-
czypospolitej i stopniowy odwrót od protestantyzmu już na przełomie 
XVI i XVII wieku. Paradoksalną i zarazem symboliczną wymowę ma 
znany fakt z historii polsko-angielskich stosunków dyplomatycznych, 
gdy Henryk VIII, legitymujący się zaszczytnym tytułem fidei defensor, 
nadanym mu przez papieża Leona X, upominał w 1526 roku polskiego 
króla Zygmunta Starego za pośrednictwem swego ambasadora Johna 
Wallopa, że okazuje nadmierną pobłażliwość gdańskim luteranom 
(wcześniej Zygmunt interweniował, zresztą skutecznie, w sprawie kil-
ku gdańskich kupców, oskarżonych w Londynie o herezję)6. Zaledwie 
osiem lat później Akt Supremacji radykalnie przeorientował religijną 
żarliwość angielskiego władcy, lecz spokojna tolerancja Zygmunta, 
którego tym razem próbowano podżegać przeciwko Anglii, pozostała 
niezmieniona7. W polskiej rzeczywistości społecznej i kulturalnej XVI 
stulecia mieściły się wszelkie idee, których funkcjonowanie usprawie-
dliwić mógł polityczny pragmatyzm, przyjmujący czasem bardziej 
szlachetne miano tolerancji. W historii relacji polsko-brytyjskich 
konfrontacja owych dwóch, jakże różnych przestrzeni kształtowania 
i komunikowania idei religijnych wydaje się jednym z najbardziej fa-
scynujących etapów.

Różnice konfesyjne, z każdą dekadą coraz bardziej wyraziste 
i nieodwołalne, nie determinowały kontaktów politycznych i dyploma-
tycznych, które – nabrawszy intensywności za rządów królowej Marii 
– rozwijały się w najlepsze zarówno za Tudorów, jak i Stuartów, umoty-
wowane – jak to w polityce bywa – głównie pragmatycznie: nadziejami 
na korzystne alianse militarne, mariaże służące celom dynastycznym, 

6 J. Jasnowski, England and Poland in the 16th and 17th Centuries (Political 
Relations), „Polish Science and Learning” 1948, s. 8–9.

7 Ibidem, s. 10.
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a przede wszystkim względami ekonomicznymi8. To w perspektywie 
tych ostatnich kluczowa dla angielskich interesów handlowych na Bał-
tyku rola Rzeczypospolitej stała się oczywista zwłaszcza w ostatnich la-
tach panowania Elżbiety I i za rządów jej następcy9. Dopiero rewolucja 
purytańska i egzekucja Karola I, przede wszystkim jednak zaznaczają-
ce się wówczas zbliżenie angielsko-szwedzkie oraz otwarte poparcie, 
jakie Cromwell okazywał powstaniu Chmielnickiego, miały wyraźnie 
zahamować te kontakty10.

8 Z. Taźbierski, Związki Polski z Anglią od schyłku XIV do połowy XVII wie-
ku. Studium z dziejów polityki dynastycznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Olsztyn 
1994, s. 25–120. Plany współpracy militarnej obejmowały ewentualne współdzia-
łanie w ramach ligi antytureckiej (czym zainteresowany był najpierw Jakub I – po 
stronie angielskiej, później zaś Jan III Sobieski – po stronie polskiej) oraz pomoc 
Anglii w zmaganiach Rzeczypospolitej ze Szwecją. Na ten temat zob. np. P. Rut-
kowski, Poland and Britain against the Ottoman Turks: Jerzy Ossoliński’s Embassy 
to King James I in 1621, w: Britain and Poland-Lithuania, s. 183–196; E. Buszewicz, 
P. Urbański, Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej, 
„Napis” 2005, s. 65–80. Do najbardziej znanych polsko-angielskich projektów ma-
trymonialnych należą plany ożenku Władysława IV najpierw z córką Jakuba  I, 
Elżbietą Stuart (z lat 1607–1611), później zaś z jej córką (z lat 1632–1637), także 
Elżbietą (Wittelsbachówną). Mariaż ten miał zapewnić pomoc Anglii w staraniach 
o odzyskanie tronu szwedzkiego. Na ten temat zob. np. Z. Trawicka, Projekt kal-
wińskiego małżeństwa Władysława IV, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1966, 
s. 93–100; A. Biedrzycka, Stanisław Koniecpolski o małżeństwie Władysława IV, 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2003, s. 167–172; A. Kalinowska, The Polish 
Match? British Diplomacy, Poland–Lithuania and the Stuart–Vasa Dynastic Allience 
Project, „Sarmatia Europea” 2, 2011–2012, s. 7–27 (http://sarmatia-europaea.vot.
pl/wp-content/uploads/2013/01/SE02_2.pdf, (dostęp: 02.12.2014 r.). Z zabiegami 
o rękę Elżbiety Stuart dla polskiego królewicza tradycyjnie wiąże się też genezę 
sławnego wiersza Daniela Naborowskiego Na oczy królewny angielskiej (zob. np. 
K. Mrowcewicz, Małe folio, Pro Cultura Litteraria–IBL PAN: Warszawa 2011, s. 56 
i n.). Także w poprzednim stuleciu, w latach 1546–1547 poseł Stanisław Lasota, za-
pewne na polecenie królowej Bony, sondował w Londynie możliwość wydania kró-
lewny Marii Tudor za Zygmunta Augusta i spotkać się miał z nader przychylnym 
przyjęciem. Planom tym położył kres ślub młodego króla z Barbarą Radziwiłłówną.

9 Na ten temat zob. J.K. Fedorowicz, England’s Baltic Trade in the Early Se-
venteenth Century. A Study in Anglo-Polish Commercial Diplomacy, Cambridge 
University Press: Cambridge 1981, passim. 

10 E.A. Mierzwa, Polska a Anglia w XVII wieku, Wyd. Adam Marszałek: To-
ruń 2003, s. 355.
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Jednak w życiu społecznym i religijnym Rzeczypospolitej, nie-
zależnie od owej pragmatyki stosunków dyplomatycznych na najwyż-
szym poziomie, doświadczenie religijne Anglii, później zaś i Szkocji 
stało się niezwykle ważnym argumentem i zarazem instrumentem 
w budowaniu tożsamości wyznaniowej zarówno po stronie prote-
stanckiej – zwłaszcza kalwińskiej – jak i katolickiej. Dla ewangelików 
fundatorem tego szczególnego związku między Rzecząpospolitą a An-
glią był oczywiście Jan Łaski, który przez trzy lata (1550–1553) spra-
wował urząd superintendenta zboru cudzoziemskiego w Londynie, 
a powróciwszy do Małopolski w grudniu 1556 r., przywiózł ze sobą nie 
tylko kilku braci z londyńskiej kongregacji (wśród nich Jana Utenhove, 
który osiadł na kilka lat w Krakowie i poślubił tam Annę van Hoorne-
-Koeyegem), ale przede wszystkim zdobyte w Kościele edwardiańskim 
doświadczenia, kontakty wśród prominentnych teologów i promoto-
rów angielskiego kalwinizmu, wreszcie – last but not least – bezpośred-
nią wiedzę na temat postępów reformacji w Anglii11: 

Gdy za łaską Bożą prawdziwa wiara Krystusowa za sprawą onego Edowarda 
świętego szóstego króla roku 1548 w Anglijej, a wieku jego roku 10. po-
częła być od Antykrystowych błędów wyzwolona i oczyściona, a im dalej, 
tym barziej kwitnął, wiele ludzi dla wiary ze wszech stron schodziło się do 
Londynu, aby używali tak wielkiego dobrodziejstwa Bożego, iż im dał praw-
dziwą wiarę i wolne wyznawanie jej. Gdy tedy barzo wiele cudzoziemców, 
a nawięcej Belgów i Francuzów, którzy częścią z ojczyzny do Londynu się 
byli przynieśli, a też z wyższej niemieckiej ziemie dla onego wyroku, który 
zwano Interim, z ojczyzny swej byli poszli, za dwie lecie nazbierało się ich 
niemało, Jan Łaski, zacny pan z narodu polskiego, wyprawił u króla wol-
ność i przywilej na tę wolność zgromadzać kościoły, a wedle Słowa Bożego 
stanowić i rządzić, nad którymi kościoły za królewską zwierzchnością i za 
jednostajnym zezwoleniem kościołów cudzoziemskich dla osobliwych cnót 
jego przełożono jego samego superintendentem i potwierdzono […].

11 Spośród bogatej literatury przedmiotu dotyczącej pobytu Łaskiego w An-
glii zob. np. O. Bartel, Jan Łaski, Neriton: Warszawa 1999; B. Hall, John à Lasco 
1499–1560: A Pole in Reformation England, Dr Williams Trust: London 1971; D.W. 
Rodgers, John à Lasco in England, Peter Lang: New York – Washington 1994. Pod-
stawową pracą na temat działalności reformatora już po powrocie do Polski po-
zostaje książka H. Kowalskiej, Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce, 
1556–1560, Neriton: Warszawa 1999.
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Tak Jan Utenhove zaczyna swą, napisaną zresztą na życzenie 
Łaskiego, opowieść o dziejach londyńskiej kongregacji i jej wygnania 
z Anglii po wstąpieniu na tron Marii Tudor12. W trakcie swej posłu-
gi w Anglii Łaski angażował się w najważniejsze kontrowersje teolo-
giczne tego czasu – w sprawie skuteczności sakramentów, a przede 
wszystkim w sprawie szat liturgicznych. W obu zajmował stanowisko 
bardzo radykalne, w pewnej mierze zapowiadające późniejsze rozwią-
zania purytańskie. Dwór polski, na którym na odstępstwo bratanka 
zmarłego prymasa spoglądano z abominacją, bynajmniej nie usiłował 
wykorzystać jego obecności w Londynie dla intensyfikacji kontaktów 
dyplomatycznych z Edwardem VI i chyba jedynie Mikołaj Radziwiłł 
Czarny, który w 1551 r. wystosował list do angielskiego monarchy, 
widział w działalności Łaskiego taką szansę13. On sam dzielił się do-
świadczeniami uzyskanymi w Londynie, przesyłając do Polski jeszcze 
przed swym powrotem dedykowane Zygmuntowi Augustowi dziełko, 
charakteryzujące organizację i zasady kultu religijnego zboru cudzo-
ziemskiego: 

Przygotowałem bowiem książeczkę o naszej kościelnej posłudze w Anglii 
i uznałem, że i w kraju przydać się ona może do ustalenia należytej, zgodnej 
z Bożym Słowem, posługi w zborach14. 

12 Simplex et fidelis narratio de […] Belgarum aliorumque peregrino-
rum in Anglia ecclesia Jana Utenhove, której łaciński oryginał został wydany 
w 1560 r. w bazylejskiej drukarni Johannesa Oporina, cytuję tu w polskim tłu-
maczeniu Cypriana Bazylika, Historyja o srogim prześladowaniu Kościoła Bo-
żego. […] Przydana jest k temu historyja o postanowieniu i potym rozproszeniu 
Kościołów cudzoziemskich w Londynie, nad którymi był prawdziwym a krze-
ścijańskim biskupem on świętej pamięci mąż, Jan Łaski, druk. Radziwiłłowska: 
Brześć 1567, l. 352r. 

13 S. Kot, Anglo-Polonica. Angielskie źródła rękopiśmienne do dziejów stosun-
ków kulturalnych Polski z Anglią, „Nauka Polska” 1935, s. 65.

14 J. Łaski, Do Senatu, w: idem, Listy trzy, wielce czytania godne o dobrym 
i prawidłowym sposobie urządzania Kościołów, skierowane do przepotężnego kró-
la Polski, Senatu i pozostałych stanów, tłum. T. Płóciennik, red. R. Leszczyński, 
przedmowa: J.T. Maciuszko, Semper: Warszawa 2003, s. 41. Na temat Forma ac 
ratio zob. M.S. Springer, Restoring Christ’s Church: John a Lasco and the „Forma ac 
ratio”, Ashgate Publishing Ltd.: Aldershot – Burlington 2007.
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I w istocie, autorytet Łaskiego sprawił, że zarówno podczas jego 
pracy w zborze małopolskim, jak i przez długi czas po śmierci refor-
matora Forma ac ratio odgrywały rolę kościelnej agendy15.

To za sprawą Łaskiego docierają do Rzeczypospolitej i na kilka 
lat osiadają w żmudzkich Krożach sławni protestanccy uciekinierzy, 
którzy uszli przed prześladowaniami mariańskimi: księżna Suffolk 
Katherine Willoughby Brandon i jej drugi mąż Richard Bertie16. Ich 
historia (wspomniany w niej zostanie właśnie Łaski jako ich dawny 
protegowany i zarazem ten, który wystarał się o litewski azyl dla ksią-
żęcej pary) trafi nawet do Acts and Monuments Johna Foxe’a (do edycji 
z roku 1570 i kolejnych), choć już kilkadziesiąt lat później, w sztuce 
Thomasa Drue’go The Life of the Duchess of Suffolk chwalebna gościn-
ność Rzeczypospolitej dla angielskich zbiegów zostanie, na skutek in-
terwencji cenzury, całkowicie zatarta w tej opowieści17. 

W latach sześćdziesiątych XVI wieku o prześladowaniach ma-
riańskich i w ogóle o zmiennych kolejach angielskiej reformacji zaczy-
na już informować piśmiennictwo polskie (na przykład Marcin Bielski 
do ksiąg III Kroniki wszytkiego świata włącza narrację o schizmie an-
gielskiej, opartą na kronice Johanna Sleydena), a historia poddanych 
opresji braci w wierze przemawia do wyobraźni polskich czytelników 
i staje się czynnikiem kształtowania tożsamości ewangelików reformo-
wanych. Ważną rolę odegrało w tym względzie ogromne dzieło Ra-
dziwiłłowskiego pisarza, drukarza i kompozytora, Cypriana Bazylika, 

15 H. Kowalska, op. cit., s. 140; H. Kowalska-Kossobudzka, Wpływ Jana 
Łaskiego na kształtowanie się reformacyjnego Kościoła w Małopolsce, w: Jan Łaski 
1499–1560. W pięćsetlecie urodzin, red. i wstęp: W. Kriegseisen, P. Salwa, Semper: 
Warszawa 2001, s. 25.

16 Na ten temat zob. np. C. Cross, „I was a stranger, and ye took me in”. Polish 
Religious Refugees in England and English Refugees in Poland in the Sixteenth Centu-
ry, w: Faith and Identity: Christian Political Experience, D. Loades, C. Walsh, Boydell 
& Brewer: Oxford 1990, s. 112–116; M. Franklin Harkrider, Women, Reform and 
Community in Early Modern England: Katherine Willoughby, Duchess of Suffolk and 
Lincolnshire’s Godly Aristocrats, 1519–1580, Boydell Press: Woodbridge 2008, s. 110.

17 J. Limon, The Use of the Sources in Thomas Drue’s The Life of the Duchess 
of Suffolk (1623), „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Gdańskiego” 1985, s. 23–41; idem, Dangerous Matters: English Drama and Politics 
in 1623–24, Cambridge University Press: Cambridge – New York 1986, s. 21–41.
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który w swej kompilacji Historyja o srogim prześladowaniu Kościoła 
Bożego zawarł niemal w całości materiał zaczerpnięty z Rerum in Ecc-
lesia gestarum [...] commentarii (1559) Johna Foxe’a18. Bazylik korzy-
stał także z martyrologium Heinricha Pantaleona Martyrum historia 
(1563), pomyślanego jako druga część dzieła Foxe’a, i Jeana Crespina 
Actiones et monimenta martyrum (1560), lecz to praca Foxe’a najsilniej 
zaciążyła na jego przedsięwzięciu. Widoczne jest to nie tylko w staran-
ności, z jaką polski pisarz przejmuje materiał zaczerpnięty z Rerum in 
Ecclesia gestarum (spośród wszystkich męczenników Foxe’a pominięty 
został jedynie, z trudnych do wyjaśnienia powodów, William Tynda-
le), ale także w podjęciu idei przedstawienia w ciągłej narracji i w per-
spektywie uniwersalnej zastępu świadków „Kościoła prawdziwego”, 
od protoewangelików po męczenników reformacji, Kościoła, który od 
wieków zmaga się z siłami Antychrysta. W tej wizji szczególne miej-
sce przypada męczennikom angielskim – zarówno średniowiecznym 
lollardom, jak i ofiarom prześladowań za czasów Henryka VIII i Marii 
Tudor19. Dzięki Bazylikowi to oni właśnie, ich losy staną się znakiem, 
a zarazem instrumentem budowania tożsamości ewangelickiej w spo-
łeczeństwie Rzeczypospolitej. Tak potraktuje je Erazm Otwinowski, 
który – inspirowany, jak się zdaje, lekturą martyrologium Bazylika 
– w ponad dwadzieścia lat po jego wydaniu włączy do swego zbioru 
Sprawy abo historyje znacznych niewiast dwa wiersze sławiące angiel-
skie męczenniczki, Anne Askew i „dziewięciodniową królową” Jane 
Grey, oraz wierszowaną Przedmowę do chrystyjańskich niewiast, w któ-
rej zaleca lekturę martyrologium i wywodzi, że prawych chrześcijan po 
tym się poznaje we wszystkich czasach i miejscach, że doznają „tyrań-
stwa Antychrystowego” (w. 10)20. W tolerancyjnej Rzeczypospolitej, 

18 Na temat relacji dzieła Bazylika do monumentalnej kompilacji Foxe’a zob. 
szkic Staropolski tłumacz Johna Foxe’a w mojej książce W stronę Albionu. Studia z dzie-
jów literackich związków polsko-brytyjskich w dobie wczesnonowożytnej (w druku).

19 E. Evenden, T.S. Freeman, Religion and the Book in Early Modern En-
gland: The Making of John Foxe’s Book of Martyrs, Cambridge University Press: 
New York 2011, s. 56–71.

20 E. Otwinowski, Pisma poetyckie, wyd. P. Wilczek, Pro Cultura Litteraria – 
IBL PAN: Warszawa 1999, s. 71–72. Na temat tych utworów zob. P. Wilczek, Erazm 
Otwinowski, pisarz ariański, Gnome Books: Katowice 1994, s. 82–84.
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w której – mimo rozmaitych i niewątpliwie coraz częstszych z upły-
wem czasu przykładów stosowania przymusu religijnego – nie płonęły 
stosy, narracja o prześladowanych braciach ewangelikach w dalekiej 
Anglii stawała się ważnym czynnikiem identyfikacji konfesyjnej i legi-
tymizacją wspólnoty nowego Kościoła.

Nie inaczej było po stronie katolickiej. Straceni za rządów Henryka 
VIII i Elżbiety I „papiści”, których pułapki elżbietańskiej legislacji oraz 
wymóg pełnego konformizmu religijnego pozwalały traktować jak zdraj-
ców i z tego powodu skazywać w wielu wypadkach na niezwykle okrutną 
śmierć przez powieszenie, otwarcie wnętrzności i poćwiartowanie, zy-
skiwali cześć współwyznawców w samej Anglii, ale też stawali się boha-
terami międzynarodowego martyrologium katolickiego. Tak kształtował 
się ważny dla budowania tożsamości konfesyjnej spór o prawdziwych 
i fałszywych męczenników, którego echa docierały także do Polski21.

W Rzeczypospolitej wrażliwość na prześladowania angielskich 
katolików budzili przede wszystkim jezuici oraz ich najważniejszy pa-
tron – Stanisław Hozjusz. Zaangażowanie Hozjusza w sprawy Kościo-
ła w Anglii jest faktem znanym, choć wciąż słabo rozpoznanym. Jego 
korespondencja potwierdza relacje z tak ważnymi osobistościami, jak 
ostatni katolicki arcybiskup Canterbury, kardynał Reginald Pole (zna-
ny mu jeszcze z Padwy)22, jego sekretarz, biskup i późniejszy wygna-
niec Thomas Goldwell, kardynał William Allen – twórca seminarium 
angielskiego w Douai i inicjator katolickich misji w Anglii, a także 
z liderami uchodźców na kontynencie, takimi jak Richard Norton – 
jeden z przywódców rebelii północnej, Francis Englefield czy Tho-
mas Copley. Utworzone przez Hozjusza seminarium przy kolegium 
w Braniewie było do roku 1620 najważniejszym ośrodkiem kształcenia 
brytyjskiej młodzieży katolickiej na wschód od Renu23. O tym zaanga-

21 A. Dillon, The Construction of Martyrdom in the English Catholic Com-
munity, 1535–1603, Ashgate: Aldershot 2002, s. 18–71.

22 T.F. Mayer, Reginald Pole: Prince and Prophet, Cambridge University 
Press: New York 2000, s. 50.

23 D. Warthington, British and Irish Experiences and Impressions of Central 
Europe, c. 1560–1688, Ashgate: Farnham-Burlington 2012, s. 159. Na temat se-
minarium braniewskiego i jego roli w kształceniu młodzieży katolickiej z krajów 
skandynawskich zob. także studium Janusza Małłka w niniejszym tomie.
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żowaniu Hozjusza na rzecz angielskich rekuzantów, a zwłaszcza ludzi 
pióra, pisał później Stanisław Reszka w biografii kardynała: 

Quos in Anglia [...] propter cofessionem Christianae fidei in carcerem vel 
in custodiam compactos vel loco motos, fortunisque spoliatos audiebat, eos 
epistolis datis consolabatur, pecuniam submittebat, ad se invitabat. Concio-
natores itidem catholicos, qui cum libertate verbum veritatis loquebantur, 
et re, et consilio iuvabat, et in proposita sententia doctissimis epistolis con-
firmabat [...]24. 

U progu lat sześćdziesiątych Hozjusz zwrócił uwagę na utalen-
towanego oksfordczyka, księdza Nicholasa Sandera (vel Sandersa), 
który miał mu później towarzyszyć podczas sesji soboru trydenckie-
go, następnie zaś w podróżach, które odbywał do Polski i Prus25. Do-
piero w połowie dekady Sander żegna się ze swoim patronem, udaje 
się do Louvain i tam zostaje liderem grupy katolickich kontrowersja-
listów, którzy w ciągu zaledwie czterech lat (1564–1568) opublikują 
czterdzieści sześć angielskich tekstów apologetycznych, w nich zaś 
mierzyć się będą z teologami anglikańskimi pod wodzą Johna Jewe-
la26. Nie ma powodu, by wątpić, że to właśnie z inspiracji Sandera 
dwaj teologowie tej grupy tłumaczą na angielski dzieła Hozjusza: De 
origine haeresium nostri temporis (1565), które Richard Shacklock 
przełożył jako The Hatchet of Heresies, oraz De expresso Dei verbo, 
które w translacji Thomasa Stapletona zyskało tytuł Of the Expresse 
Worde of God […] Treatyse (1567). W przedmowach do obu książek 
Hozjusz sławiony jest jako wybitny teolog i kardynał, ale w dzieł-

24 S. Reszka, Stanislai Hosii S. R. E. cardinalis... vita, Zanetti–Rufinelli: 
Roma 1587, s. 137. Przekład polski: „Tych, którzy w Anglii […] z powodu wyzna-
wania wiary chrześcijańskiej byli zamknięci w więzieniach albo pod strażą, albo 
wygnani i pozbawieni swych majątków, słuchał, pocieszał swymi listami, wspo-
magał pieniędzmi, zapraszał do siebie. Podobnie kaznodziejów katolickich, którzy 
otwarcie głosili słowa prawdy, wspierał i mieniem, i radą, a najuczeńszymi listami 
utwierdzał w powziętych sądach”. 

25 J.H. Pollen, Dr Nicholas Sander, „The English Historical Review” 1891, 
nr 21, s. 36.

26 A.C. Southern, Elizabethan Recusant Prose, 1559–1582, Sands: London 
1950, s. 25–27; T. McNevin Veech, Dr Nicholas Sanders and the English Reforma-
tion 1530–1581, Université de Louvain: Louvain 1935, s. 85.
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ku Shacklocka laudacja ta przybiera formy szczególnie wyszukanej 
ramy wydawniczej: tłumacz opatruje tekst emblematem z rozwiniętą, 
wierszowaną subskrypcją, osobną prozaiczną przedmową i wreszcie 
wierszem ku czci Hozjusza. Ikon emblematu ukazuje warmińskiego 
biskupa z toporkiem w prawej, a tomem De origine haeresium w le-
wej dłoni, zamierzającego się na okazałe drzewo, którego gałęzie to 
Rozlew Krwi, liście – Kłamstwa, owoce – Ateizm, pień – Rebelia, 
a korzeń – Bluźnierstwo. Przygląda się tej scenie szczerze zmartwio-
ny i zagniewany Szatan, który – jak czytamy – z wielkiej frustracji 
byting his lypp (‘gryząc wargi’) ucieka ponownie do piekła Luther and 
Caluine to whypp (‘by chłostać Lutra i Kalwina’)27. Kolejny wiersz tłu-
macza upon the holy wryter Hosius (‘o świętym pisarzu Hozjuszu’) 
porównuje biskupa do proroka Daniela, który zdemaskował kłam-
stwa starców nastających na życie cnotliwej Zuzanny. Teksty te warte 
są uwagi może nie tyle z racji swoich walorów literackich, ile jako 
pierwsze (i nadal bardzo nieliczne) napisane po angielsku enkomia 
ku czci polskiego pisarza. 

Dzieła Hozjusza były niewątpliwie ważnym punktem odniesienia 
w angielskich kontrowersjach religijnych, o czym świadczy nie tylko 
znaczna liczba ich egzemplarzy zachowanych po dzień dzisiejszy w bry-
tyjskich bibliotekach, ale również te rozprawy teologów protestanc-
kich, w których tezy biskupa warmińskiego podlegały refutacji, on sam 
zaś stawał się jednym z kluczowych adwersarzy. Taką rolę przypisano 
mu już w An Apology of the Church in England Johna Jewela, a jeszcze 
wyraźniej w De Christo gratis iustificante contra Osorianum iustitiam, 
caeterosque eiusdem inhaerentis iustitiae patronos, Stanislaum Hosium, 
amica et modesta defensio Johna Foxe’a (1583). Osobne dziełko pole-
miczne Ad epistolam Stanislai Hosii Varmiensis Episcopi, de expresso 
Dei verbo responsio (1578) skierował do Hozjusza teolog z Cambridge, 
William Fulke na rok przed śmiercią polskiego biskupa.

Jednym ze wspomnianych angielskich tłumaczy Hozjusza był 
Thomas Stapleton, dla którego traktat Of the Expresse Worde of God 

27 R. Shacklock, A Most Excellent Treatise of the Begynnyng of Heresyes in 
Oure Tyme, Compyled by the Reuerend Father in God Stanislaus Hosius [...] The 
Hatchet of Heresyes, G. Diest: Antwerp 1566, k. Ai v.
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stał się ostatnią pracą napisaną w ojczystym języku28. To właśnie jego 
dzieła są dobrym przykładem naprawdę znaczącego oddziaływania 
piśmiennictwa rekuzantów na literaturę i kulturę polską, zwłaszcza 
na kaznodziejstwo. W polskich bibliotekach dość często można się 
natknąć na Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius 
anni (cz. I–II 1591), Promptuaria catholica (cz. I 1589, cz. I–II 1592, cz. 
I–III 1594) czy Principiorum fidei doctrinalium relectio scholastica et 
compendiaria (1596) Stapletona. To z Promptuaria catholica i Promp-
tuarium morale czerpał obficie argumenty, egzempla i similia Piotr 
Skarga w swoich Kazaniach na niedziele i święta (1595)29. Inne dziełko 
lowańskiego teologa, napisane tuż przed śmiercią Vere admiranda, seu 
de magnitudine Romanae Ecclesiae libri duo (1599), zostało wykorzy-
stane przez Andrzeja Wargockiego w kompilacji O Rzymie pogańskim 
i chrześcijańskim ksiąg dwoje (1610)30. Stapleton był przede wszystkim 
wybitnym kontrowersjalistą i ten nurt angielskiego piśmiennictwa 
religijnego trafiał na szczególnie podatny grunt w Rzeczypospolitej. 
Dotyczyło to także prac mieszkającego w Polsce jezuity rodem z Lan-
caster, Arthura Faunta, zresztą rodzonego wuja sławnego autora The 
Anatomy of Melancholy, Roberta Burtona. 

O ponad dwudziestu Brytyjczykach w polskiej prowincji jezuic-
kiej na przełomie XVI i XVII wieku napisano już wiele. Coraz bardziej 

28 M.R. O’Connell, Thomas Stapleton and the Counter-Reformation, Yale 
University Press: New Haven – London 1964, s. 61.

29 W. Germain, Skarga i Stapleton (studium porównawcze), „Przegląd Teolo-
giczny” 1922, z. 4, s. 302–327.

30 B. Biliński, Andrzej Wargocki e Giusto Lipsio: „O Rzymie pogańskim 
i chrześcijańskim” (1610) – „Admiranda sive de magnitudine Romana” (1598), 
w: Munera polonica et slavica Ricardo Casimiro Lewanski oblata, red. S. da Fan-
ti, Illeo: Udine 1990, s. 23–43; idem, La prima guida polacca di Roma: Andrzej 
Wargocki „O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje” (Sulla Roma paga-
na e cristiana libri due) Cracowia 1610, 1648, w: idem, Figure e momenti polacchi 
a Roma. Strenna di commiato, ZN im. Ossolińskich: Wrocław 1992, s. 33–144;  
A.  Litwornia, W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony. Spory o Wieczne 
Miasto (1575–1630), IBL PAN: Warszawa 2003, s. 24–56; J. Sokolski, Wstęp, w: 
A. Wargocki, O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje, wyd. J. Sokolski, 
red. J. Kroczak, Pro Cultura Litteraria – IBL PAN: Warszawa 2011, s. 31–40 oraz 
Objaśnienia do edycji (s. 177–275). 
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oczywisty się staje poważny wpływ, jaki wywarli oni przede wszystkim 
na organizację jezuckiego szkolnictwa na ziemiach Rzeczypospolitej31. 
Wybitny zmysł organizacyjny i głęboka duchowość Roberta Abercrom-
by’ego miały nieocenione znaczenie zarówno dla utworzenia kolegium 
w Braniewie, jak i dla pierwszych lat jezuickiego nowicjatu w Polsce32, 
Richard Singleton i John Hay stworzyli podstawy dla studium filozofii 
w kolegiach Rzeczypospolitej33, James Bosgrave był znakomitym pro-
fesorem matematyki w Wilnie. I choć zarówno Hay, jak i Singleton byli 
też autorami niewielkich prac służących dydaktyce akademickiej34, to 
jednak niewątpliwie najpłodniejszym pisarzem wśród brytyjskich je-
zuitów pracujących w Rzeczypospolitej był właśnie Artur Faunt, autor 
jedenastu łacińskich dzieł, w większości z zakresu teologii kontro-
wersyjnej, wydawanych przeważnie w Poznaniu (przez ponad dzie-
sięć lat Faunt wykładał bowiem w tamtejszym kolegium), w drukarni 
Jana Wolraba. W teologicznych potyczkach zarówno z luteranami, jak 

31 Zob. np. W. Borowy, Prześladowani katolicy angielscy i szkoccy w Polsce 
XVI wieku, „Przegląd Powszechny” 1936, s. 111–124; U. Szumska, Anglia a Pol-
ska w epoce humanizmu i reformacji (związki kulturalne), Księgarnia Krawczyński: 
Lwów 1938, s. 112–120; A. Biegańska, In Search of Tolerance. Scottish Catholics and 
Presbyterians in Poland, „Scottish Slavonic Review” 1991, s. 37–59; eadem, The Le-
arned Scots in Poland. From the Mid-Sixteenth to the Close of the Eighteenth Centu-
ry, „Canadian Slavonic Papers” 2001, s. 1–27; D. Warthington, op. cit., s. 136–164; 
P.P. Bajer, Scots in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 16th-18th Centuries: The 
Formation and Disappearance of an Ethnic Group, Brill: Leiden 2012, passim; T. 
McInally, Scottish Catholics Abroad: 1603–88, Evidence Derived from the Archives 
of the Scots Colleges, w: British and Irish Emigrants and Exiles in Europe, 1603–
1688, red. D. Worthington, Koninklijke Brill: Leiden 2010, s. 259–278; J.A. Lena-
gham, „The Sweetness of Polish Liberty”. Sixteenth-Century British Jesuit Exiles to 
Poland-Lithuania, „Reformation” 2010, s. 133–150.

32 M. Murphy, Robert Abercromby, S. J. (1536–1613) and the Baltic Counter-
-Reformation, „The Innes Review” 1999, nr 1, s. 58–75.

33 R. Darowski SJ, Pierwsi arystotelicy wileńscy, „Analecta Cracoviensia” 
1980, s. 174–180; idem, Ryszard Singleton SJ (1566–1602) – pierwszy profesor filo-
zofii w Braniewie, „Studia Philosophiae Christianae” 1981, nr 2, s. 41–56.

34 J. Hay, Assertationes theologicae et philosophicae in Collegio Vilnensi Socie-
tatis Iesu, sub renovationem autumnalem defendendae, Kraków 1574; zachowany 
rękopiśmienny skrypt wykładów Singletona został właściwie sporządzony przez 
jego słuchaczy. 
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i z kalwinistami Faunt podejmował kwestie sakramentów Eucharystii 
i kapłaństwa, znamion prawdziwego Kościoła, orędownictwa świę-
tych, czci obrazów, prymatu papieża. Trzykrotnie wydawano jego trak-
tat De controversiis inter ordinem ecclesiasticum et secularem in Polonia 
[…], w którym dyskutował kwestie wolności religijnej w Polsce, będą-
cej, w jego przekonaniu, tolerancją dla herezji, lecz omawiał także inne 
zagadnienia sporne między szlachtą a duchowieństwem, jak np. jurys-
dykcji i egzekucji wyroków sądów duchownych. Faunt słynął z wiel-
kiej skuteczności i żarliwości w dyskusjach z innowiercami. Na mszy 
inaugurującej obrady synodu piotrkowskiego w 1589 r. poproszono go 
– zapewne jako wyraz uznania dla jego kompetencji i doświadczenia 
– o wygłoszenie kazania na temat przyczyn herezji i sposobów walki 
z nią35.

Żaden spośród angielskich kontrowersjalistów nie zdobył jednak 
takiej sławy w Rzeczypospolitej i nie był tak chętnie czytany jak św. 
Edmund Campion. Jego udział w misji jezuickiej do Anglii (1580), poj-
manie i męczeńska śmierć stały się tragicznym kontekstem dla dzieła 
apologetycznego Rationes decem, wydanego po raz pierwszy w 1581 r. 
w podziemnej drukarni w Stonor Park, w Oxfordshire. Do roku 1632 
samych tylko osobnych edycji łacińskich (a dziełko wchodziło także 
w skład większych kolekcji) ukazało się w Europie czterdzieści dzie-
więć, ponadto przekłady na osiem języków narodowych36. Już w roku 
1584 w Wilnie w drukarni Radziwiłłowskiej wydany został nie tylko 
łaciński oryginał Rationes decem, ale również (drukowane w tejże sa-
mej, jak się zdaje, oficynie) dwa niezależne przekłady na język polski 
– Piotra Skargi Dziesięć wywodów, dla których Edmundus Kampianus 
z Londynu Societatis Iesu wszystkie heretyki co nauczeńsze w Anglijej 
na dysputacyją około wiary wyzwał [...] oraz Kaspra Wilkowskie-
go Dziesięć mocnych dowodów, iż adwersarze Kościoła powszechnego 
w porządnej o wierze dysputacyjej upaść muszą, Edmunda Kampiana 

35 M. Morawski, Synod piotrkowski w roku 1589, Drukarnia Diecezjalna: 
Włocławek 1937, s. 20; U. Szumska, op. cit., s. 115–116.

36 A.F. Allison, D.M. Rogers, The Contemporary Printed Literature of the En-
glish Counter-Reformation Between 1558 and 1640, t. 1, Scolar Press: Aldershot 
1989, s. 24–29.
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Societatis Iesu [...]37. Jest to niewątpliwie ewenement, jeśli brać pod 
uwagę ogólnoeuropejską recepcję tego najsławniejszego dzieła Cam-
piona. Wprawdzie ukazało się już wcześniej jedenaście edycji łaciń-
skich (w Anglii, Włoszech, Niemczech, Francji i w Niderlandach), ale 
istniały zaledwie dwa przekłady na języki wernakularne – francuski 
(1582; kolejny pojawił się w również w roku 1584) i niemiecki (1583). 
Tymczasem w jednej wileńskiej drukarni, w tym samym roku wydano 
niemal jednocześnie aż trzy różne edycje dzieła, w tym dwie nieza-
leżne translacje! Nie był to koniec, gdyż w 1605 r. (a więc w okresie 
tzw. spisku prochowego w Londynie i następujących później prześla-
dowań) w Krakowie, u Piotrkowczyka ponownie wydano drukiem 
łaciński oryginał. Niewykluczone, że inicjatorem tej edycji mógł być 
również Skarga, który od kilkunastu lat rezydował już wówczas w Kra-
kowie i chętnie publikował swe prace w tej właśnie oficynie. Z przed-
mowy Kaspra Wilkowskiego dowiadujemy się, że Skarga „tęż pracą 
podjął z rozkazania Najaśniejszego Pana i Króla naszego”, on sam zaś 
otrzymał „maluczkie książki” Campiona z rąk biskupa Hieronima 
Rozrażewskiego, dawał je do czytania innym, ale chętnych było tak 
wielu, że w końcu postanowił je przetłumaczyć38. Co ciekawe, choć 
Dziesięć wywodów Skargi wyszło już drukiem, to sam jezuita „przy-

37 Na ten temat zob. M. Komorowska, Prolegomena do edycji dzieł Piotra 
Skargi, Wyd. UJ: Kraków 2012, s. 84–88; C. Calma, Piotr Skarga tłumaczem nowo-
czesnym? Polski i angielski przekład „Rationes decem” Edmunda Campiona – próba 
porównania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 3, 
s. 237–244.

38 W literaturze przedmiotu istnieje tradycja – błędna, jak dowodzi Clarin-
da Calma – że to właśnie do Rationes decem się odnosi wzmianka w liście Stefana 
Batorego do nuncjusza Giovanniego Andrei Caligariego z dnia 21 kwietnia 1581 r., 
w której król pisze o duchowych pożytkach z lektury pism pewnego angielskiego 
jezuity i zapowiada, że poleci je przełożyć na język polski. W kwietniu tego roku 
Rationes decem nie były jeszcze wydane, a zatem, gdyby w ogóle miało chodzić 
o Campiona, mogłaby to być jedynie rękopiśmienna kopia jego Challenge. Na 
ten temat zob. C. Calma, op. cit., s. 240; eadem, Communicating Across Commu-
nities. Explicitation in Gaspar Wilkowski’s Polish Translation of Edmund Campion’s 
„Rationes decem”, „Journal of Jesuit Studies” 2014, s. 591. Tu także przedstawienie 
specyfiki przekładu Wilkowskiego, amplifikowanego w taki sposób, by okazał się 
użyteczny w kontrowersji z arianami.
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musił” Wilkowskiego, by i on wydał swój przekład39. Obie translacje 
prezentują dzieło Campiona w szerszym kontekście polemicznym; 
tłumacze wspominają w przedmowach o protestanckich adwersarzach 
autora, takich jak William Charke i Meredith Hanmer (Wilkowski 
znał ich pisma), a przede wszystkim William Whitaker; piszą także 
o jezuicie Johnie Durym, który odpowiedział Whitakerowi. Wilkow-
ski deklaruje nawet zamiar przetłumaczenia tej polemiki i – podobnie 
jak Skarga – wspomina, że „odpowiedzią jego i tu u nas tryumfują” 
(chodziło o Andrzeja Wolana). Swej zapowiedzi nie zrealizował, ale 
jeszcze na początku XVII wieku Rationes decem okaże się tekstem pro-
wokującym dla kolejnego innowierczego polskiego teologa – arianina 
Tomasza Piseckiego, którego polemiczne dziełko Responsio ad Decem 
rationes Edmundi Campiani Iesuitae [...], napisane w 1608 roku, wy-
szło w Rakowie dwukrotnie – w 1610 i w 1619 r. Co więcej, wątki tej 
polemiki rozwijał Pisecki w swoich kolejnych pismach40.

Nie jest jasne, z jakich wydań Rationes decem korzystali zarówno 
Skarga, jak i Wilkowski, wydaje się jednak prawdopodobne, że w wy-
padku tego pierwszego źródłem tekstu była antologia Concertatio Ecc-
lesiae Catholicae in Anglia Johna Fenna i Johna Gibbonsa (t. I–II 1583, 
uzupełniona w trzytomowej edycji z 1588 r. przez Johna Bridgewate-
ra), którą Skarga wykorzystał także w niewiele późniejszym, drugim 
wydaniu Żywotów świętych (1585). To właśnie w Żywotach świętych 
znajdujemy najobfitsze świadectwa recepcji literatury rekuzanckiej, 
ale też niezwykle żywego i charakterystycznego dla Skargi zaintereso-

39 K. Wilkowski, Dziesięć mocnych dowodów, iż adwersarze Kościoła po-
wszechnego w porządnej o wierze dysputacyjej upaść muszą, Edmunda Kampiana 
Societatis Iesu. Z łacińskiego na polski język z pilnością przetłumaczone i potrzebnie 
wydane, z krótką sprawą jego męczenniczego dokonania i odpisu Witakierowego. 
A przy tym na Antidotum kalwińskie odpowiedź i z nowokrzczeńcami rozprawa 
z strony „Przyczyn nawrócenia” Gaspra Wilkowskiego, [bm], 1584, kij v.

40 Zob. L. Chmaj, Ślązacy wśród Braci Polskich, w: idem, Bracia polscy. 
Ludzie, idee, wpływy, PWN: Warszawa 1957, s. 38–40; L. Szczucki, Z problemów 
krytyki dogmatu o Trójcy św. w środowisku socyniańskim (Tomasza Piseckiego „De 
origine Trinitatis”), w: idem, Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku. Studia 
i szkice, IFiS PAN: Warszawa 1993, s. 84–86. Zob. także C. Calma, Communicating 
Across Communities, s. 600.
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wania Anglią oraz jej Kościołem. Jak stwierdził Stanisław Windakie-
wicz, polski pisarz świadomie eksponował katolicką przeszłość Anglii 
i Szkocji, wprowadzając nieproporcjonalnie wielu (na przykład w po-
równaniu do Francji czy Hiszpanii) świętych brytyjskich, „by mieć 
powód do mówienia z pewną kompetencją o teraźniejszości”41. W za-
mykającym dzieło Przydatku […] o świętych męczennikach, którzy tych 
naszych wieków dla Chrystusa, prawdy i Kościoła Jego świętego cierpieli 
i w jego pierwszym segmencie zatytułowanym O męczennikach w An-
glijej42, stopniowo, w kolejnych edycjach wykorzystuje całą rekuzancką 
bibliotekę, na czele z De visibili monarchia Ecclesiae (1571) Nichola-
sa Sandera, później zaś tegoż autora De schismatis Anglicani (1585), 
Fenna i Gibbonsa Concertatio Ecclesiae, Nicholasa Harpsfielda Dialogi 
sex contra summi pontificatus, monasticae vitae, sanctorum, sacrarum 
imaginum oppugnatores, et pseudomartyres (1566, wyd. pod imieniem 
Alana Cope’a) oraz trudne do zidentyfikowania źródła rękopiśmien-
ne43. Te same źródła wykorzysta również Skarga w poświęconym 
„prześladowaniu jezuitów i potwarzach na nie w Anglijej” rozdziale 
IV swojej Próby zakonu Societatis Iesu (1607). Spośród wszystkich mę-
czenników angielskich największą uwagę skupia Skarga na Henrym 
Garnecie, z którym osobiście korespondował i którego egzekucja głę-
boko nim wstrząsnęła, oraz właśnie na Edmundzie Campionie, w któ-

41 S. Windakiewicz, Skarga i Anglicy, „Sprawozdania z czynności i posie-
dzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1920, nr 4, s. 4. Zob. także idem, Piotr Skar-
ga, Krakowska Spółka Wydawnicza: Kraków 1925, s. 117; U. Szumska, op. cit., 
s. 99–101.

42 Przydatek pojawia się już w pierwszym wydaniu dzieła (P. Skarga, Żywoty 
świętych Starego i Nowego Zakonu, druk. Radziwiłłowska: Wilno 1579, s. 1121–
1135), lecz jest rozwijany i wzbogacany w kolejnych.

43 Zob. A. Ceccherelli, Od Suriusza do Skargi. Studium porównawcze o „Ży-
wotach świętych”, Świat Literacki: Izabelin 2003, s. 283–284. W opisie męczeństwa 
Henry’ego Garneta Skarga powołuje się na datowane na 7 listopada 1606 r. „pi-
sanie z Londynu [...], iż się ten męczennik cudami wsławia, co potem Pan Bóg 
odkryje”, ale także na niewymienione z tytułu angielskie i łacińskie rękopisy oraz 
druki informujące o spisku prochowym (w tym także na orację Jakuba I w parla-
mencie z dnia 9 listopada 1605 r.). Zob. idem, Żywoty świętych Starego i Nowego 
Zakonu, A. Piotrkowczyk: Kraków 1610, s. 1114. Pamiętać jednak należy, że Skar-
ga raczej nie znał angielskiego.
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rym widział patrona teologii kontrowersyjnej i apologetyki katolickiej, 
jednego z tych mężnych, co „nie słowy tylo [...], ale ciągnienim, ka-
towanim, więzienim, głodem, smrodem, włóczenim wznak po ziemi, 
szubienicą i czwiertowanim dysputują”44. Wykorzystując w Przedmo-
wie o męczennikach heretyckich (otwierającej Przydatek) fragmenty 
VI dialogu z Dialogi sex Harpsfielda, Skarga nie tylko wprowadzał do 
polskich kontrowersji wyznaniowych elementy toczącej się w Anglii 
już od czasów Thomasa More’a dysputy o prawdziwych i fałszywych 
męczennikach45, ale również – w rodzimym kontekście – przeciwsta-
wiał się wciąż popularnej w środowiskach protestanckich kompilacji 
Bazylika.

Przywołanie martyrologii katolików angielskich w celu kształto-
wania tożsamości wyznaniowej katolików polskich miało wyjątkowe 
znaczenie w rzeczywistości „państwa bez stosów”, w którym do roku 
ostatniego wydania Żywotów świętych (1610) właściwie nie było mę-
czenników za wiarę, a „pokój między różniącymi się w wierze” miał 
gwarancje ustawowe dzięki zapisom konfederacji warszawskiej46. Ta 
szczególna sytuacja Rzeczypospolitej zachęcała do wykorzystania 
historii angielskich prześladowań zarówno w dążeniu do integracji 
rodzimej społeczności katolickiej, importowania wyraźnego, czar-
no-białego obrazu różnic, w którym z jednej strony jawią się okrutni 
„oni”, z drugiej zaś zagrożeni i uciemiężeni „my”. Co więcej, obraz ten 

44 P. Skarga, Dziesięć wywodów, dla których Edmundus Kampianus z Londy-
nu Societatis Iesu wszystkie heretyki co nauczeńsze w Anglijej na dysputacyją około 
wiary wyzwał [...], druk. Radziwiłłowska: Wilno 1584, k. Aiiij r. Zob. na ten temat 
M. Hanusiewicz-Lavallee, Staropolskie echa misji jezuickiej w Anglii roku 1580, 
„Roczniki Humanistyczne” 2013, z. 2, s. 113–115.

45 A. Dillon, op. cit., s. 18–71; A. Ceccherelli, op. cit., s. 102, 283. Zob. także 
T.S. Freeman, Over their Dead Bodies: Concepts of Martyrdom in Late-Medieval 
and Early-Modern England, w: Martyrs and Martyrdom in England c. 1400–1700, 
red. T.S. Freeman, T.F. Mayer, Boydell: Woodbridge 2007, s. 1–34. 

46 W 1539 r. spalono na stosie oskarżoną o judaizm mieszczkę Melchiorową 
Weiglową, a w 1611 r. stracono arianina Iwana Tyszkowica i kalwinistę, Włocha 
Franca de Franco. W tych dwóch ostatnich wypadkach były to kary za bluźnier-
stwo, nie zaś za przekonania religijne. Zob. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szki-
ce z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku, Iskry: Warszawa 2009, s. 45, 
115–117.
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pozwalał zasugerować perspektywę niebezpiecznej przyszłości, w któ-
rej „oni” przejmują, tak jak w Anglii właśnie, władzę w Rzeczypospoli-
tej i rozpoczynają prześladowania katolików. 

Ty, [...] który pokój a beśpieczeństwo w ojczyźnie swej miłujesz, weźmi to 
sobie w rozum, a ile jedno z miejsca swego możesz, w czas temu zabiegaj, 
aby kacyrstwa góry a regimentu w Polszcze nie brały, których to jest wła-
sność [...] z laszczkami abo maczugami do katolików naprzód wchodzić, 
ale na koniec z mieczami krwawymi, one wygnawszy, w ich własności zo-
stawać. A nie spuszczaj się na Konfederacyją, bo kto Bogu wiarę złamał, 
niepodobna, aby ją człowiekowi strzymać miał. [...] Felix, qui non proprio, 
sed alieno periculo sapit47.

Tymi słowy anonimowy autor przedmowy do dziełka Okru-
cieństwo kacyrskie przeciwko katolikom w Anglijej aktualizował i bez-
pośrednio odnosił do polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej 
narrację o angielskich prześladowaniach48. Okrucieństwo kacyrskie 
jest wiernym przekładem Roberta Personsa De persecutione Anglica-
na49 i można przypuszczać, że – podobnie jak w innych krajach – tekst 
rozpowszechniany był także po to, by zachęcać do ofiarności przy 
zbiórkach na rzecz katolików angielskich50. Wieści o ich tragicznym 
losie w wieku XVII przenikają już do powszechnej świadomości oby-
wateli Rzeczypospolitej, a historie męczenników brytyjskich stają się 
elementem popularnych kolekcji hagiograficznych, w tym zwłaszcza 
wewnątrzzakonnych, jezuickich memorandów, utrwalających pamięć 

47 Okrucieństwo kacyrskie przeciw katolikom w Anglijej, krótko a prawdziwie 
przez jednego tegoż narodu opisane, a na polski język przełożone, b.m.w. 1582 [J. 
Wolrab: Poznań], k. b4 r.-v.

48 Zob. M. Hanusiewicz-Lavallee, „Okrucieństwo kacyrskie przeciwko katoli-
kom w Anglijej”, czyli polski głos w sporze o męczeństwo, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce” 2012, s. 37–60.

49 De persecutione Anglicana epistola. Qua explicantur afflictiones, aerumna, 
et calamitates gravissimae, cruciatus etiam et tormenta, et acerbissima martyria, 
quae Catholici nunc Angli, ob fidem patiuntur, Bononiae 1581 [G. Flinton: Rouen]. 
Kolejne wydania zob. A.F. Allison, D.M. Rogers, op. cit., s. 120–121.

50 Na ten temat zob. A. Dillon, op. cit., s. 142–143, T. McCoog, Construing 
Martyrdom in the English Catholic Community, 1582–1602, w: Catholics and the 
‘Protestant Nation’. Religious Politics and Identity in Early Modern England, red. 
E.H. Shagan, Manchester University Press: Manchester 2005, s. 105.
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współbraci, którzy oddali życie za wiarę (jak np. Pamiątka abo kata-
log szczęśliwej śmierci niektórych zakonników Societatis Iesu, częścią 
męczeńską koroną, częścią żywota świątobliwością znacznych, 1680)51. 
Nadal też docierają do Polski relacje o kolejnych egzekucjach i prze-
śladowaniach, czego przykładem może być choćby niewiadomego 
pochodzenia druk ulotny Relacyja krótka o męczeństwie Ks. Rudolfa 
Corbeusa Anglika Societatis Iesu, podjętym 17 Septembris roku 1644, 
z łacińskiego przetłumaczona (bmrw.), opowiadający o męczeńskiej 
śmierci irlandzkiego jezuity, Ralpha Corby’ego52. Bodaj najobszerniej-
sze staropolskie dzieło poświęcone prześladowaniom katolików an-
gielskich ukazuje się dopiero w połowie XVIII wieku, kilkadziesiąt lat 
po ustaniu w Anglii egzekucji z powodu wyznania – jest to Historyja 
o początku odszczepieństwa Kościoła anglikańskiego i wejściu do niego 
herezyi kalwińskiej i innych sekt [...] (1748), kompilacja sporządzona 
przez jezuitę Jana Poszakowskiego, oparta głównie na De origine ac 
progressu schismatis Anglicani Sandersa i Rishtona, lecz amplifikowana 
za pomocą innych źródeł, m.in. fragmentów dzieła jezuity Mathiasa 
Tannera Societas Iesu Apostolorum imitatrix.

Literatura martyrologiczna, choć miała służyć w pierwszym 
rzędzie konsolidacji wiernych i budowaniu świadomości konfesyj-
nej, przyczyniała się jednak również do kształtowania stereotypów. 
W Rzeczypospolitej dotyczył on przede wszystkim władców z dynastii 
Tudorów i Stuartów, oskarżanych o okrucieństwo i tyranię53. Obraz 
Anglii jako domu niewoli, rządzonego przez niegodziwych, okrutnych 
monarchów umacniany był także przez pojawiające się zwłaszcza na 
przełomie wieków (później zaś czasem wycofywane z obiegu na sku-
tek interwencji dyplomatycznych) pamflety, bądź to krążące w rękopi-

51 Zob. B.M. Puchalska-Dąbrowska, Bohaterowie Wysp Brytyjskich jako 
wzorce świętości w hagiografii polskiej XVI–XVII wieku, Wyd. UwB: Białystok 2009, 
s. 215–278.

52 Ibidem, passim.
53 Zob. np. J. Tazbir, Elżbieta I Tudor w opinii staropolskiej, „Odrodzenie i Re-

formacja w Polsce” 1989, s. 49–69. Na temat interwencji dyplomatycznych podej-
mowanych na rzecz katolików w Anglii za panowania Stuartów zob. A. Kalinowska, 
Kwestie religijne w kontaktach władz angielskich z dyplomatami katolickimi w Londy-
nie w pierwszej połowie XVII wieku, „Przegląd Historyczny” 2004, nr 2, s. 181–193.
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sie, jak ten, który wyszedł (zapewne) spod pióra Stanisława Bartolana 
i dawał relację z poselstwa Pawła Działyńskiego do Elżbiety I54, bądź 
też drukowane, godzące już zarówno w niedawno zmarłą królową, 
jak i w Jakuba I. Wśród nich był piętnujący edykty antykatolickie 
z 1606 r., pełen osobistego zaangażowania niewielki traktat Stanisława 
Krzysztanowica (vel Krzystanowica) Examen catholicum edicti Angli-
cani quod contra Catholicos est latum auctoritate parlamenti Angliae 
(1607)55, wydany na zlecenie braniewskich jezuitów (pod pseudoni-
mem Bartholusa Paceniusa, choć przypisywany niesłusznie Robertowi 
Abercromby’emu, i z fałszywym adresem wydawniczym: Montibus, 
impressore Adamo Gallo 1610) dziełko Exetasis epistolae, nomine regis 
magnae Britanniae ad omnes Christianos monarchas, principes et or-
dines scriptae [...] czy też głośne, inkorporujące fragmenty wcześniej-
szego paszkwilu Alloquia Osiecensia (1615) Kaspra Cichockiego (czy 
może jezuity Kaspra Sawickiego), ostatecznie uroczyście spalone na 
skutek angielskiej interwencji dyplomatycznej56.

Stereotypy formowały się jednak również po drugiej stronie. Sil-
ny i wciąż umacniający się wpływ jezuitów na polskie życie społeczne, 
polityczne i kulturalne, a przy tym ich (oraz ich wychowanków, takich 
jak właśnie Krzysztanowic) niemałe – i znane w Anglii – zaangażo-
wanie w kampanię przeciwko prześladowaniom brytyjskich katolików 

54 Merkuriusz sarmacki z Niderlandów i Anglii, czyli zwięzła relacja z dwóch 
poselstw do Niderlandów i Anglii, które [...] sprawował i uczynił sławnymi oświecony 
i wspaniały pan Paweł Działyński Roku Pańskiego 1597, tłum. I. Horbowy, oprac. 
R. Marciniak, PAN–Biblioteka Kórnicka: Wrocław 1978; S. Grzybowski, Nieznane 
dzieło Stanisława Bartolana, w: Silva rerum series nova, wychodzi jak jest gotowa, 
redagują sowiźrzały, co Warszawy nie widziały: niech im sprzyja Łaska Boska i wolna 
(choć goła) Rzeczpospolita Krakowska, red. T. Ulewicz, W. Berbelicki, Wydawnictwo 
Literackie: Kraków 1981, s. 224–225; Z. Taźbierski, Misja Pawła Działyńskiego do 
Hagi i Londynu w 1597 roku na tle stosunków gospodarczych polsko-angielskich za 
Elżbiety Tudor (w świetle źródeł), „Prace Historyczne WSP Olsztyn” 1981, s. 5–113.

55 M. Heitzman, Stanisław Krzystanowic i jego polemika z Baconem Weru-
lamskim, „Reformacja w Polsce” 1928, nr 19, s. 68–76. Autor uważa, że pamflet 
Krzysztanowica sprowokował apologię ze strony samego Francisa Bacona In fe-
licem memoriam Elisabethae Angliae reginae (napisana w 1608, wyd. pośmiertnie 
w 1658), choć angielski pisarz nigdzie nie wymienia nazwiska Krzysztanowica. 

56 M. Murphy, op. cit., s. 69–74.
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kształtowały wizerunek Polski jako kraju papistów, kierowanego przez 
podstępnych agentów Rzymu. Jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku 
licznie napływają do Rzeczypospolitej emigranci szkoccy, a William 
Lithgow nazwie ją „matką i opiekunką” młodych Szkotów57, ale zarów-
no w Szkocji, jak i w Anglii wspomnienie polskiej tolerancji zaciera się, 
stopniowo zastępowane złowrogim obrazem państwa, w którym faktycz-
ną władzę sprawują jezuici. Jak wykazała w swym znakomitym studium 
Beata Cieszyńska, począwszy od okresu wojny trzydziestoletniej w lite-
raturze i piśmiennictwie brytyjskim coraz częściej pojawiają się bądź to 
satyry wymierzone w Polskę i Polaków (np. James Sempill, The Pack-man 
Pater Noster or A Dialogue betwixt a Chapman and a Priest, 1624; Richard 
Burridge, An Apostate Prince or a Satyr Against the Present King of Poland, 

57 W. Lithgow, Rare Adventures and Painfull Peregrinations, wyd. B.I. La-
wrence, J. Cape: London 1928, s. 245. Zob. A. White, Obraz kultury Rzeczypospolitej 
w angielskich relacjach podróżniczych (koniec XVI i XVII wiek), Wydz. Polonistyki 
UW: Warszawa 2014, s. 107. Wśród licznych studiów na temat Szkotów w Polsce 
zob. np. T.A. Fischer, The Scots in Eastern and Western Prussia and Hinterland. 
Being a Contribution to the History of the Scots Abroad, O. Schulz: Edinburgh 1902; 
W. Borowy, Scots in Old Poland, Oliver and Boyd: Edinburgh – London 1941; The 
University of Edinburgh and Poland. A Historical Review, red. W. Tomaszewski, W. 
Tomaszewski: Edinburgh 1969; Z. Guldon, Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI–XVIII 
wieku. Studia i materiały, WSP: Kielce 1990; Scotland and the Slavs. Cultures in 
Contact 1500–2000, red. M. Cornwall, M. Frame, Oriental Research Partners: New - 
tonville 2000; A. Biegańska, In Search of Tolerance. Scottish Catholics and Presby-
terians in Poland, „Scottish Slavonic Review” 1991, s. 37–59; eadem, The Learned 
Scots in Poland. From the Mid-Sixteenth to the Close of the Eighteenth Century, 
„Canadian Slavonic Papers” 2001, s. 1–27; M. Małek, K. Szczurek, Szkoci w Polsce 
w XVII i XVIII wieku, w: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie, idee, pra-
wo, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, UwB: Białystok 2003, s. 457–466; W. Kowalski, 
The Placement of Urbanised Scots in the Polish Crown During the Sixteenth and Se-
venteenth Centuries, w: Scottish Communities Abroad in the Early Modern Period, 
red. A. Grosjean, S. Murdoch, Brill: Leiden 2005; S. Murdoch, The Scottish Com-
munity in Kedainiai (Kiejdany) in Its Scandinavian and Baltic Contexts, „Almanach 
Historyczny” 2007, s. 47–61; W. Kowalski, Wielka Imigracja. Szkoci w Krakowie 
i Małopolsce w XVI w. – w pierwszej połowie XVII wieku, UJK: Kielce 2010; J. Wi-
jaczka, Szkoci, w: Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, red. M. 
Kopczyński, W. Tygielski, Muzeum Historii Polski: Warszawa 2010, s. 201–214; 
Scotland and Poland: Historical Encounters, 1500–2010, red. T.M. Devine, D. Hes-
se, J. Donald: Edinburgh 2011; D. Warthington, op. cit.; P.P. Bajer, op. cit.
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1700), bądź też relacje z polskich tumultów i pogromów protestantów 
(np. Eleazar Gilbert, Newes from Poland, of the Cruell Practice of the Po-
pish Clergie against the Protestants, 1641), a liczba takich tekstów zwięk-
sza się po „potopie” – m.in. w związku ze spaleniem Leszna, następnie 
w okresie wojny północnej i oczywiście po głośnym tumulcie toruńskim 
roku 1724, którego krwawe konsekwencje rozjuszyły protestanckich mo-
narchów Europy58. Zaangażowanie rządu Jerzego I w sprawę toruńską 
było doprawdy poważne i walnie przyczyniło się do uformowania wokół 
tych wydarzeń swoistego mitu politycznego, mającego odwrócić uwagę 
społeczeństwa brytyjskiego od polityki wyznaniowej w kraju. Szczegól-
ną rolę odegrali publicyści pisma „The London Journal”, sygnujący swe 
teksty pseudonimami Britannicus i Philopatris, którzy w roku 1725 
w serii artykułów przedstawiali angielskiej publiczności okoliczności 
zbiorowych egzekucji toruńskich protestantów. Kilkakrotnie wznawiana 
broszura tego ostatniego, zatytułowana Remarks on the Speech of the Re-
verend Father the Advocate for the Jesuit of Thorn (1725), prezentowała 
Rzeczpospolitą jako państwo bezprawia i fanatyzmu oraz Brytanię jako 
królestwo praworządne i tolerancyjne. W tym samym roku ukazał się też 
angielski przekład broszury Daniela Ernesta Jabłońskiego Das Betrübte 
Thorn, opisującej wydarzenia toruńskie i mającej bardzo silny wydźwięk 
antyjezuicki. Publikacje te ukazywały się oczywiście w kontekście mię-
dzynarodowej kampanii wymierzonej przeciwko fanatycznym Polakom, 
o których pisano wówczas w anonimowych pamfletach, że „są najdzik-
szym i najobrzydliwszym narodem Europy”, a która służyła doraźnym 
interesom politycznym państw protestanckich i Rosji59. 

Znacznie mniejszy wpływ na kształtowanie w społeczeństwie 
angielskim stereotypu Polaków jako okrutnych papistów miało na-

58 B. Cieszyńska, Between „Incidents of Intolerance” and „Massacre”. British 
Interpretations of the Early Modern Polish Religious Persecutions, „Revista Lusófo-
na de Ciência das Religiões” 2009, nr 15, s. 260–282. Na temat sprawy toruńskiej 
i jej politycznych konsekwencji zob. m.in. S. Salmonowicz, O problematyce poli-
tycznej i prawnej tzw. tumultu toruńskiego z 1724 roku, „Czasopismo Prawno-Hi-
storyczne” 1972, z. 1, s. 223–237; idem, W staropolskim Toruniu XVI–XVIII wieku. 
Studia i szkice, TNOiK: Toruń 2005.

59 M. Swobodziński, Narodziny mitu „toruńskiej krwawej łaźni” i „krwawego 
sądu”, „Rocznik Toruński” 2011, s. 210.
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tomiast wygnanie socynian w 1658 r., niechęć do nich była bowiem 
elementem oficjalnej polityki religijnej w Anglii. Polscy arianie już od 
końca XVI wieku wykazywali zainteresowanie możliwością propago-
wania swych idei na Wyspach Brytyjskich, czego świadectwem jest 
znany, do dnia dzisiejszego zachowany w rękopisie w Bodleian Lib-
rary list Szymona Budnego do Johna Foxe’a z 4 maja 1574 r. (przeka-
zany zapewne za pośrednictwem angielskiego kupca Ralpha Ruttera), 
w którym polski antytrynitariusz wykładał swoje poglądy dotyczące 
bóstwa Chrystusa i Ducha Świętego60. Zainteresowanie Anglików teo-
logią rozwijającą się w Rzeczypospolitej miało różne źródła, a pewną 
rolę odegrała ireniczna misja Johna Dury’ego, który w Anglii, nie bez 
współpracy z Samuelem Hartliebem, zabiegał o budowanie swoiste-
go stronnictwa na rzecz jedności chrześcijan, i choć obaj wykluczali 
z tego potencjalnego sojuszu socynian, to niejako przy okazji informo-
wali o ich głównych tezach teologicznych61. Nadzieje polskich arian 
związane z Anglią były tak znaczne, że wydaną w 1608 r. łacińską wer-
sję katechizmu rakowskiego Hieronim Moskorzowski dedykował Ja-
kubowi I jako „opiekunowi czystej religii”. Ten wszakże rozjuszył się 
bardzo, nasilił prześladowania antytrynitarzy w Anglii (gdzie zresztą 
płonęli oni na stosach już od czasów Elżbiety), katechizm zaś (było 
to już kolejne wydanie) nakazał uroczyście spalić w Londynie w 1614 
roku62. Wydano go jednak w Anglii ponownie w 1651 r. – i ponownie 
spalono na placu przed Westminster Abbey (1652). Po angielsku, być 
może w przekładzie samego Johna Biddle’a, The Racovian Catechisme 
ukazał się jeszcze w Amsterdamie w tymże 1652 roku (tam również 
ogłoszono później kilka edycji łacińskich)63. Odważny i radykalny 

60 S. Kot, Anglo-Polonica. Angielskie źródła rękopiśmienne do dziejów stosun-
ków kulturalnych Polski z Anglią, „Nauka Polska” 1935, s. 111; idem, Oddziaływa-
nie Braci Polskich w Anglii, „Reformacja w Polsce” 1935/1936, s. 219–221.

61 S. Mortimer, Reason and Religion in the English Revolution: The Challenge 
of Socinianism, Cambridge University Press: Cambridge 2010, s. 54.

62 S. Kot, Oddziaływanie Braci Polskich w Anglii, s. 218–226.
63 Ibidem, s. 232; T. Rees, Historical Introduction, w: The Racovian Catechi-

sme with Notes and Illustration, Translated from the Latin […], wyd. T. Rees, Long-
man-Hurst-Rees-Horme-Brown: London 1818, s. XXVIII–XXXI; S. Mortimer, op. 
cit., s. 39–41.
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Biddle, czasem uchodzący – obok Paula Besta – za ojca angielskiego 
unitaryzmu, wydawał także inne pisma ariańskie – Przypkowskiego 
i Stegmanna, w tym również ich angielskie tłumaczenia64, a z polskimi 
socynianami, takimi jak Jan Ciachowski, Krzysztof Crell-Spinowski 
czy Jeremiasz Felbinger, miał kontakty osobiste65. Zainteresowanie li-
teraturą teologiczną polskich arian narastało w Anglii już od lat trzy-
dziestych XVII wieku, głównie wśród teologów oksfordzkich, takich 
jak Sampson Johnson czy Thomas Barlow, nawet jeżeli (jak w wypadku 
tego ostatniego) oficjalnie kwestionowali oni tezy socyniańskie66. Spo-
śród pisarzy ariańskich szczególnie fascynował Johann Crell. Uznanie 
– i to niekoniecznie ze strony sympatyków socynianizmu – budziła 
jego Ethica Christiana. Thomas Lushington, oksfordzki nauczyciel sa-
mego Thomasa Brownego, był tłumaczem dwóch komentarzy biblij-
nych Crella (listy do Hebrajczyków i do Galatów)67, a nieznany autor 
przełożył jeszcze w 1665 r. niezwykle wpływowy traktat De uno Deo 
Patre (przedruk pod zmienionym tytułem w 1691 r.)68. 

64 Były to Samuela Przypkowskiego De pace et concordia Eccclesia (A Dis-
course Touching the Peace and Concord of the Church, 1653) i Vita Fausti Socini 
(wyd. łac. 1651, wyd. ang. jako The Life of […] Faustus Socinus, Described by a Po-
lonian Knight, 1653) oraz Stegmanna Brevis disquisitio (wyd. łac. 1650, wyd. ang. 
jako Brevis disquisitio, or A Brief Enquiry Touching a Better Way […] to Refuse Pa-
pists and Reduce Protestants to Certainty and Unity in Religion, 1653). Zob. S. Kot, 
Oddziaływanie Braci Polskich w Anglii, s. 231–232; H.J. McLachlan, Socinianism in 
Seventeenth Century England, Oxford University Press: Oxford 1951, s. 74, 94, 121; 
G.H. Williams, The Radical Reformation, Truman State University Press: Kirksville 
2000, s. 978; P.C.H. Lim, Mystery Unveiled. The Crisis of the Trinity in Early Modern 
England, Oxford University Press: New York 2012, s. 347.

65 N. Hans, Polish Protestants and Their Connections with England and Hol-
land in the 17th and 18th Centuries, „The Slavonic and East European Review” 
1958, nr 88, s. 210; S. Kot, Oddziaływanie Braci Polskich w Anglii, s. 233, 326.

66 S. Mortimer, op. cit., s. 57. W roku 1652 do zbiorów Bodleian Library 
zakupiono 50 dzieł socyniańskich (ibidem, s. 213).

67 Na temat przekładów Lushingtona The Expiation of a Sinner. In a Com-
mentary upon the Epistle to the Hebrews (1646) oraz Justification of a Sinner. Being 
the Maine Argument of the Epistle to the Galatians (1650) zob. P. C. H. Lim, op. cit., 
s. 300, 419–420.

68 S. Kot, Anglo-Polonica. Angielskie źródła rękopiśmienne do dziejów stosun-
ków kulturalnych Polski z Anglią, s. 111; P.C.H. Lim, op. cit., s. 300.
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Sukcesy polskiego antytrynitaryzmu wśród niderlandzkich re-
monstrantów zintensyfikowały jego oddziaływanie w Anglii, dokąd idee 
arian docierały już teraz zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, właśnie 
dzięki arminianom. Wraz z holenderskimi przyjaciółmi polscy arianie 
podróżowali do Anglii (np. Marcin Ruar, który zresztą z Gdańska kiero-
wał akcją przemytu literatury religijnej do Anglii, w 1619 r. spędził tam 
kilka miesięcy)69, ale też znane są przykłady wizyt Anglików w samym 
Rakowie (np. szkockiego admiratora poezji Szymonowica, Thomasa 
Segeta, który odwiedził Raków w 1612 r.)70. Te wzajemne kontakty spra-
wiały, że nielegalne skądinąd druki i rękopisy ariańskie, szmuglowane 
przez Kanał La Manche w znacznej liczbie, spotykały się – zwłaszcza 
począwszy od lat dwudziestych i trzydziestych XVII wieku – z rosną-
cym zainteresowaniem, czego wyrazem stał się opracowany przez Joh-
na Prideaux, wpływowego oksfordzkiego teologa, swoisty przewodnik 
bibliograficzny po zakazanej literaturze socyniańskiej71. Za czasów Ka-
rola I ślady zainteresowania ideami antytrynitarskimi można dostrzec 
nawet w najwyższych kręgach Kościoła anglikańskiego (przykładem 
może być William Chillingworth, zięć samego Williama Lauda, rów-
nież oskarżany – choć raczej niesłusznie – o sprzyjanie arminianizmowi 
i antytrynitaryzmowi) oraz arystokracji (np. Lucius Cary, wicehrabia 
Falkland). Tendencje socyniańskie narastały w latach czterdziestych, 
dopiero jednak wystąpienie radykalnego Johna Biddle’a uczyniło an-
gielski antytrynitaryzm wyraźnym środowiskiem religijnym. Inspiracje 
te, rozwijane i modyfikowane, można wskazać w myśli najwybitniej-
szych siedemnastowiecznych myślicieli angielskich, takich jak Thomas 

69  S. Kot, Anglo-Polonica. Angielskie źródła rękopiśmienne do dziejów sto-
sunków kulturalnych Polski z Anglią, s. 108; idem, Oddziaływanie Braci Polskich 
w Anglii, s. 227.

70 W. Weintraub, Anglik – przyjaciel Szymonowicza, w: Szymon Szymono-
wicz i jego czasy. Rozprawy i studia, red. S. Łempicki, Komitet obchodu 300-ej 
rocznicy zgonu S. Szymonowica: Zamość 1929, s. 71–81; O. Odlozilik, Thomas 
Seget: A Scottish friend of Szymon Szymonowic, „The Polish Review” 1966, nr 1, 
s. 1–37.

71 S. Kot, Anglo-Polonica. Angielskie źródła rękopiśmienne do dziejów stosun-
ków kulturalnych Polski z Anglią, s. 108–110; idem, Oddziaływanie Braci Polskich 
w Anglii, s. 227–228.
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Hobbes72, John Locke73 czy w mniejszym stopniu Izaak Newton74. Stały 
się intelektualnym i historycznym zapleczem tak ważnych dla kultury 
angielskiej idei racjonalizmu religijnego, wyrastającej z humanistyczne-
go sceptycyzmu etyki tolerancji, wreszcie źródłem brytyjskiego, później 
zaś amerykańskiego unitarianizmu i liberalizmu75. Jest smutnym para-
doksem historii, że gdy myślowe i etyczne bogactwo teologii polskich 
arian współtworzyło świetność angielskiego oświecenia, w ich ojczyźnie 
zaskakująco szybko przestało być impulsem intelektualnego fermen-
tu. Idee tej może najlepiej wykształconej, dynamicznej części polskiej 
szlachty, wygnanej z Rzeczypospolitej dekretem sejmu z 1658 r., jeszcze 
przez sto lat były atrakcyjne dla myślicieli europejskich, w Polsce i na 
Litwie jednak, pogrzebane pod gruzami Rakowa, znaczyły rzeczywisty 
kres zarówno złotego, jak i srebrnego wieku polskiej tolerancji76. Zna-
mienne, że gdy Wielka Brytania będzie – jak wspomniano – na począt-
ku XVIII wieku uczestniczyć, wespół z Rosją i Prusami, w budowaniu 
czarnej legendy nietolerancyjnej, papistowskiej Polski, wspomnienie 
wygnanych antytrynitarzy nie stanie się w tej propagandzie argumen-
tem. Nie było dla nich miejsca nigdzie.

Także brytyjscy przedstawiciele radykalnej reformacji oddziały-
wali na nurty religijne Rzeczypospolitej. W okresie Stuartów pojawili 

72 P. Geach, The Religion of Thomas Hobbes, „Religious Studies” 1981, nr 4, 
s. 549–558; C.A.J. Coady, The Socinian Connection – Further Thoughts on the Reli-
gion of Hobbes, „Religious Studies” 1986, nr 2, s. 277–280. Zob. także J.H. McLa-
chlan, The Religious Opinions of Milton, Locke, and Newton, Manchester University 
Press: Manchester 1941, passim.

73 D.D. Wallace, Socinianism, Justification by Faith, and the Sources of John 
Locke’s „The Reasonableness of Christianity”, „Journal of the History of Ideas” 1984, 
nr 1, s. 49–66; J. Marshall, Locke, Socinianism, „Socinianism”, and „Unitarianism”, 
w: English Philosophy in the Age of Locke, red. M.A. Stewart, Clarendon Press: 
Oxford 2000, s. 111–182.

74 S. Snobelen, Isaac Newton: Socinianism and „the One Supreme God”, w: 
Socinianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists, and Cultural Exchan-
ge in Seventeenth-Century Europe, red. M. Mulsow, J. Rohls, Brill: Leiden 2005, 
s. 241–298.

75 Zob. J.H. McLachlan, The Religious Opinions of Milton, Locke, and New-
ton, s. 69–116.

76 J. Tazbir, Państwo bez stosów, s. 186–206.
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się w Prusach Królewskich (zwłaszcza w Gdańsku) bardzo charaktery-
styczni dla kręgu anglosaskiego kwakrzy, głoszący idee pacyfizmu i hu-
manitaryzmu. Bardzo szybko, bo już w latach sześćdziesiątych XVII 
wieku, stali się ofiarami prześladowań (głównie ze strony społeczności 
protestanckiej) i deportacji. Gdańskie prześladowania kwakrów z lat 
1661–1683 stały się zarzewiem kolejnego sporu dotyczącego tolerancji 
religijnej, który znalazł wyraz w serii publikacji wydawanych głównie 
w Niderlandach. Po stronie kwakrów występował wówczas m.in. za-
przyjaźniony z Johnem Lockem Benjamin Furly, a opowiadający się za 
tolerancją publicyści chętnie powoływali się na przykłady zaczerpnięte 
właśnie z historii Rzeczypospolitej77. 

Docierały także do Polski idee purytańskie, choć niekoniecznie 
w sposób bezpośredni. Jednym z najciekawszych świadectw tego od-
działywania jest sporządzony w połowie XVIII wieku polski przekład 
dwóch dzieł Johna Bunyana, czyli The Pilgrim’s Progress oraz sekweli 
Christiana. Autorem pierwszej translacji był pisarz kalwiński, Stefan 
Cedrowski, który posłużył się jednak nie oryginałem angielskim, 
lecz francuskim Le voyage du Chrétien vers l’Eternité (zapewne edy-
cja rotterdamska z 1722 r.). Choć tłumaczenie powstało w roku 1728, 
to wydane zostało blisko czterdzieści lat później, w opracowaniu pa-
stora Dawida Behra jako Droga pielgrzymującego chrześcijanina do 
wieczności błogosławionej (1764)78. Nie wiadomo, kto jest tłumaczem 
drugiej części dzieła Bunyana, zatytułowanej Christiana, a po polsku 
wydanej jako Drogi pielgrzymującego Chrześcijanina do wieczności 
błogosławionej część wtóra, która zawiera w sobie podróż Chrześcijan-
ki, żony jego, z dziećmi [...] (1775), choć technika przekładu jest w obu 
dziełach uderzająco podobna. Zostały one napisane przez jednego 
z czołowych pisarzy purytańskich, ale były mało charakterystyczne 
dla transmisji idei religijnych purytanizmu, a o ich atrakcyjności sta-
nowiła przede wszystkim forma alegoryczno-romansowa, potencjał 

77 M. Wajsblum, Quakers and Poland, 1661–1919, „The Polish Review” 
1966, nr 2, s. 11–14.

78 W. Weintraub, Staropolski przekład Bunyana, „Reformacja w Polsce” 
1937–1939, s. 417; idem, Bunyan in Poland, „Canadian Slavonic Papers” 1959, 
s. 38, Z. Sinko, Polskie przekłady „Pilgrim’s Progress” Johna Bunyana, „Pamiętnik 
Literacki” 1977, z. 2, s. 195–218.
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narracyjno-imaginatywny – i to te walory zapewne uwiodły zarówno 
kalwińskiego tłumacza, jak i luterańskiego pastora i wydawcę79.

Krąg wartości politycznych

Na podobieństwa w systemach, a jeszcze bardziej może w ideologiach 
politycznych Rzeczypospolitej i Brytanii w okresie wczesnonowożyt-
nym zwracano uwagę wielokrotnie. Nie są one jeszcze tak wyraźne 
w wieku XV i XVI, gdy Anglia Tudorów staje się królestwem rządzo-
nym silną ręką kolejnych władców, a przy tym jednym z najbardziej 
nietolerancyjnych państw Europy, zaś potężne, jagiellońskie Polska 
i Litwa zmierzają – z wolna, lecz konsekwentnie – ku faktycznej unii, 
ale już za czasów Stuartów analogie stają się coraz bardziej widoczne, 
a polski projekt republikański budzi nawet pewne – prawda, że bar-
dzo umiarkowane – zainteresowanie nad Tamizą. Ideologia wolności, 
która już od blisko dwóch stuleci animowała polskie życie polityczne 
i trzymała w ryzach roszczenia władzy królewskiej, w 1. połowie XVII 
wieku doprowadzi też do znaczącej emancypacji angielskiego parla-
mentu, wyzwoli postawy antymonarchistyczne, a nawet rewolucyjne. 
Związany z nią republikanizm, w Rzeczypospolitej czerpiący inspira-
cję z wielu źródeł, w tym nawet z Kadłubkowej interpretacji dziejów 
Polski, zdominuje wyobraźnię polityczną polskiej i litewskiej szlachty 
w wiekach XVII i XVIII, lecz wywrze również niezatarte piętno na no-
wożytnej historii brytyjskiej. Nie tylko doprowadzi do krótkotrwałe-
go obalenia monarchii, ale przede wszystkim później, już w okresie 
restauracji Stuartów, a zwłaszcza po rewolucji 1688 r., przyczyni się 
do wypracowania modelu ustrojowego, w którym prerogatywy wład-
cy równoważone będą przez silną pozycję suwerennego parlamentu 
i ustawowe gwarancje praw jednostki80. Znaczącą analogią obu ustro-

79 Z. Sinko, op. cit., s. 205–207; M. Hanusiewicz-Lavallee, „Wojna du-
chowna” w polskim przekładzie alegorii Johna Bunyana „The Pilgrim’s Progress”, w: 
Wojny, bitwy, potyczki w kulturze staropolskiej, red. M. Piskała, W. Pawlak, IBL: 
Warszawa 2011, s. 387–399.

80 Por. E. Rostworowski, Republikanizm polski i anglosaski w XVIII wieku, 
„Miesięcznik Literacki” 1976, nr 7–8, s. 94–103; R. Butterwick, Stanisław August 
a kultura angielska, tłum. M. Ugniewski, IBL: Warszawa 2000, s. 25–44.
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jów są też prawne gwarancje wolności politycznych i nietykalności 
indywidualnej, znajdujące wyraz we wprowadzonej w Rzeczypospo-
litej przywilejem jedlneńskim (1430) zasadzie Neminem captivabi-
mus oraz w ponad dwieście lat późniejszym angielskim akcie Habeas 
corpus (1679). Także fundująca instytucje osiemnastowiecznej Anglii 
doktryna polityczna Johna Locke’a, przyznająca rządzonym prawo do 
sprzeciwu wobec władcy, w oczywisty sposób korespondowała z daw-
ną polską zasadą de non praestanda oboedientia81.

To właśnie przełom XVI i XVII wieku jest okresem, w którym 
bliskość angielskich i polskich idei politycznych wydaje się największa, 
a oba oddalone od siebie królestwa definiują swe modele ustrojowe jako 
monarchia mixta. Do rzeczywistości polskiej ta arystotelesowsko-cyce-
rońska kategoria zostaje odniesiona już w połowie XVI stulecia i zysku-
je popularność głównie dzięki De republica emendanda (1550–1551) 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Dyjalogowi albo rozmowie około eg-
zekucyjej polskiej Korony (1564) Stanisława Orzechowskiego oraz przed-
mowie tegoż autora do Statutów Jakuba Przyłuskiego (1553), przede 
wszystkim jednak dzięki praktyce życia politycznego, sprowadzającej 
pozycję monarchy do jednego ze „stanów” Rzeczypospolitej, który 
w parlamentarnej debacie z innymi poszukiwać ma rozwiązań optymal-
nych i zabezpieczających pomyślność wszystkich82. W Anglii klasyczną 
ideę rządów mieszanych przypomną już elżbietańscy pisarze polityczni, 
tacy jak John Fortescue, John Aylmer czy Thomas Smith, ale największe 
znaczenie zyska ona za rządów Karola I, i to krótko przed wybuchem 
wojny domowej, gdy sam władca w swej Answer to the Nineteenth Propo-
sitions odniósł koncepcję monarchiae mixtae do konstytucji angielskiej83. 

81 E. Rostworowski, op. cit., s. 96.
82 Ibidem, s. 94–95; S. Ochmann, Rzeczpospolita jako monarchia mixta – dy-

lematy władzy i wolności, w: Kultura, polityka, dyplomacja, red. A. Bartnicki et al., 
PWN: Warszawa 1990, s. 264–278; E. Opaliński, Civic Humanism and Republican 
Citizenship in the Polish Renaissance, w: Republicanism. A Shared European Herita-
ge, t. I: Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe, red. M. Van 
Gelderen, Q. Skinner, Cambridge University Press: Cambridge 2002, s. 156–157.

83 C. Comstock Weston, English Constitutional Doctrines from the Fifteenth 
Century to the Seventeenth: II. The Theory of Mixed Monarchy Under Charles I and 
After, „The English Historical Review” 1960, nr 296, s. 426–443.
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W tym kontekście zastanawia – zwłaszcza, trzeba przyznać, polskiego 
czytelnika – znacząca (choć w dawniejszych pracach często wyolbrzy-
miana) angielska recepcja De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego, 
o którym to traktacie Krzysztof Warszewicki napisał w skierowanym 
do autora liście, że przyniósł chwałę całemu narodowi, gdyż „w Anglii 
nie trzymają w rękach żadnej [książki – przyp. MHL] tak chętnie jako 
tej”84. Speculum Goślickiego znalazło w Anglii kilku tłumaczy (pierw-
szy przekład, sporządzony przez Roberta Chestera, datowany na 1578 r., 
pozostał w rękopisie), a wydane zostało w Londynie najpierw w roku 
1598 jako The Counsellor. Exactly Pourtraited in Two Bookes, później 
w roku 1607 – ze zmienioną kartą tytułową – jako A Common-Wealth of 
Good Counsaile […] i wreszcie w translacji Williama Oldiswortha jako 
The Accomplished Senator (1733)85. Autor przekładu dwukrotnie wyda-
nego na przełomie XVI i XVII wieku jest nieznany, ale zachowała się 
rękopiśmienna wersja jego pracy, datowana na rok 1584. Dodać należy 
pochodzący z czasów Restauracji pamflet The Sage Senator, który wy-
korzystywał obszerne fragmenty edycji z 1598 r. i ukazywał Goślickie-
go jako orędownika monarchizmu86. W istocie jednak traktat Polaka, 
a zwłaszcza Księga I, to właśnie apologia monarchii mieszanej, silnie 
akcentująca rolę senatu, którego zadaniem jest „moderowanie” wład-
cy87. Idee te, z których niewątpliwie można wyprowadzić zasadę ogra-
niczania władzy królewskiej, zyskują na znaczeniu zarówno w Anglii, 
jak i w Szkocji przełomu wieków88, i choć w żadnym razie nie dałoby się 
obronić tezy, że Brytyjczycy zawdzięczają je Goślickiemu, są to bowiem 

84 K. Warszewicki, De cognitione sui ipsius […], J. Siebeneicher: Kraków 
1599. Cyt. w przekładzie E. Jarry za: T.J. Bałukówna, Z zagadnień kariery anglosa-
skiej Wawrzyńca Goślickiego, w: Silva rerum series nova […], s. 70.

85 Ibidem, s. 66–67.
86 Obszerne omówienie kariery traktatu Goślickiego zob. T. Bałuk-Ulewi-

czowa, Goslicius’ Ideal Senator and His Cultural Impact over the Centuries, PAU: 
Kraków 2009.

87 M.A. Janicki, O moderowaniu Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta Au-
gusta, w: O senatorze doskonałym studia, red. A. Stępkowski, Kancelaria Senatu: 
Warszawa 2009, s. 117–143.

88 R. Lolo, Wawrzyńca Goślickiego wizja ustroju państwa, w: ibidem, s. 152–
154.
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koncepcje klasyczne i rozpowszechnione w renesansowej Europie, to 
jednak De optimo senatore – nieco ocenzurowane i zaadaptowane do 
warunków angielskich – dostarczało argumentów w zbliżającej się kon-
frontacji władcy i parlamentu.

Republikanizm, inspirujący między innymi ideę monarchiae 
mixtae, był dominującą ideologią Rzeczypospolitej szlacheckiej, pod-
czas gdy w kontekście brytyjskim funkcjonował na prawach pewnej 
politycznej heterodoksji, w środowisku opozycyjnych wigów, i tam 
właśnie ujawniał znamienne analogie w stosunku do propozycji ide-
owych polskiej szlachty. W obu rzeczywistościach wytwarzał po-
dobną retorykę, zgodnie z którą cnota gwarantować miała właściwe 
wykorzystanie obywatelskich wolności. Cóż bowiem, jeśli nie cnota, 
nakłoni niepodległego żadnej władzy obywatela, by działał na rzecz 
dobra wspólnego?89 W obu wypadkach mitologizował też przeszłość, 
z której – odpowiednio – Sarmaci i „goccy” Brytyjczycy wyłaniali się 
jako samotni obrońcy starożytnych swobód, dzielnie przeciwstawia-
jący się różnej maści despotyzmom. To chlubne dziedzictwo było na-
grodą za trwanie przy prawdziwej wierze, oczywiście identyfikowanej 
odmiennie w obu tradycjach: katolickiej w Polsce, w Anglii i Szkocji 
zaś ewangelickiej, zmagającej się z tyranią papieskiego Antychrysta. 
W obu wypadkach ta mitologia wiodła do ukształtowania się pojęć 
o „wybraniu”, dziejowej misji rycerzy wolności90. 

Jak wykazała Anna Grześkowiak-Krwawicz w swej znakomitej 
książce Regina libertas, staropolska idea wolności to w istocie wolność 
republikańska, w której cnota i prawo umożliwiały praktykowanie swo-
bód indywidualnych, te jednak uwarunkowane były istnieniem wolnego 
państwa, a zarazem same je legitymizowały91. Podobne potraktowanie 
tej idei, łączące klasyczną tradycję cnoty równoważącej uzyskane swo-

89 A. Grześkowiak-Krwawicz, Anti-monarchism in Polish Republicanism in 
the Seventeenth and Eighteenth Centuries, w: Republicanism. A Shared European 
Heritage, t. 1, s. 45–46.

90 B. Wagner-Rundel, Liberty, Virtue, and the Chosen People. British and 
Polish Republicanism in the Early Eighteenth Century, w: Britain and Poland-Lithu-
ania, s. 208–211.

91 A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli poli-
tycznej XVIII wieku, słowo/obraz terytoria: Gdańsk 2006, s. 17–47.
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body polityczne z wolnością od wszelkiego przymusu, dostrzega się 
także w brytyjskim dyskursie republikańskim końca wieku XVII, na 
przykład u Johna Tolanda92. W Rzeczypospolitej o wiele silniej zako-
rzenione okazywało się jednak przekonanie, że problem złego funk-
cjonowania państwa i jego zabezpieczających wolność indywidualną 
instytucji nie wynika z ich mankamentów, ale właśnie z niedoskona-
łości etycznej wolnych obywateli. Antidotum na problemy polityczne 
miało więc być kształcenie moralne. Tymczasem angielscy wigowie, 
podzielając skądinąd przekonanie o niezbędnym etycznym kontekście 
swobód obywatelskich, znacznie bardziej pragmatycznie uznawali też 
konieczność reformowania struktur państwowo-prawnych93.

Pewne podobieństwa w zakresie idei politycznych i rozwiązań 
ustrojowych w Rzeczypospolitej i Brytanii nie powinny jednak prze-
słaniać bardzo istotnych różnic, wśród których na plan pierwszy wy-
suwał się problem monarchii dziedzicznej i elekcyjnej, prerogatyw 
władcy i posłuszeństwa wobec niego, funkcjonowania sfery publicz-
nej, ram prawnych dla politycznej roli arystokracji czy wreszcie samo 
pojęcie narodu, ograniczone w państwie polsko-litewskim do szlachty. 
Zdaniem Richarda Butterwicka, szczególnie należy podkreślić róż-
nice w zakresie kultury politycznej, które rzutowały na sposób funk-
cjonowania instytucji państwowych. Po stronie brytyjskiej widzimy 
przede wszystkim torysowską doktrynę „niewzruszonego boskiego 
prawa dziedziczenia, powstrzymywania się od oporu i biernego po-
słuszeństwa”94 oraz głęboko zakorzenione w społeczeństwie poczucie 
lojalności wobec władcy. Partycypacja w życiu społeczno-politycznym 
realizowała się – znów inaczej niż w Rzeczypospolitej – nie tylko za 
pośrednictwem parlamentu, ale przede wszystkim w rozwijającej się 
dynamicznie sferze publicznej; gazety, druki ulotne, kawiarnie i te-
atry stwarzały szansę wymiany i precyzowania poglądów, budowały 
też kapitał społeczny. Gdy w Anglii już teatr elżbietański bywał fo-
rum komentowania rzeczywistości politycznej, w Rzeczypospolitej 
podejmie on te zadania dopiero w dobie oświecenia. Duże znaczenie 

92 B. Wagner-Rundel, op. cit., s. 201–202.
93 Ibidem, s. 202–207.
94 R. Butterwick, op. cit., s. 28.
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wreszcie miała dla brytyjskiej kultury politycznej, zwłaszcza w wieku 
XVIII, moralno-obyczajowa kategoria „grzeczności” (polor, polite-
ness)95, późny potomek rzymskiej urbanitas, rozwinięta w koncepcjach 
Shaftesbury’ego i Hume’a, która – nie oddalając się zanadto od swych 
renesansowo-humanistycznych interpretacji – nabrała w kontekście 
angielskim cech postulowanej cnoty społecznej, pomocnej w przezwy-
ciężaniu nie tylko odmienności poglądów, ale także różnic stanowych, 
i służyła – by się tak wyrazić – praktykowaniu wolności i równości 
społecznej96. W Rzeczypospolitej tymczasem urbanitas, proponowana 
polskiej szlachcie choćby przez Górnickiego, pozostała elitarnym pro-
jektem humanistycznym, który zwłaszcza w interpretacjach siedem-
nastowiecznych podlegał dezintegracji i dekompozycji, autonomizując 
niektóre, niekoniecznie najważniejsze składniki (np. facetudo)97. W jed-
nym z artykułów „Spectatora” Joseph Addison wyrażał pragnienie, by 
mógł wyprowadzić debatę filozoficzną „out of the Closets and Libra-
ries, Schools and Colleges, to dwell in Clubs and Assemblies, at Tea-
-tables, and Coffee-houses”98. Definiowana przez Hume’a jako „sztuka 
konwersacji”, politeness odwoływała się do tradycji klasyczno-humani-
stycznej, do Cycerońskiego przekonania o tym, że jedynym godnym 
człowieka sposobem rozstrzygania sporów jest fundująca wspólnotę 
retoryczną debata, której przesłankami są: uznanie omylności wszyst-
kich jej uczestników oraz intencja wypracowania dającego się zaakcep-
tować standardu epistemologicznego. Już jednak samo usytuowanie 
debaty w sferze publicznej, owo przeniesienie jej w przestrzeń – jak 
to określił Addison – kawiarń i klubów, przeobraża ją właśnie bar-
dziej w konwersację, przydaje lekkości i, co ważne, egalitaryzmu. Jest 

95 Ibidem, s. 32–35.
96 Zob. na ten temat L.E. Klein, Shaftesbury and the Culture of Polite-

ness. Moral Discourse and Cultural Politics in Early Eighteenth-Century England, 
Cambridge University Press: Cambridge 1994; M. Hanvelt, The Politics of Eloquen-
ce. David Hume’s Polite Rhetoric, University of Toronto Press: Toronto 2012.

97 M. Hanusiewicz-Lavallee, Radość, śmiech i „dobra myśl” w literaturze sta-
ropolskiej, „Ethos” 2011, nr 1–2, s. 145–148.

98 Cyt. za: M. Hanvelt, op. cit., s. 59. Przekład polski: „z gabinetów i bi-
bliotek, szkół i kolegiów, aby znalazła miejsce w klubach i podczas spotkań, przy 
herbacie i w kawiarniach”.
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ważnym postulatem badawczym znalezienie odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego sarmacka kultura retoryczna, odwołująca się przecież do tej 
samej tradycji klasyczno-humanistycznej, ewoluowała w inny sposób, 
sprzyjający raczej oracji niż debacie, co wpłynęło niewątpliwie (i nie-
korzystnie) na kulturę polityczną słabnącej Rzeczypospolitej.

Nim prądy oświeceniowe zaczęły stymulować wzrost i wzboga-
cenie polskiej sfery publicznej oraz rozwijających się w niej dyskusji 
nad reformą państwa, istniały, oczywiście, środowiska intelektualne, 
w których krytyczna refleksja nad stanem Rzeczypospolitej nie tylko 
była podejmowana, ale – co ważne w kontekście tych rozważań – znaj-
dowała pewną inspirację w myśli brytyjskiej. Historia ta jest nieco 
podobna do angielskiej kariery Goślickiego, którego koncepcje na 
przełomie XVI i XVII wieku okazywały się współbrzmieć z niektórymi 
tezami republikańskimi. W Polsce takim pisarzem pobudzającym do 
krytycznego przeglądu zastanych instytucji polityczno-państwowych 
stał się John Barclay.

Jedyne polskie odniesienie w twórczości Barclaya to dość nie-
przyjemny wizerunek Sarmacji i jej mieszkańców w krótkim zresz-
tą fragmencie ósmego rozdziału Icon animorum, dziełka napisanego 
w 1614 r., dołączanego później do kolejnych wydań popularnego i po-
wszechnie cenionego Euphormionis Lusinini Satyricon jako jego część 
czwarta. Sporządzona przez szkockiego humanistę deskrypcja, oparta 
na jakichś źródłach pośrednich lub wręcz pogłoskach (Barclay bowiem 
nigdy w Polsce nie był), dawała obraz barbarzyńskiego i prymitywne-
go państwa, w którym anarchiczna i okrutna szlachta sprawuje władzę 
niepodzielną nad poddanymi, paraliżuje władzę królewską, a nawet, 
co gorszy szczególnie: 

[…] nie mniejsza jest żądza swobody w obyczajach i w życiu grubiańskim 
niż w rzeczach religii i Boga. Chcą, aby o tych sprawach mogli myśleć bez 
obawy i rozprawiać dowolnie […]99. 

Wydawać by się mogło, że te doprawdy niemiłe uwagi, akcentu-
jące przede wszystkim (by przywołać kategorię Isaiaha Berlina) „wol-

99 Cyt. wg wyd.: Ł. Opaliński, Obrona Polski, tłum. i oprac. K. Tyszkowski, 
Książnica Polska: Lwów –  Warszawa 1921, s. 5.
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ność negatywną” polskiej szlachty, nierównoważoną żadnymi formami 
lojalności i posłuszeństwa czy to wobec króla, czy religii, skutecznie 
przeciwdziałać będą sławie literackiej Barclaya w Rzeczypospolitej, 
skoro tylko dotrą do polskich czytelników. Dotarły rzeczywiście i wy-
wołały mocno spóźnioną acz pełną patriotycznego oburzenia reakcję 
Łukasza Opalińskiego, który w swej Polonia defensa contra Ioannem 
Barclaium […] (1648) nie tylko wykazywał nierzetelność Barclay-
owych informacji i nieprawdziwość jego zarzutów, ale przy okazji czy-
nił aluzje do Szkotów, których Polacy przypominają pod względem 
„srogiego ducha”,  także do „zniewieściałych” Francuzów i samego 
Barclaya, ten bowiem – ganiąc mężnych Sarmatów – uwodzi ich jed-
nocześnie romansami100. 

Waleczną szarżę Opalińskiego doceniono: „angielską nutę, na-
szym krajom krzywą,/ zagłuszasz melodyją głośną i prawdziwą” – pi-
sał z uznaniem Jan Andrzej Morsztyn (Lutnia I, 1, Do jegomości Pana 
Łukasza ze Bnina Opalińskiego, marszałka nadwornego koronnego, 
w. 225–226), który sam zresztą należał do czytelników Barclaya101. 
Uszczypliwa uwaga Opalińskiego o romansowej twórczości Szkota była 
jednak dość przewrotna. Odnosiła się oczywiście do sławnej Argenis, 
którą owszem (a także jej sekwele), znajdujemy w inwentarzu bibliote-
ki Opalińskiego102 i która wydaje się w ogóle z wielu względów tekstem 
ważnym dla Marszałka i jego środowiska. Karol Estreicher podaje 
informację, że brat Łukasza, Krzysztof, miał przetłumaczyć Argenis 
prozą. Nie można więc wykluczyć, że to właśnie on jest autorem za-
chowanej w anonimowym i nieco uszkodzonym rękopisie prozaicznej 
translacji103. W przechowywanych w Bibliotece Ossolineum notatkach 
Ludwika Nabielaka znaleźć można również informację o (tym samym? 
innym?) prozaicznym tłumaczeniu romansu Barclaya, przechowywa-

100 Analizę argumentacji Barclaya zob. w: J. Partyka, Tradycja antyczna 
jako argument w walce z wrogami Rzeczpospolitej, „Forum Artis Rhetoricae” 2011, 
s. 27–36.

101 Cyt. wg wyd.: J.A. Morsztyn, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, PIW: 
Warszawa 1971, s. 4.

102 K. Schuster, Biblioteka Łukasza Opalińskiego marszałka nadwornego ko-
ronnego (1612–1662), ZN im. Ossolińskich: Wrocław 1971, s. 129, 195, 229. 

103 Rkps BN sygn. BOZ 1089.
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nym niegdyś w Bibliotece Załuskich104. Na pierwszym planie pozostaje 
oczywiście znany, wierszowany przekład sporządzony przez Wacła-
wa Potockiego i trzykrotnie wydawany w dobie staropolskiej (1697, 
1728, 1743). Wszystko to razem pozwala mówić o co najmniej dwóch, 
może trzech pełnych translacjach dzieła sporządzonych w 2. połowie 
XVII wieku, co w kontekście europejskim zwraca uwagę105. 

Są także inne, już mniej bezpośrednie świadectwa rozległej recep-
cji, obejmujące przeróbki, przekład sekweli czy parafrazy tekstów po-
etyckich, którymi Barclay inkrustował swoje dzieło106. Najważniejsze 
wydaje się jednak polskie odczytanie Argenis przede wszystkim jako 
tekstu politycznego (którym to dzieło oczywiście było), podejmującego 
zagadnienia, które tłumacze – a już na pewno Potocki i jego czytelni-
cy – uznali za niezwykle aktualne dla Rzeczypospolitej przełomu XVII 
i XVIII wieku107. Jeśli mówić można o analogiach między ustrojami 
i ideami politycznymi Brytanii i Sarmacji, to polska recepcja romansu 
Barclaya, w którym dyskutuje się o monarchii dziedzicznej i elekcyjnej 
(zalecając tę pierwszą), systemach podatkowych, szkodliwych ograni-
czeniach władzy królewskiej, tolerancji religijnej, ujawniała je szcze-
gólnie dobitnie. Mauretania, doświadczająca bardzo wielu problemów, 
które sarmaccy pisarze rozpoznawali jako własne, jest jednak Anglią 
czasów Jakuba I. Gdy Opalińscy, Potocki i inni studiowali Argenis jako 
romans polityczny, który można odnieść do Rzeczypospoltej i jej proble-
mów, na Wyspach Brytyjskich wiele z tych kwestii było już przeszłością.

Jako model ustrojowy pojawia się więc Wielka Brytania w pol-
skich dyskusjach politycznych lat czterdziestych XVIII wieku, głównie 

104 L. Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego, 
ZN im. Ossolińskich: Wrocław 1962, s. 105. 

105 W zestawieniu znanych edycji i przekładów na różne języki, umiesz-
czonym w edycji krytycznej dzieła, wspomina się tylko o przekładzie Potockiego 
i anonimowym sumariuszu wydanym jako Historyja o Argenidzie, królewnie sy-
cylijskiej (F. Cezary: Kraków 1702). Zob.: J. Barclay, Argenis, t. 1, wyd. M. Riley, 
D. Pritchard Huber, Royal van Gorcum: Assen 2004, s. 58.

106 M. Hanusiewicz, Sarmacki czytelnik Johna Barclaya, „Barok” 2007, nr 2, 
s. 15–36.

107 S. Laskowski, Aluzje polityczne w „Argenidzie” Potockiego, „Ruch Literac-
ki” 1935, nr 6, s. 141–149.
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w kręgu Familii, której członkowie utrzymują przyjacielskie stosunki 
z angielskimi dyplomatami. Trudno ocenić, czy w tym zainteresowaniu 
zamorskim królestwem odegrała rolę twórczyni pierwszego polskiego 
salonu politycznego, wychowana we Francji Izabela Czartoryska, cór-
ka Jana Andrzeja Morsztyna i Katarzyny Gordon, wnuczka straconego 
w 1649 r. na rozkaz angielskiego parlamentu drugiego markiza Huntly, 
lecz jej wybitna osobowość i szkockie koneksje mogły w pewien spo-
sób orientować polityczne sympatie Czartoryskich i Poniatowskich. 
Szczególne znaczenie miała anglofilia jej wnuka, młodego Stanisława 
Antoniego (późniejszego Augusta) Poniatowskiego, ugruntowująca się 
od początku lat pięćdziesiątych XVIII wieku w dużej mierze pod wpły-
wem brytyjskiego dyplomaty,  Charlesa Hanbury’ego Williamsa, który 
wprowadził utalentowanego młodzieńca w arkana polityki międzyna-
rodowej i pod którego czujną opieką przyszły król nabył angielskiego 
polotu i prawdziwej politeness. Podróż do Anglii w latach 1754–1755 
wprowadziła go w towarzystwo wigowsko-latitudariańskie, zrodziła 
zainteresowanie angielską konstytucją, a kontakty z angielskimi ary-
stokratami, dyplomatami i intelektualistami utrzymywał także jakże 
monarcha108. 

Zafascynowani brytyjską kulturą polityczną byli również Adam 
Kazimierz Czartoryski i jego żona Izabela, edukujący swego syna w za-
kresie angielskich rozwiązań ustrojowych i gospodarczych. Ich stara-
nia uwieńczone zostały sukcesem; idee polityczne i społeczne Adama 
Jerzego nosiły później trwałe piętno tych studiów, w czasie których 
poznawał on brytyjski system administracji, sądownictwa, życie go-
spodarcze109. Nie tylko anglofilia Familii wpływała jednak na rosnące 
zainteresowanie Wielką Brytanią, do której coraz chętniej w drugiej 
połowie stulecia peregrynowali oświeceni Polacy (np. Barnaba Zawi-
sza, Jerzy Mniszech, Tadeusz Burzyński, Joachim Chreptowicz, Michał 
Przeździecki), a model angielski, prezentowany chętnie przez polskich 

108 R. Butterwick, op. cit., s. 81–140.
109 Z. Gołębiowska, Anglia w planach wychowawczych Adama Kazimie-

rza Czartoryskiego w świetle instrukcji dla syna z roku 1789, „Rocznik Lubelski” 
1979, s. 94–100; eadem, Podróż Izabeli i Adama Czartoryskich do Wielkiej Brytanii 
(1789–1791), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1983/1984, nr 8, 
sectio F, s. 129–146.
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publicystów, zyskiwał coraz powszechniejsze uznanie110. Na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Stanisławowi Augustowi, dą-
żącemu (zresztą bez rezultatu) do pozyskania brytyjskiego wsparcia 
w konfrontacji z Rosją, udało się stworzyć misję dyplomatyczną, która 
stała się ośrodkiem życia polskiego w Anglii111.

Zainteresowany empiryzmem, postępem nauk przyrodniczych 
i techniki, rozwojem przymysłu i rolnictwa król inspirował przedsię-
wzięcia służące przeniesieniu brytyjskich osiągnięć cywilizacyjnych do 
rzeczywistości polskiej. Udający się z jego polecenia do Anglii Polacy 
wizytowali zatem fabryki, gospodarstwa rolne, studiowali najnowsze 
angielskie rozwiązania agrotechniczne. Nie przyczyniło się to wpraw-
dzie w żadnym stopniu do modernizacji gospodarki Rzeczypospolitej, 
ale dobrze ilustruje praktyczny wymiar stanisławowskiej anglofilii112. 
Kuźnią kadr wojskowo-urzędniczych zreformowanego państwa miała 
się stać Szkoła Rycerska, której program odwoływał się do koncepcji 
edukacyjnych Johna Locke’a (w latach osiemdziesiątych jego dzieła 
znajdą polskich tłumaczy)113, a na której czele w pierwszych latach jej 
istnienia stanął bliski królowi Anglik, John Lind. Idee Locke’owskie in-
spirowały także działalność szkół Komisji Edukacji Narodowej, a osią-
gnięcia angielskich nauk empirycznych uwzględniano w reformie obu 
polskich uniwersytetów.

110 Z. Libiszowska, Życie polskie w Londynie w XVIII wieku, PAX: Warszawa 
1972, s. 47–70, 191; eadem, Model angielski w publicystyce polskiego Oświecenia, 
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Na-
ukowego” 1969, nr 10, s. 1–10.

111 Eadem, Życie polskie w Londynie w XVIII wieku, s. 56–70.
112 R. Butterwick, op. cit., s. 220–223.
113 Some Thoughts Concerning Education przetłumaczył E. Truskolaski jako 

Książka o edukacyi dzieci z francuskiego na polski język przełożona (druk. pijarów: 
Warszawa 1781), a fragmenty zaczerpnięte z An Essay Concerning Human Under-
standing znalazły translatora w osobie Antoniego Cynakiewicza (Logika czyli my-
śli z Lokka o rozumie ludzkim wyjęte, druk. Szkoły Głównej: Kraków 1784). Zob. 
D. Leszczyna, R. Kuliniak, Polskie badania nad filozofią brytyjskiego empiryzmu 
(1760–1918), cz. I, „Studia z historii filozofii” 2012, s. 116. O znajomości dzieł Loc-
ke’a oraz innych myślicieli i pisarzy brytyjskich w osiemnastowiecznym Gdańsku 
zob. A. Grześkowiak-Krwawicz, Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej 
Gdańska w dobie Oświecenia, IBL PAN: Warszawa 1998, s. 14, 84–88.
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Przede wszystkim jednak Wielka Brytania staje się argumentem 
w debacie nad potrzebą reformy państwa. Jako wzór rekomendowa-
ny dla przyszłych zmian ustrojowych w Rzeczypospolitej występuje 
model brytyjski w czwartym tomie traktatu Stanisława Konarskiego 
O skutecznym rad sposobie, później zaś w licznych publikacjach „Mo-
nitora”, wydawanego pod patronatem i nie bez autorskiego udziału sa-
mego króla. Za szczególnie inspirujące i godne naśladowania uznaje 
się angielskie procedury parlamentarne, w tym zwłaszcza stałą goto-
wość sejmu do podjęcia obrad i głosowanie większościowe, podkreśla 
się mechanizmy współpracy między królem a parlamentem, zwraca się 
uwagę (zwłaszcza u Konarskiego) na właściwą monarchii brytyjskiej 
równowagę sił między władzą królewską a obiema izbami poselskimi, 
choć zarazem przestrzega się przed nękającą Anglię korupcją114. Na 
wzorach angielskich usiłował w roku 1776 oprzeć nową kodyfikację 
praw Andrzej Zamoyski. Im bliżej Sejmu Wielkiego, tym częstsze sta-
wały się odwołania orędowników reform do doświadczeń brytyjskich 
i to nawet wśród autorów o orientacji konserwatywno-republikań-
skiej, jak np. Józef Wybicki, który w Listach patryjotycznych sugerował 
nie tylko wiele reform społeczno-gospodarczych, ale nawet monarchię 
dziedziczną. Ten ostatni postulat, wraz z towarzyszącym mu wskaza-
niem na potrzebę wzmocnienia prerogatyw królewskich wedle wzoru 
brytyjskiego, podjęty został przez innych, z Ignacym Łobarzewskim, 
Stanisławem Staszicem, Hugonem Kołłątajem i Julianem Ursynem 
Niemcewiczem na czele115, był też silnie akcentowany we wpływowym 
cyklu artykułów poświęconych brytyjskiej kulturze, polityce, gospo-
darce i obyczajom, publikowanym w latach 1786–1787 na łamach 
redagowanego przez eksjezuitę, Piotra Świtkowskiego „Pamiętnika 
Historyczno-Politycznego”. W miesięczniku Świtkowskiego Anglia 
sławiona była przede wszystkim jako kraj wolności, która znajdowała 
konkretny wyraz w pięciu instytucjach życia publicznego: „1) wolność 

114 R. Butterwick, op. cit., s. 235–254; G. Chomicki, Rola propagandowa ob-
razu Anglii w publicystyce politycznej „Monitora” (1765–1785), „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1990, z. 92, s. 39–54.

115 Z. Zielińska, Publicystyka pro- i antysukcesyjna w początkach Sejmu 
Wielkiego, w: Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, PWN: Warszawa 
1991, s. 109–125.
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drukowania, 2) prawo Habeas corpus, 3) publiczne trybunały, 4) rozsą-
dzanie spraw przez przysiężnych, 5) reprezentacyja w parlamencie”116, 
podkreślane jednak były także trudniej uchwytne elementy angielskiej 
kultury politycznej z „grzecznością” na czele. 

Z drugiej strony politycznej barykady publicyści obozu kon-
serwatywnego, odwołując się do stereotypowego w późnej kulturze 
sarmackiej obrazu Anglii jako kraju opresji (zwłaszcza religijnej), usi-
łowali dyskredytować angielski model ustrojowy, negując to właśnie, 
co dla innych było podstawą wszelkich rekomendacji, czyli wolność. 
Seweryn Rzewuski, Tadeusz Czacki i mniej wpływowi autorzy, jak np. 
Olizar Wołczkiewicz, wskazywali albo na brak prawno-politycznych 
zabezpieczeń przed tyranią, albo na niemożność zaaplikowania angiel-
skich rozwiązań do warunków polskich117. Dyskurs oponentów w du-
żej mierze sprowadzał doświadczenia angielskie do funkcji argumentu 
retorycznego, rzeczywiste bowiem inspiracje polityczne, zweryfikowa-
ne przez Konstytucję 3 Maja, okazały się bardziej złożone i eklektycz-
ne118. Polscy pisarze i kaznodzieje z dumą jednak cytowali pochwałę, 
jaką pod adresem polskiej konstytucji skierował Edmund Burke, suge-
rując jej powinowactwo z ustrojem brytyjskim119.

Dziedzina muz

Spotkania literatury angielskiej i polskiej dokonują się – do czasów 
oświecenia – niemal wyłącznie w przestrzeni łacińskiej respublica 
litteraria. Niezwykłym wyjątkiem był sporządzony w 1648 roku 

116 Anonim, O Wielkiej Brytanii w powszechności. Sposób myślenia Angiel-
czyków. Zaszczyty narodu. Trybunały, „Pamiętnik Historyczno-Polityczny przy-
padków, ustaw, osób, miejsc i pism wiek nasz szczególnie interesujących” 1786, 
styczeń–luty–marzec, s. 8.

117 Z. Libiszowska, Model angielski w publicystyce polskiego Oświecenia, 
s. 7–8 ; A. Grześkowiak-Krwawicz, Publicystyka polska lat 1772–1792 o angielskim 
systemie rządów, „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 5–6, s. 149–165; eadem, 
Obce wzory ustrojowe w dyskusjach publicystycznych Sejmu Czteroletniego, w: Sejm 
Czteroletni i jego tradycje, s. 81–94; R. Butterwick, op. cit., s. 292–294.

118 R. Butterwick, op. cit., s. 291–314.
119 Z. Libiszowska, Życie polskie w Londynie w XVIII wieku, s. 180–181.
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przez nieznanego skądinąd Wiktoryna Eutanazjusza z kręgu Aka-
demii Kijowsko-Mohylańskiej (Roman Koropeckyj domyśla się 
w nim protestanckiego przybysza z Anglii lub Szkocji) przekład 
Manchester al Mondo. Contemplatio mortis & immortalitatis (1631) 
Henry’ego Montagu, hrabiego Manchester, oparty na oryginalnej, 
angielskiej wersji tego moralistyczno-eschatologicznego dziełka120. 
Do czasów oświecenia będzie to jednak całkowicie odosobniony 
przypadek. Oba języki pozostawały zbyt egzotyczne i w każdym 
sensie sobie obce, by zetknięcia literatur wernakularnych były moż-
liwe. Nic nie wskazuje na to, by brytyjscy jezuici kiedykolwiek pro-
wadzili kursy angielskiego w polskich kolegiach; owszem, Skarga, 
pisząc o kolejach losu Jamesa Bosgrave’a, wspomina, iż nauczył się 
on nieźle polskiego, i taki właśnie był kierunek akwizycji języków 
wernakularnych w tych pierwszych polsko-angielskich (do pew-
nego stopnia) instytucjach edukacyjnych121. Od 1. połowy XVIII 
wieku funkcję mediatora między literaturą angielską a polską przej-
muje język francuski, ale oświeceniowa anglofilia znacząco wpłynie 
na coraz powszechniejszą znajomość angielskiego w Rzeczypospo-
litej. Pierwsze instytucje, w których nauczano angielskiego, to na 
przykład Szkoła Rycerska, w której kursy prowadził wspomniany 
już John Lind, szkoła bazyliańska we Włodzimierzu, gdzie profe-
sorem był ksiądz Julian Antonowicz, autor Gramatyki dla Polaków 
chcących się uczyć angielskiego języka […] (1788), oraz szkoły jezu-
ickie122. W wiekach XVI i XVII uniwersalna łacina stwarzała spe-

120 W. Eutanazjusz, Manchester al mondo. Contemplatio mortis et immor-
talitatis. Rozmyślanie o śmierci i nieśmiertelności, z angielskiego języka na polski 
przetłumaczone, [bw], Kraków 1648. Na ten temat zob. R. Koropeckyj, The Kiev 
Mohyla Collegium and Seventeenth-Century Polish-English Literary Contacts: A Po-
lish Translation of Henry Montagu’s „Manchester al Mondo”, „Harvard Ukrainian 
Studies” 1984, nr 1–2, s. 136–154.

121 Inaczej na ten temat zob. J. Łukaszewicz, Historyja szkół w Koronie 
i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794, t. 1, 
J.K. Żupański: Poznań 1849, s. 274.

122 Zob. E. Schramm, Dzieje nauki języka angielskiego i innych języków no-
wożytnych w Polsce w okresie zaborów (od schyłku I do narodzin II Rzeczpospolitej), 
Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2008, s. 40, 126.
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cyficzną i – zdawać by się mogło – mało charakterystyczną dla obu 
stron przestrzeń literackich konfrontacji, choć i tu ujawniały się ce-
chy znamienne dla narodowych tożsamości, a humanistyczna dyk-
cja zabarwiała się lokalnymi odcieniami kulturowymi i ideowymi, 
czego znakomitym przykładem jest twórczość Macieja Kazimierza 
Sarbiewskiego123. Latinitas pozwalała odkrywać wspólnotę, ale też 
zarazem ujawniała odmienne struktury kulturowych tożsamości, 
które mogły – przynajmniej czasem – fascynować.

W literackich spotkaniach polsko-brytyjskich pierwszym waż-
nym wydarzeniem było utworzenie w Krakowie kręgu erazmiańskiego 
wokół przybyłego tam z Niemiec angielskiego humanisty, Leonarda 
Coxe’a (wśród jego uczniów znalazły się postaci tak wybitne, jak An-
drzej Frycz Modrzewski, Jan Łaski, Stanisław Hozjusz), który zabiegał 
o względy krakowskich uczonych i patronów, wygłaszając, a potem 
drukując u Wietora orację De laudibus celeberrimae Cracoviensis Aca-
demiae (1518). W istocie otworzyła mu ona drogę do Akademii. Już 
w 1519 r. rozpoczął on wykłady z literatury łacińskiej, które prowadził 
(z licznymi i nieraz długimi przerwami, spowodowanymi wyjazdami 
do Anglii i na Węgry) do roku 1526, a na nieformalnych spotkaniach 
gromadził młodych entuzjastów Erazma. Pozostając w jak najlepszych 
relacjach z krakowskimi drukarzami i ciesząc się opieką najpierw 
Josta Ludwika Decjusza, później zaś Andrzeja Krzyckiego, Krzysztofa 
Szydłowieckiego i Piotra Tomickiego, Coxe sporo publikował – poza 
wspomnianą oracją na chwałę Akademii wydawał również drobne 
teksty dydaktyczno-paranetyczne dotyczące edukacji humanistycznej 
(Libellus de erudienda iuventute, 1526; Methodus humaniorum studio-
rum, 1526), Cycerona, Horacego, św. Hieronima, nawet list Lutra do 
Henryka VIII, wreszcie pisał liczne wiersze zalecające dziełka innych 
autorów wydawane w oficynie Wietora. Polskę opuścił w orszaku An-
drzeja Zebrzydowskiego w 1527 r. i chociaż po powrocie do Anglii 
wydał ponownie swój wcześniej napisany traktat retoryczny Arte and 

123 P. Urbański, Cultural and National Identity in Jesuit Neo-Latin Poetry in 
Poland in the Seventeenth Century. The Case of Sarbiewski, w: Latinitas in the Polish 
Crown and the Grand Duchy of Lithuania. Its Impact on the Development of Iden-
tities, red. G. Siedina, Firenze University Press: Firenze 2014, s. 81–98.
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Crafte of Rhetoryke (1524, 1530), to nie udało mu się już odnieść suk-
cesu porównywalnego z polskim124.

W tej humanistycznej przestrzeni językowo-estetycznej nurtem, 
który może najsilniej zbliżył autorów brytyjskich i sarmackich, stał 
się horacjanizm, choć dostrzec tu można pewną asynchronię – gdy 
w Rzeczypospolitej najświetniejsze osiągnięcia literackiego horacja-
nizmu przypadają na 2. połowę XVI i 1. połowę XVII wieku125, w li-
teraturze angielskiej szesnastowieczne początki horacjanizmu są dość 
skromne, związane najpierw głównie z twórczością Thomasa Wyatta, 
później Thomasa Dranta126. Nurt ten zyskuje energię dopiero dzięki 
twórczości Bena Jonsona na początku kolejnego stulecia, później w la-
tach czterdziestych, przede wszystkim zaś w okresie restauracji Stu-
artów, podczas gdy w Rzeczypospolitej na dobre odrodzi się dopiero 
w wieku XVIII127. Mimo tej chronologicznej nierównoległości zarów-
no horacjanizm polski, jak i brytyjski żywią się nie tylko bezpośrednią 
imitacją poezji Wenuzyjczyka, lecz także do pewnego stopnia wzajem-
nie się inspirują. 

Dla polskich naśladowców Horacego w wieku XVI niezwykle 
ważna okaże się mediacja George’a Buchanana – Szkota, ukształto-
wanego jednakże głównie przez nurty oraz środowisko francuskiego 
humanizmu chrześcijańskiego lat trzydziestych i czterdziestych. Jego 
horacjańska z ducha Psalmorum Davidis paraphrasis stała się bodaj 
najważniejszym wzorem stylistycznym dla Psałterza Dawidowego Jana 
Kochanowskiego, który – jak się przypuszcza – mógł nawet osobiście 

124 H. Zins, Leonard Coxe i erazmiańskie koła w Polsce i w Anglii, „Odrodze-
nie i Reformacja w Polsce” 1972, s. 27–62.

125 Zob. na ten temat J. Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej 
renesansu i baroku, ZN im. Ossolińskich: Wrocław 1985.

126 Zob. np. C. Burrow, Horace at Home and Abroad: Wyatt and Sixteen-
th-Century Horatianism, w: Horace Made New: Horatian Influences on British 
Writing from the Renaissance to the Twentieth Century, red. C. Martindale, D. 
Hopkins, Cambridge University Press: Cambridge 1993, s. 27–49; N. Mukherjee, 
Thomas Drant’s Rewriting of Horace, „Studies in English Literature: 1500–1900” 
2000, nr 1, s. 1–20.

127 R. Sowerby, Horatianism, w: The Oxford History of Classical Reception in 
English Literature, t. 3, red. D. Hopkins, C. Martindale, Oxford University Press: 
Oxford 2012, s. 255–286.
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zetknąć się ze szkockim humanistą podczas pobytu we Francji, a jego 
talent poetycki uczcił w Foricoenium 68128. Związki Psałterza z parafra-
zą psalmiczną Buchanana obejmują nie tylko obfite skądinąd nawiąza-
nia intertekstualne między obu zbiorami129. O wiele ważniejsze wydaje 
się tak charakterystyczne zarówno dla Buchanana, jak i dla poety czar-
noleskiego odczytanie biblijnej Księgi Psalmów jako zbioru ód, odpo-
wiadających odom horacjańskim, a także intencja stworzenia imitacji 
wielowzorcowej i emulacji, w której renesansowemu psalmiście part-
nerują inni parafrazatorzy jego czasu. Fascynacja Kochanowskiego 
twórczością Buchanana znalazła wyraz także w Trenach, w których 
współcześni badacze odkrywają cytaty zarówno z parafrazy psalmów, 
jak i z tragedii Iephtes sive votum130. Ta ostatnia zresztą zyskała w Pol-
sce odrębny przekład, który wyszedł spod pióra Jana Zawickiego już 
w roku 1587 i który – choć nie brak w nim uproszczeń i nieporad-
ności – zdaje się miejscami podejmować dialog z odważnym, konfe-
syjnie otwartym przesłaniem oryginalnej tragedii131. Zainteresowanie 

128 S. Kot, Jana Kochanowskiego podróże i studia zagraniczne, w: Studia sta-
ropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Krakowska Spółka Wydawnicza: 
Kraków 1928, s. 409–416; J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze pol-
skiej, WN PWN: Warszawa 2001, s. 58–61.

129 Zob. A. Sienicki, Stosunek Psałterza przekładania Jana Kochanowskiego 
do Paraphrasis Psalmorum Jerzego Buchanana, „Sprawozdanie dyrekcji C.K. Gim-
nazjum Arcyksiężnej Elżbiety w Samborze” 1893, s. 3–65; S. Dobrzycki, Psałterz 
Kochanowskiego: jego powstanie, źródła, wzory, „Rozprawy Wydziału Filologiczne-
go AU”, s. III, t. 3, Kraków 1913.

130 E. Buszewicz, Jan Kochanowski: „Psałterz Dawidów”, w: Lektury poloni-
styczne. Jan Kochanowski, red. A. Gorzkowski, Universitas: Kraków 2001, s. 17–66; 
eadem, Buchanan in Poland: Facts, Questions, and Paradoxes, w: Acta Conventus 
Neo-Latini Bonnensis: Proceedings of the 12th International Congress of Neo-Latin 
Studies (Bonn 2003). Medieval & Renaissance Texts & Studies, 315, red. R. Schnur 
et al., Arizona State University Press: Tucson 2006, s. 221–230; eadem, Homo Exsul 
as the Lyric Persona in Buchanan’s Psalms, w: George Buchanan: Poet and Drama-
tist, red. P. Ford, R. Green, The Classical Press of Wales: Swansea 2009, s. 95–111.

131 Na temat przekładu Zawickiego zob. np. R. Łopiński, Jeftes Zawickiego 
i Jeftes Buchanana, t. 2, „Biblioteka Warszawska” 1881, s. 115–128; J. Abramowska, 
Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, ZN im. Ossolińskich: Wrocław 
1974, s. 80–89; M. Hanusiewicz-Lavallee, Tragedia rozumu i pobożności. „Iephthes” 
Buchanana-Zawickiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2008, s. 27–50; J. Be-
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Kochanowskiego nie tylko Psalmorum Davidis paraphrasis, ale i dra-
matami Buchanana być może też znalazło wyraz w sławnym hymnie 
Czego chcesz od nas, Panie, który, zgodnie z tradycją, powstać miał 
jeszcze podczas pobytu Kochanowskiego we Francji, w pieśni Oko 
śmiertelne Boga nie widziało, wreszcie w elegiach łacińskich. Jak dowo-
dzi Roman Mazurkiewicz, w utworach tych dostrzec można zarówno 
poszczególne motywy i obrazy, jak i całe sekwencje myślowe czy na-
wet echa frazeologiczne zaczerpnięte z tragedii Buchanana Baptistes, 
która wszakże pełną translację polską zyska dopiero w wieku XVIII, 
kiedy to w Zamościu Maciej Walenty Trepper, zresztą – jak się zdaje 
– z pochodzenia Szkot, przełoży ją jako Wiersz smutny, śmierć męczeń-
ską świętego Jana Chrzciciela wyrażający […]132. Kochanowski nie tyle 
naśladuje Buchanana, ile nawiązuje z nim dialog, inspiruje go arty-
styczna otwartość na wielorakie wzorce i odwaga w kreowaniu nieza-
leżnego, śmiałego „ja” lirycznego. Staje się więc bardziej partnerem niż 
imitatorem szkockiego humanisty – inaczej niż na przykład Mikołaj 
Sęp Szarzyński, w którego Rytmach znajdujemy również cztery para-
frazy psalmów Buchanana, znacznie bliższe wersjom łacińskim niż to 
było w przypadku parafraz Kochanowskiego133. Ślady zainteresowania 
twórczością Buchanana wskazano niedawno także w innych obszarach 
twórczości Sępa; erotyczna Fraszka Do Zosie okazała się parafazą wier-
sza Ad Neaeram ze zbioru Endecasyllabon liber I i dowodzi zaintereso-

dyniak, Opatrzność i wróg. O Janie Zawickim i jego tragedii „Jeftes”,„Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 2011, s. 65–90; T. Lawenda, Tragedia renesansowa „de Bi-
bliis sumpta” George’a Buchanana a „Jeftes” Jana Zawickiego, Wyd. UMCS: Lublin 
2015.

132 R. Mazurkiewicz, Wokół hymnu „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hoj-
ne dary...”, „Ruch Literacki” 1990, nr 4–5, s. 293–308.

133 G. Maver, Rozważania nad poezją Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, tłum. 
W. Meisels, w: idem, Literatura polska i jej związki z Włochami, oprac. A. Zie-
liński, PWN: Warszawa 1988, s. 137–167; J. Abramowska-Kułtuniakowa, Psalmy 
Szarzyńskiego wobec psalmistyki renesansowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza. Filologia” 1958, nr 2, s. 36–67; A. Karpiński, Filologiczne 
pytania do Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na marginesie rękopiśmiennych wierszy 
z „Rytmów”, w: Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożyt-
nej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. J.A. Chrościcki et al., Neriton: 
Warszawa 2004, s. 71–87.
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wania Buchananem już nie tylko jako horacjanistą, ale również jako 
neokatullianistą134.

 Jeżeli wzór szkockiego mistrza stał się silnym impulsem roz-
woju polskiego horacjanizmu w wieku XVI, to w kolejnych dwóch 
stuleciach horacjanizm brytyjski miał wiele zawdzięczać inspiracji pły-
nącej od poety polskiego – Macieja Kazimierza Sarbiewskiego135. Jej 
zakres był, jak się zdaje, najbardziej rozległy spośród wszystkich kra-
jów europejskich; jak stwierdzili Krzysztof Fordoński i Piotr Urbański, 
w latach 1646–1850 powstało blisko dwieście angielskich przekładów 
i adaptacji liryków Sarbiewskiego, zwanego w całej Europie „chrześci-
jańskim Horacym” lub po prostu „Kazimierzem” (Casimir) czy nawet 
„boskim Kazimierzem” (the divine Casimir)136. Pod takim właśnie mia-
nem wprowadził Sarbiewskiego do literatury angielskiej w roku 1646 
George Hils, tłumacząc i wydając The Odes of Casimire, a przy tym 
nie ujawniając w przedmowie ani konfesyjnej tożsamości, ani nawet 
narodowości autora tłumaczonych przez niego i wysławianych wier-
szy. Wśród brytyjskich admiratorów „Kazimierza” mieli się znaleźć 
anonimowi autorzy rozmaitych literackich ćwiczeń, pisanych zapewne 
dla celów szkolnych, ale też wybitni „poeci metafizyczni”, jak Abraham 

134 M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak et al., Pro Cul-
tura Litteraria–IBL: Warszawa 2001, s. 186.

135 Z bogatej już w tej chwili literatury dotyczącej angielskiej recepcji Sar-
biewskiego zob. przede wszystkim cenną antologię Casimir Britannicus. English 
Translations, Paraphrases, and Emulations of the Poetry of Maciej Kazimierz Sar-
biewski, red. K. Fordoński, P. Urbański, The Modern Humanities Research Asso-
ciation: London 2010, oraz następujące studia: M.-S. Røstvig, Benlowes, Marvell, 
and the Divine Casimire „The Huntington Library Quarterly” 1954–1955, s. 13–35; 
eadem, Casimire Sarbiewski and the English Ode, „Studies in Philology” 1954, 
s. 443–460; P. Urbański, Theologia Fabulosa. Commentationes Sarbievianae, Wyd. 
Naukowe US: Szczecin 2000; C.S. Kraszewski, Maciej Kazimierz Sarbiewski – The 
Christian Horace in England, „The Polish Review” 2006, nr 1, s. 14–40; D.K. Mo-
ney, Aspects of the Reception of Sarbiewski in England: From Hils, Vaughan, and 
Watts to Coleridge, Bowring, Walker, and Coxe, w: Pietas Humanistica: Neo-La-
tin Religious Poetry in Poland in European Context, red. P. Urbański, Peter Lang: 
Frankfurt am Main 2006, s. 157–187; G. Gőmőri, „The Polish Swan Triumphant”: 
The English Reception of Maciej Kazimierz Sarbiewski in the Seventeenth Century, 
„The Modern Language Review” 2011, nr 3, s. 814–833.

136 K. Fordoński, P. Urbański, Introduction, w: Casimir Britannicus, s. 26.
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Cowley czy Henry Vaughan. Twórczość Sarbiewskiego fascynowała 
poetów z Wysp Brytyjskich przede wszystkim nowym modelem ody 
horacjańskiej (tłumaczono więc głównie ody i epody, a największą po-
pularność zyskała Ad suam testudinem; Lyr. II, 3), silną i oryginalną 
inspiracją neostoicką, okazywała się też źródłem bardzo produktyw-
nych loci communes, które miały być później wykorzystywane przez 
kolejne pokolenia autorów w komponowaniu ich własnych wierszy137. 
Znacznie mniejsze zainteresowanie budziły treści religijne w poezjach 
Sarbiewskiego, przede wszystkim – co oczywiste – te o silniejszym na-
cechowaniu konfesyjnym, choć zwraca uwagę fakt, że właśnie utwory 
religijne polskiego jezuity bywały tłumaczone przez przedstawicieli 
radykalnych, nonkonformistycznych odłamów brytyjskiej reformacji, 
jak na przykład przez Isaaca Wattsa, który przełożył i sparafrazował 
trzynaście utworów „of that noblest Latin Poet of modern ages, Ca-
simir Sarbiewski of Poland” („najdostojniejszego nowożytnego po-
ety łacińskiego, Kazimierza Sarbiewskiego z Polski”) – jak go określił 
w przedmowie do Horae Lyricae (I wyd. 1706)138. Może najbardziej 
zaskakujące jest jednak to, że dla niemałej grupy poetów – takich jak 
Richard Lovelace, Edward Sherburne, Henry Vaughan czy John Den-
ham – zwłaszcza w okresie wojny domowej i za czasów protektoratu 
Cromwella, Sarbiewski stał się poetą politycznym, a przynajmniej jego 
poezja okazywała się dogodnym instrumentem formułowania idei ro-
jalistycznych139. Zauważyć należy, że już pierwsza, sporządzona przez 
Hilsa edycja przekładów, której frontispis przedstawiał wizerunek Sar-
biewskiego o rysach dziwnie przypominających Karola I, zawierała 
takie odniesienia i – subtelnie zmieniając konteksty – wprowadzała 

137 Idem, Recepcja poezji religijnej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego na Wy-
spach Brytyjskich w wiekach XVII i XVIII, „Barok” 2012, nr 2, s. 135.

138 Cyt. za: Casimir Britannicus, s. 126. Zob. K. Fordoński, Isaac Watts i jego 
krąg a poezja Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Angielscy nonkonformiści tłuma-
czą polskiego jezuitę, w: Translatoryka. Koncepcje – modele – analizy, red. S. Grucza 
et al., UW: Warszawa 2013, s. 232–241.

139 K. Fordoński, The Subversive Power of Father Matthias. The Poetry of Ma-
ciej Kazimierz Sarbiewski as Vehicle for Political Propaganda in England of the 17th 
Century, w: Crossroads in Literature and Culture, red. J. Fabiszak, E. Urbaniak-Ry-
bicka, B. Wolski, Springer: Berlin – Heidelberg 2013, s. 387–397.
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aktualne komentarze polityczne140. Można w tym widzieć – mutatis 
mutandis – pewną analogię do polskiej recepcji Johna Barclaya, które-
go czytano i tłumaczono nie tylko jako autora nowatorskiego romansu 
łacińskiego, ale także jako wyraziciela określonych idei politycznych 
(o czym była mowa wyżej).

Łacińskie poezje Sarbiewskiego należały niewątliwie do lektur 
angielskich „poetów metafizycznych”, nie było natomiast przepływu 
w odwrotną stronę: twórczość wernakularna tych autorów nie do-
cierała do odległej Sarmacji. Dyskurs o „polskiej poezji metafizycz-
nej”, rozwijany w polskim literaturoznawstwie na prawach swobodnej 
analogii, nie rejestruje ani zależności genetycznych, ani też w istocie 
żadnych specyficznych jakości, których nie tłumaczyłby na przykład 
siedemnastowieczny konceptyzm, rozwijający się przecież zarówno na 
kontynencie, jak i na Wyspach Brytyjskich141. 

Znaczący wpływ na polskich konceptystów, w tym również na 
Sarbiewskiego, miał jednak przynajmniej jeden Brytyjczyk, którego 
nazywano w Europie „angielskim Marcjalisem” (choć w istocie był 
Walijczykiem) – John Owen. Jego sława miała przetrwać do końca 
XVIII wieku, by później stać się jedynie przedmiotem zainteresowania 
specjalistów142. Jej źródłem było dziesięć ksiąg łacińskich epigramów, 
wydawanych w latach 1606–1612 w samej Anglii, później przedruko-
wywanych w rozmaitych edycjach, zwłaszcza w krajach protestanckich, 
w Niemczech i w Niderlandach, ale także w pruskim Elblągu, gdzie 
w oficynie Wendelina Bodenhausena Epigrammatum Ioannis Owen 

140 Idem, Translation – Imitation – Forgery: George Hils and His „Trans-
lations” of Maciej Kazimierz Sarbiewski, w: Face to Face, Page to Page: PASE 
Papers in Language, Literature and Culture http://www.researchgate.net/publi-
cation/260536330_Translation__Imitation__Forgery._George_Hils_and_His_
Translations_of_Maciej_Kazimierz_Sarbiewski (dostęp: 03.03.2015).

141 Na ten temat zob. M. Hanusiewicz, Does Polish „Metaphysical Poetry” 
Exist? „The Polish Review” 1996, nr 4, s. 435–447; J. Ward, „Czosnek w błocie i sza-
firy”. Termin „barok” a poezja angielska, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4, s. 81–97.

142 E. Buszewicz, Marcjalis z Walii, „Terminus” 2000, nr 1–2, s. 267–271. 
Na temat europejskiej recepcji Owena zob. rozprawę doktorską S. Duranda, La 
récréation poétique: traduction et commentaire des epigrammes de John Owen 
(1564?–1622), mps Université de la Sorbonne nouvelle-Paris III, 2012 https://tel.
archives-ouvertes.fr/tel-00921382/file/2012PA030143_1.pdf (dostęp: 03.03.2015).
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Cambro Britanni libri tres ukazały się najpierw w roku 1609, później 
zaś już w pełnej, dziesięcioczęściowej edycji w roku 1616. Dwa wybory 
epigramatów Johna Owena (w niemieckich przekładach Johanna Pe-
tera Titza) wydane zostały też w Gdańsku w latach 1643 i 1645. Prze-
kłady polskie w wieku XVII, choć wychodzą spod pióra wielu poetów, 
pozostają rozproszone, lecz odnajdujemy je w anonimowych sylwach, 
w zbiorach Jana Andrzeja Morsztyna, Jana Gawińskiego, Wacława Po-
tockiego, Wespazjana Kochowskiego, w Wirydarzu poetyckim Jakuba 
Teodora Trembeckiego143. Imitacje Owena można też wskazać wśród 
epigramatów Sarbiewskiego i Alberta Inesa144. Ta rozległa recepcja nie 
jest bynajmniej osobliwością w skali Europy, a polska popularność 
epigramatów Walijczyka i tak okazuje się znacznie mniejsza niż na 
przykład niemiecka. Jego acutum traktowane jest jako doskonała imi-
tacja Marcjalisa, teksty obu poetów bywają nawet mylone. Retoryczny, 
sylogistyczny koncept Owena świetnie nadawał się też do szkolnych 
ćwiczeń literackich i zapewne taka właśnie jest geneza wielu imitacji 
czy przekładów.

Dopiero w XVIII stuleciu zbiory polskich translacji epigrama-
tów Walijczyka publikowane są osobno: w tłumaczeniu pijara, Fabiana 
Turkowskiego, ukazały się w dwóch kolejnych tomach w Warszawie 
w 1773 roku145, a następnie siedemnaście lat później w przekładzie 
Feliksa Chrzanowskiego wydano jeszcze (dwujęzycznie) Epigram-
mata wybrane Jana Owena poety angielskiego, w dawniejszym tłuma-
czeniu opuszczone, teraz z łacińskiego na polski język wierszem […] 
przełożone (1790). W oświeceniowej Rzeczypospolitej entuzjazm dla 

143 R. Ganszyniec, Owen w Polsce, „Pamiętnik Literacki” 25 (1928), z. 1, 
s. 60–70; J. Głażewski, W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba 
lektury i interpreracji, Warszawa 2008, passim. 

144 M. Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatycz-
ną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009, 
passim.

145 F. Turkowski, Epigrammata festiva, panegyrica et moralia, ex Latino in 
carmen patrium traducta […] Jana Owena Anglika […] Tomik I zawierający epi-
grammata zabawne i panegoryczne, druk. oo. pijarów: Warszawa 1773; idem, Ioan-
nis Oweni Angli epigrammatum moralium […] opusculum II. Jana Owena Anglika 
epigramatów moralnych […] tomik II, [bm].
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twórczości brytyjskiego Marcjalisa (zapomnianego już w samej An-
glii) podtrzymywały więc przede wszystkim… zakony. Oprócz war-
szawskich pijarów wypada bowiem jeszcze wspomnieć nieświeskich 
jezuitów, którzy wydali epigramaty Owena w oryginalnej wersji języ-
kowej w 1767 r. (Epigrammatum… editio purgata et correcta). Trud-
no to wytłumaczyć inaczej, jak właśnie uznaniem dla retorycznych 
i zarazem edukacyjnych walorów jego poezji. Zabiegi „oczyszczania” 
były podyktowane zarówno względami obyczajowymi, jak i konfesyj-
nymi; także przecież Turkowski tłumaczył utwory Walijczyka, „opu-
ściwszy te, które obrządki Kościoła rzymskiego wyszydzają” – wedle 
słów Feliksa Bentkowskiego146. Ponad trzydzieści epigramatów Owena 
przełożył i ogłosił w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” także 
Franciszek Dionizy Kniaźnin147, a zarówno w „Monitorze”, jak i w Ze-
braniu rytmów (1755–1756) tłumaczenia Owena publikował Józef Epi-
fani Minasowicz. W skomplikowanym pejzażu kulturowym polskiego 
oświecenia barokowe koncepty Owena zachowywały pełną aktual-
ność. W odpowiednim rozdziale dzieła O rymotwórstwie i rymotwór-
cach Ignacy Krasicki poświęca Walijczykowi sporo uwagi, podkreśla 
jego relację do Marcjalisa, choć również zauważa, że „niektóre z nich 
[epigramatów – przyp. MHL], tak jak i rzymskiego pisarza, zbyt wolne 
zawierają w sobie wyrazy”148.

Niezwykłym, choć pozbawionym większych konsekwencji epi-
zodem w historii literackich związków polsko-angielskich był sporzą-
dzony przez reformatę Klemensa Bolesławiusza przekład wybitnego, 
trzynastowiecznego, mistyczno-medytacyjnego poematu Johna z How - 
den Philomela dulcisonos canens. Ściśle zretoryzowany, operujący 
niezwykłym, poetycko-naukowym słownictwem utwór łaciński, któ-
ry w precyzyjnej architektonice aliteracji, anafor, złożonych struktur 
stroficznych oraz cyklicznych buduje iluzję ekstatycznego uniesienia, 
zrodzonego z kontemplacji Pasji Chrystusowej, okazał się bliski kon-

146 F. Bentkowski, Historyja literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł dru-
kiem ogłoszonych, t. 1, Zawadzki i kompania: Warszawa – Wilno 1812, cz. 2, s. 596.

147 E. Aleksandrowska, Zabawy Przyjemne i Pożyteczne 1770–1777. Mono-
grafia bibliograficzna, IBL PAN: Warszawa 1999, s. 138.

148 I. Krasicki, O rymotwórstwie i rymotwórcach, w: idem, Dzieła. Nowe i zu-
pełne wydanie, t. 3, W.B. Korn: Wrocław 1824, s. 466.
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ceptystycznej estetyce polskiego baroku149. Podejmując próbę emu-
lacji, Bolesławiusz zdecydował się umieścić swój przekład (będący 
zresztą literackim debiutem poety), zatytułowany Rzewnosłodki głos 
łabęcia umierającego, w dwujęzycznej, polsko-łacińskiej edycji, umoż-
liwiającej porównanie obu tekstów – pomysł zresztą nieszczęśliwy, bo 
odsłania oczywiste słabości polskiej translacji. Mimo wszystko musia-
ła ona wzbudzić pewne zainteresowanie czytelników, gdyż doczekała 
się dwóch wydań (1665, 1669)150.

Gdy w polskiej recepcji siedemnastowiecznej tryumfy święcili 
Barclay i Owen, wielkim nieobecnym okazywał się – nie tylko prze-
cież w Rzeczypospolitej – Szekspir. Oczywiście, polscy podróżnicy 
w Londynie mogli czasem oglądać spektakle teatralne, w tym tak-
że Szekspirowskie, lecz nie mamy żadnych tego świadectw151. Jakub 
Sobieski, który odwiedzał stolicę Anglii latem 1609 r. i teoretycznie 
mógł obejrzeć Peryklesa (a opowieść była mu znana z popularnej 
Historyi o Apollonie, królu tyrskim) czy Cymbelina, napisał o swoich 
londyńskich doświadczeniach teatralnych w sposób, który raczej roz-
czarowuje: 

Są i różne w tym mieście loca publica dosyć piękne, teatra na komedyje, 
w których się ten naród kocha i na nich się przesadza, różne po wszytkim 
mieście. Było natenczas w Londynie 9 lwów i dwaj tygrysy152. 

W istocie jednak rozrywki teatralne, tak charakterystyczne dla 
Londynu za czasów Elżbiety I i Jakuba I, były osobliwością miejscową 
porównywalną choćby do walk byków w Hiszpanii i bynajmniej nie 

149 F.J.E. Raby, A History of Christian-Latin Poetry from the Beginning to the 
Close of the Middle Ages, Clarendon Press: Oxford 1953, s. 390–392; A.G. Rigg, 
History of Anglo-Latin Literature: 1066–1422, Cambridge University Press: Cam-
bridge 1992, s. 208–214.

150 Zob. W. Walecki, Klemens Bolesławiusz (pisarz reformacki z XVI wieku). 
Zarys monograficzny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, s. 295–296.

151 Na przykład Krzysztof Mrowcewicz przypuszcza, że wśród widzów pre-
mierowego przedstawienia Burzy w Whitehall (1 XI 1611) mógł być przebywający 
wówczas w Londynie Daniel Naborowski. K. Mrowcewicz, Małe folio, s. 65–66.

152 J. Sobieski, Peregrynacja po Europie i Droga do Baden, oprac. J. Długosz, 
ZN im. Ossolińskich: Wrocław 1991, s. 56. Zob. też J. Dąbrowski, Polacy w Anglii 
i o Anglii, WL: Kraków 1962, s. 100.
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sytuowaną w przestrzeni kultury wysokiej153. Uwaga Sobieskiego była 
więc bardzo na miejscu.

Podejmowane przez Jerzego Limona, Jarosława Komorowskie-
go i Andrzeja Żurowskiego badania dowiodły jednak niezbicie, że 
angielskie i niemieckie kompanie teatralne już od końca XVI wieku 
pojawiały się na Pomorzu, a w kolejnym stuleciu grały repertuar szek-
spirowski (choć w niewielkim zakresie) w miastach pruskich, przede 
wszystkim w Gdańsku, a także w Elblągu czy Królewcu. Do Gdańska 
angielscy aktorzy (m.in. trupy Roberta Browne’a, Johna Greena, Johna 
Wayde’a, Johna Spencera) przybywali systematycznie, głównie w la-
tach 1601–1619 oraz 1636–1655, by grać podczas jarmarków domi-
nikańskich – zapewne po niemiecku, choć, biorąc pod uwagę sporą 
kolonię angielską w tym portowym mieście, można też przypuszczać, 
że czasem również w języku narodowym. Wyobrażenie o repertuarze 
daje antologia Englische Comedien und Tragedien (wyd. 1620, 1626, 
1630), w której znalazły się przekłady dramatów Thomasa Dekkera, 
Roberta Greene’a, Thomasa Kyda i osiem dramatów Szekspira, w tym 
Hamlet, Król Lear i Romeo i Julia. Około roku 1610 powstał w Gdań-
sku, zaprojektowany przez Konrada Heidemanna, budynek Szkoły 
Fechtunku, którego architektura oraz wielkość wydawały się naślado-
wać londyński teatr The Fortune; tam właśnie odbywały się spektakle 
angielskich aktorów, którzy w liście do ojców miasta w roku 1619 pro-
sili o zezwolenie na zorganizowanie przedstawienia in publico theatro. 
Funkcję takiego „teatru publicznego” (pierwszego na ziemiach Rze-
czypospolitej) spełniała Szkoła Fechtunku przez dwieście lat. Aktorzy 
angielscy cieszyli się w Europie opinią najlepszych w swoim rzemiośle, 
nic więc dziwnego, że na zaproszenie królewskie odbyli przynajmniej 
kilka podróży w głąb kraju. W roku 1617 trupa Johna Greena grała 
w Warszawie na dworze Zygmunta III i dzięki jego rekomendacjom 
udała się później do Pragi. To właśnie ta trupa (obok kompanii Johna 
Wayde’a) miała w repertuarze dramaty Szekspira, choć były to raczej 
prozaiczne przeróbki. Z dworem królewicza Władysława stałym kon-

153 J.C. Meagher, Pursuing Shakespeare’s Dramaturgy. Some Contexts, Re-
sources, and Strategies in His Playmaking, Associated University Presses: Cranbury 
2003, s. 154.
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traktem związana była trupa Richarda Jonesa, specjalnie sprowadzona 
z Londynu. Królewskim patronatem cieszyły się zapewne kompanie 
Roberta Archera i Aarona Askena. Aktywność angielskich kompanii 
aktorskich w Rzeczypospolitej została zahamowana przez wojny po-
łowy stulecia, by ostatecznie wygasnąć po roku 1670. Jeszcze za pa-
nowania Michała Korybuta i Jana III zdarzały się sporadyczne wizyty 
artystów angielskich (George Bentley wystąpi w Gdańsku, Krakowie 
i w Warszawie w latach 1669–1670) lub niemieckich, grających reper-
tuar szekspirowski154. W roku 1664 książę Bogusław Radziwiłł obejrzał 
w Królewcu Poskromienie złośnicy, które po niemiecku wystawiła wę-
drowna trupa Carla Andreasa Paulsena155.

Dopiero oświeceniowa anglofilia uczyniła jednak Szekspira 
twórcą w Rzeczypospolitej czytanym, komentowanym, tłumaczonym 
(na polski), wystawianym w publicznych teatrach, a nawet wielbionym 
– przynajmniej przez niektórych – mimo oczywistej i podkreślanej 
nieregularności oraz nieklasyczności jego dramatów156. Na te właśnie 
mankamenty dzieł Szekspira narzekał Adam Kazimierz Czartoryski 
najpierw w Historyi nauk wyzwolonych (1766), będącej przekładem 
dziełka Juvenela de Carlancas, a następnie w przedmowie do Panny 
na wydaniu (1774), sporządzonej przez siebie adaptacji Miss in Her 
Teens or the Medley of Lovers Davida Garricka, wybitnego angielskie-
go aktora, lecz znacznie mniej utalentowanego dramaturga. Angiel-
ska literatura dramatyczna, pisze Czartoryski, odróżnia się od innych 

154 Na ten temat zob. J. Limon, Gentlemen of a Company. English Players in 
Central and Eastern Europe, 1590–1660, Cambridge University Press: Cambrid-
ge-New York 1985; idem, Gdański teatr „elżbietański”, ZN im. Ossolińskich, Wro-
cław 1989; J. Komorowski, Czy angielscy komedianci grali w Polsce Shakespeare’a?, 
„Pamiętnik Teatralny” 2003, nr 3–4, s. 5–14; A. Żurowski, Prehistoria polskiego 
Szekspira, Literatura Net PL: Gdańsk 2007, s. 151–153.

155 J. Komorowski, Księcia Radziwiłła spotkanie z Shakespearem („Po-
skromienie złośnicy” w Królewcu w 1664 r.), „Pamiętnik Teatralny” 1996, nr 3–4, 
s. 423–434.

156 Już Wacław Rzewuski, który w 1. połowie XVII w. podróżował do Anglii 
i bywał w tamtejszych teatrach, zauważał, że choć teatr angielski nie ma nic wspól-
nego z „prawami Horacyjusza”, nie ujmuje to w niczym jego walorów estetycznych. 
Zob. L. Bernacki, Shakespeare w Polsce do końca XVIII wieku, W. Anczyc: Kraków 
1914, s. 7.
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„srogością i twardością”, a także tym, że Anglicy „zgoła do reguł się 
żadnych nie przywiązują”157. Choć nie ma wątpliwości, że Szekspir był 
najwybitniejszym spośród dramaturgów angielskich, jego naturalnych 
talentów nie równoważyła należyta edukacja i tym wypada tłuma-
czyć właściwe mu lekceważenie reguł klasycznych. O tym, że w jego 
dziełach „przy najżywszych myślach i najmocniejszych wyrazach 
obok podłe błaznowania idą”, wspominał w przypisach do Sztuki ry-
motwórczej (1788) Franciszek Ksawery Dmochowski158. Dezaprobatę 
dla „niedorzeczności” w dziełach Szekspira i mieszania rejestrów sty-
listycznych wyrażała także skądinąd wielbiąca jego twórczość księż-
na Izabela (w 1790 r. odbyła nawet podróż do Stratfordu i kupiła tam 
krzesło, które należeć miało do angielskiego dramaturga)159, a Krasicki 
w traktacie O rymotwórstwie i rymotwórcach stwierdzał, że dramaty 
Anglika:

Tchną […] jakowąś dzikością i mają piętno wieku swojego, jednakże wpo-
śrzód najgrubszych błędów okazują się niekiedy takowe światła, iż wznoszą 
działacza nad mistrze160. 

To właśnie Krasicki (tak autora piszącego pod pseudonimem 
„Theatralski” identyfikują zarówno Ludwik Bernacki, jak i Elżbieta 
Aleksandrowska) w „Monitorze” (1766, nr 65), powołując się na Sa-
muela Johnsona, wskazywał, że tak charakterystyczne dla Szekspira 
ignorowanie reguły trzech jedności bynajmniej nie obraża zdrowego 
rozsądku i jest jak najbardziej do przyjęcia dla widzów161. W tym kon-
tekście twórczość Szekspira staje się w estetyce polskiego oświecenia 
szansą na podjęcie refleksji nad opozycją rozumu i wyobraźni, reguł 
i geniuszu – refleksji, która do pewnego stopnia przygotowuje dyskusje 

157 Cyt. wg wyd.: Teatr polski, czyli zbiór komedyj, drammy, tragedyj z naj-
sławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze 
warszawskim granych, t. 24, druk. Korpusu Kadetów: Warszawa 1794, s. 48–49.

158 F.K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza. Poema we czterech pieśniach, 
oprac. S. Pietraszko, ZN im. Ossolińskich: Wrocław 1956, s. 77.

159 L. Bernacki, op. cit., s. 14–21; Z. Gołębiowska, Podróż Izabeli i Adama 
Czartorskich do Wielkiej Brytanii, s. 129–146.

160 I. Krasicki, op. cit., s. 488.
161 L. Bernacki, op. cit., s. 8–10; „Monitor” 1765–1785, oprac. E. Aleksan-

drowska, Wrocław 1976, s. 119–123.
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kolejnego stulecia162. Jeśli gdzieś widoczne jest zderzenie wartości es-
tetycznych właściwych obu literaturom, to właśnie tutaj, chociaż wielu 
podejmujących „problem Szekspira” polskich intelektualistów i pisa-
rzy wieku XVIII powtarza w pewnej mierze sądy Woltera, wyrażone 
w jego Lettres philosophiques sur les Anglais (przełożonych na język 
polski w 1793 r.)163. 

Polska publiczność literacka od ponad dwóch wieków kształ-
towana była w admiracji dla humanistycznej tradycji retorycznej 
i klasyczności, bo przecież nawet nasz rodzimy barok był raczej ich 
transformacją niż kontestacją. Nacierające z Francji – nie mniej prze-
cież klasycznej – wichry oświecenia postawiły przed wyedukowanymi 
w duchu jezuickiego humanizmu Sarmatami, prawem osobliwego pa-
radoksu, „dzikiego” geniusza, niepoddanego – jak sądzą polscy czy-
telnicy – polerującemu działaniu studiów humanitatis i nieznającego 
reguł. Reakcją na tę osobliwość jest fascynacja (po części podyk-
towana modą) i odkrycie wartości estetycznych, które do tej pory 
w paradygmacie kultury polskiej nie istniały, choć nadal nie są one 
bynajmniej zalecane jako przedmiot do naśladowania. Czym innym 
iskry dowcipu, czym innym płomień geniuszu – mówi w cytowanej 
już przedmowie do Panny na wydaniu Czartoryski. Najmożniejszym 
zresztą patronem i orędownikiem Szekspira w oświeceniowej Polsce 
okazał się sam król Stanisław August, którego biblioteka mieściła dzie-
ła Stratfordczyka zarówno w oryginale, jak i w przekładzie francuskim 
(oraz bogatą kolekcję siedemnasto- i osiemnastowiecznej literatury 
angielskiej). W Łazienkach polecił on umieścić pomnik wielkiego dra-
maturga, a jeszcze we wczesnych latach pięćdziesiątych tłumaczył na 
francuski Juliusza Cezara164. 

Ambiwalencja ocen, w którą po części uwikłany był również 
król, zaważyła na oświeceniowej recepcji Szekspira, którego dzieła, 
owszem, zaczynają być grane w teatrach publicznych w polskiej wersji 

162 J.Ij. Van der Meer, Literary Activities and Attitudes in the Stanislavian Age 
in Poland (1764–1795). A Social System?, Rodopi: Amsterdam – New York 2002, 
s. 240–241.

163 L. Bernacki, op. cit., s. 27–28; R. Butterwick, op. cit., s. 65.
164 R. Butterwick, op. cit., s. 168–172.
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językowej (choć w zasadzie już po upadku politycznym Rzeczypospo-
litej), lecz jedynie jako przeróbki – czasem bardzo odległe od ory-
ginału, oparte na adaptacjach francuskich i niemieckich. To zresztą 
trupom niemieckim i francuskim zawdzięczamy, że w ostatnim ćwierć - 
wieczu niepodległości w teatrach warszawskich (oraz gdańskich i to-
ruńskich) grano już kilka dramatów Szekspira: Romea i Julię, Ham-
leta, Makbeta, Króla Leara, Otella165. Spod pióra Zabłockiego wyszła 
pierwsza adaptacja w języku polskim; był to Samochwał albo amant–
wilkołak, komedyja we czterech aktach na teatrze warszawskim repre-
zentowana (1782), tekst oparty na francuskiej przeróbce Wesołych 
kumoszek z Windsoru sporządzonej przez Jean-Marie Collota d’Her-
bois, wystawiany, jak się zdaje, kilkakrotnie w latach osiemdziesiątych. 
Wszystkie kolejne adaptacje powstają już po rozbiorach i związane są 
z działalnością Wojciecha Bogusławskiego. W roku 1798 wystawił on 
po raz pierwszy polskiego Hamleta, którego prezentował później jesz-
cze wiele razy w różnych miastach zaboru austriackiego. Tekst oparty 
był na niemieckiej przeróbce Friedricha Ludwiga Schrödera, która 
wszakże również wykorzystywała nie oryginał, lecz przekład Chri-
stopha M. Wielanda – i radykalnie zmieniała zarówno strukturę, jak 
i wymowę tragedii Szekspira166. Zmiany te zresztą Bogusławski w peł-
ni aprobował, o czym świadczą jego Uwagi nad Hamletem, w których 
krytykował Szekspira za to, że nie zachował w swej sztuce żadnych 
„prawideł”, że 

[…] wprowadzeniem na scenę nieprzyzwoitych osób i odrażających wi-
doków poniża godność trygedyi. W rozwiązaniu chybia moralnego celu, 
karząc śmiercią także niewinnych. W oświeceńszym wieku [tragedia ta – 
przyp. MHL] nie mogła być wystawioną bez przyzwoitej poprawy ani zu-

165 L. Bernacki, op. cit., s. 32. Szczegółowo na ten temat zob. A. Żurowski, 
Romeusz i Julisia, König Lear i Makbeth, jak i ci wszyscy inni wędrowcy sceny, co to 
na theatrum w Warszawie oświeconych Szekspira w swoich grywali językach, „Słup-
skie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2004, s. 31–47. 

166 Idem, Prehistoria polskiego Szekspira, s. 114–148. Na temat Schrödera 
i jego przeróbki Hamleta zob. P. Kofler, „To act, to do, to perform”. Franz Heufeld’s 
and Friedrich Ludwig Schröder’s Hamlet-Adaptations for the German Stage, w: The-
atre Translation in Performance, red. S. Bigliazzi, P. Kofler, P. Ambrosi, Routledge: 
New York 2013, s. 182–193. 
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pełnie zapomnianą dla innych niezaprzeczonych piękności, jakie tylko sam 
geniusz Szekspira stworzyć i cechą nieśmiertelności mógł oznaczyć167.

Hamlet Bogusławskiego odniósł, jak się zdaje, największy suk-
ces sceniczny spośród polskich oświeceniowych adaptacji Szekspira. 
„Ojciec polskiego teatru” wprowadził też na polskie sceny Makbeta 
(w adaptacji Stanisława Regulskiego na podstawie przeróbki Schröde-
ra) oraz Romea i Julię (w adaptacji biskupa Józefa K. Kossakowskiego 
na podstawie przeróbki Louis-Sébastiena Merciera)168. Już na początku 
wieku XIX ukazała się w drukarni w Minkowicach kolejna adaptacja 
Hamleta, pióra Jana Nepomucena Kamińskiego, również oparta na 
wersji Schrödera169. Do tej niezbyt długiej listy polskich adaptacji na-
leży dodać jeszcze dwie fragmentaryczne, czyli oparte na tekście Wol-
tera z jego Listów o Anglikach przekłady monologu To be or not to be 
– jeden pochodzący ze wspomnianej już anonimowej translacji tychże 
(1793), drugi zaś pióra Stanisława Trembeckiego170.

Mediacyjna rola innych języków i literatur europejskich – z fran-
cuską na czele – wpłynęła też na fortunę skądinąd mnożących się, 
zwłaszcza w porównaniu z wiekami poprzednimi, przekładów z lite-
ratury brytyjskiej. Znajdujemy ich wiele – zwłaszcza drobniejszych 
tekstów lirycznych – w kolejnych numerach „Monitora” czy „Zabaw 
Przyjemnych i Pożytecznych”. Literatura angielska zalecała się jednak 
przede wszystkim gatunkami nieregularnymi, nieujętymi w poetykach 
klasycznych i w tym sensie przełamywała ograniczenia tradycyjnych 
hierarchii literackich. Pośrednictwo francuskie nieraz wszakże zmie-
niało dzieła oryginalne nie do poznania, nadając im cechy stylistycz-
ne i wymowę odległą od pierwotnego. Niemniej, mimo tej mediacji, 
literatura angielska przyczyniła się w znacznym stopniu właśnie do 

167 Cyt. za: W. Tarnawski, O polskich przekładach dramatow Szekspira, AU: 
Kraków 1914, s. 16.

168 Ibidem, s. 31–32; L. Bernacki, op. cit., s. 34; A. Żurowski, Prehistoria pol-
skiego Szekspira, s. 132–159. Zob. także J. Komorowski, Piramida zbrodni. „Mak-
bet” w kulturze polskiej 1790–1989, Warszawa 2002.

169 Na temat Hamleta Bogusławskiego i Kamińskiego zob. K. Kurek, Polski 
Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej, UAM: Poznań 1999, s. 9–79.

170 L. Bernacki, op. cit., s. 27–28; S. Trembecki, Pisma wszystkie, t. 2, wyd. J. 
Kott, PIW: Warszawa 1953, s. 58.
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rozluźnienia sztywnego gorsetu klasycznego, promowała gatunki nie-
arystotelesowskie i nurty preromantyczne, choć oczywiście wnosiła 
też pewien wkład w rozwój polskiego klasycyzmu oświeceniowego. 

Już sama recepcja Szekspira i – nieco później – Miltona była 
introdukcją jakże odmiennej niż rodzima, sarmacka, tradycji baro-
kowej, naruszającej osiemnastowieczne kanony estetyczne. Sporzą-
dzone przez Jacka Idziego Przybylskiego przekłady dwóch głównych 
dzieł Miltona (Raj utracony. Ksiąg dwanaście angielskiego przekłada-
nia, 1791; Raj odzyskany. Księgi cztery, 1792) należą zresztą do tych 
dość wyjątkowych translacji oświeceniowych, które zostały oparte nie 
na przeróbkach francuskich, ale na oryginalnej wersji językowej. Tłu-
macz okazał się zadziwiająco otwarty na dykcję poetycką i śmiałość 
wyobraźni Miltona, nie usiłując ich korygować nawet pod względem 
konfesyjnym, choć jego przekład – amplifikowany, najeżony osobli-
wymi neologizami i zastępujący oryginalny, bezrymowy dziesięcio - 
zgłoskowiec jambiczny rymowanym trzynastozgłoskowcem – wzbu-
dził wiele głosów krytycznych171. W roku 1786 fragment Paradise Lost 
przetłumaczył też Franciszek Ksawery Dmochowski. Przekład ten, 
ogłoszony już po upadku Rzeczypospolitej w „Nowym Pamiętniku 
Warszawskim” (1801–1802), sporządzony został na podstawie proza-
icznej wersji francuskiej172.

Przede wszystkim jednak to powieść angielska ożywiała i odna-
wiała polską tradycję epicko-narracyjną, stawała się szkołą realizmu, 
wprowadzała elementy satyry i utopii. Bogate spektrum gatunków 
powieści filozoficznej, dydaktycznej, pikarejskiej okazywało się fascy-
nującą alternatywą dla romansów nawiązujących jeszcze do zasobów 
hellenistyczno-średniowiecznych, przetwarzanych w kolejnych wer-
sjach od stuleci, nawet jeżeli transmisja dokonywała się za pośred-
nictwem przeróbki francuskiej. Zdecydowana większość polskich 
przekładów powieści angielskich pochodzi z dwóch ostatnich dekad 

171 Z. Sinko, Twórczość Johna Miltona w Oświeceniu polskim, IBL PAN: War-
szawa 1992, s. 9–29; U. Philips, Epic Poem or Adaptation to Catholic Doctrine? Two 
Polish Versions of „Paradise Lost”, „The European Legacy: Toward New Paradigms” 
2012, nr 3, s. 349–365.

172 Z. Sinko, Twórczość Johna Miltona w Oświeceniu polskim, s. 30–38.
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stulecia, choć już u progu panowania Stanisława Augusta, w roku 1769 
ukazały się Przypadki Robinsona Crusoe, z angielskiego języka na fran-
cuski przełożone i skrócone od pana Feutry, teraz ojczystym językiem 
wydane Daniela Defoe w tłumaczeniu Jana Chrzciciela Albertrandie-
go. Najwięcej jednak owych translacji należy do lat osiemdziesiątych 
i niektóre zdają się wpisywać w znamienne dla tamtych lat dyskusje nad 
stanem społeczeństwa i państwa – jak na przykład (oparte na przerób-
ce Pierre’a Desfontaines’a) filozoficzno-satyryczne Podróże kapitana 
Gulliwera w różne kraje dalekie Jonathana Swifta (1784), które zyskały 
wielką popularność (suprascy bazylianie, którzy wydali powieść Swi-
fta, drukowali zresztą później sekwele Desfontaines’a oraz Uwagi filo-
zoficzne nad Gulliwerem) i wywarły niemały wpływ na Krasickiego. 
Sporą karierę zrobiły wśród polskich tłumaczy i czytelników powieści 
Henry’ego Fieldinga, traktowane jako swego rodzaju „romanse mo-
ralne”. Na przeróbce pióra wspomnianego już Desfontaines’a oparty 
był Ksiądz wikary i przyjaciel jego (1787), czyli pierwszy przekład The 
History of the Adventures of Joseph Andrews and His Friend Mr. Abra-
ham Adams (trzy lata później ukazał się jeszcze, bez miejsca wydania, 
Bombiza luterski w urzędzie wikarego, podług Fieldinga). Marie-Jeanne 
Riccoboni (Amelié, sujet tiré de M. Fielding, 1762) polski tłumacz przy-
pisał autorstwo powieści Fieldinga Amelia i wydał je jako Awantura 
Amalii wyjęta z dzieł J. Pani Riccoboni (1787–1788), skądinąd słusz-
nie, gdyż pod piórem Francuzki ta realistyczna powieść obyczajowa 
zmieniła się w romans sentymentalny173. Zapewne z inicjatywy Czar-
toryskiego Franciszek Zabłocki podjął się przekładu ogromnego Toma 
Jonesa, który w polskiej szacie przybrał miano Podrzutek, czyli histo-
ryja Tom-Dżona (1793) i ukazał się opatrzony przedmową samego 
księcia, w której stwierdzał on: „Nazwać można tę książkę poematem 
moralnym, z której […] wiele pożytku każdy młody człowiek czerpać 
może […]”174.

173 Z. Sinko, Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska 1764– 
–1830, PIW: Warszawa 1961, s. 37.

174 [A.K. Czartoryski], Krótkie uwiadomienie o celu i umyśle, w których jest 
pisany romans Tom-Dżona, w: H. Fielding, Podrzutek, czyli Historyja Tom-Dżona, 
w druk. M. Grölla: Warszawa 1793, s. IV.



~ 185 ~

• BRYTANIA I SARMACJA – NA KRAŃCACH EUROPY •

Anonimowy tłumacz spolszczył też powieść pikarejską Tobiasa 
George’a Smolletta The Adventures of Roderick Random i wydał ją jako 
Historyję i awantury Roderyka Random (1785), już samym tytułem 
wpisując ją poniekąd w nurt sentymentalnych „awantur” francuskich 
(źródło przekładu zresztą było oczywiście francuskie). Doczekały się 
polskiej translacji aż dwie powieści Frances Sheridan – Franciszek 
Podoski przełożył jej znaną novel of sensibility, czyli Memoirs of Miss 
Sidney Bidulph jako Pamiątki Miss Sidney Bidulph wyjęte z jej dzien-
nika (1786), a dwa lata wcześniej u bazylianów w Supraślu ukazał się 
anonimowo Nurzahad człowiek nieśmiertelny, tłumaczenie znakomitej 
moralistycznej powieści orientalnej The History of Nourjahad175. Inten-
cje moralistyczne i dydaktyczne, ale też konkurujące z nimi tendencje 
sentymentalne zdają się dominować i determinować kryteria wybo-
ru powieści tłumaczonych na polski. Wzmacniała je jeszcze mediacja 
francuska, choć nie można też zaprzeczyć, że i do romansów senty-
mentalnych (a także do innych gatunków epickich i dramatycznych) 
w ostatnich dekadach XVIII wieku docierają pierwsze echa angielskiej 
powieści gotyckiej, które już na początku XIX wieku znajdą wyraz 
w pisarstwie Anny Olimpii Mostowskiej176.

Narastająca fascynacja nieklasyczną i barbarzyńską dawnością, 
współtworząca prądy preromantyczne, manifestowała się też w prze-
róbkach i częściowych translacjach Pieśni Osjana Jamesa Macphersona, 
które w Rzeczypospolitej uwiodły aż czterech oświeceniowych poetów 
(Ignacego Krasickiego, Franciszka Karpińskiego, Konstantego Tymie-
nieckiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina), choć żaden z nich nie 
sporządził pełnego przekładu. Oświeceniowy polski „osjanizm” wyra-
ził się raczej w rozbudzeniu zainteresowania folklorem narodowym, 
w ukształtowaniu kreacji narodowego „barda” i zaważył na uformowa-
niu gatunku dumy177. Z nurtami preromantycznymi związane też było 

175 Z. Sinko, Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska 1764–
1830, s. 47–49.

176 Ibidem, s. 149–157; eadem, Gotyk i ruiny w wyobraźni literackiej epoki 
oświecenia, „Przegląd Humanistyczny”1978, nr 9, s. 27–28.

177 M. Szyjkowski, Ossyjan w Polsce na tle genezy romantycznego ruchu, AU: 
Kraków 1912; Z. Sinko, Osjanizm, w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. 
T. Kostkiewiczowa, ZN im. Ossolińskich: Wrocław 2002, s. 368–374.
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zainteresowanie twórczością Edwarda Younga – dodajmy: naprawdę 
niemałe. Zainicjował je przekład jego tragedii Revenge, który zapewne 
w połowie lat siedemdziesiątych wyszedł drukiem jako Mściwość. Entu-
zjaści Younga dziwnym trafem ulokowali się w lubelskiej oficynie księ-
ży trynitarzy, która już w roku 1783 wydała jego Listy moralne, później 
Night Thoughts jako Nocy (1785) wraz z prozaicznym przekładem Poem 
on the Last Day. Źródło było, rzecz jasna, francuskie. Dzieła te były póź-
niej jeszcze kilkakrotnie przedrukowywane, choć w tym samym czasie 
w Warszawie ukazał się przecież poetycki Sąd ostateczny Dmochow-
skiego (1785), później zaś również Nocy (1798). Young wywarł też silny 
wpływ na twórczość Naruszewicza, Karpińskiego, Kniaźnina, Ignacego 
Bykowskiego, silnie inspirując prądy preromantyczne końca wieku178.

Może najbardziej klasycystycznym spośród wielkich angielskich 
pisarzy, których dzieła przyswajano literaturze polskiej u schyłku ist-
nienia Rzeczypospolitej, był Alexander Pope. Największym powodze-
niem cieszył się jego sentymentalny poemat Eloisa to Abelard, który 
znalazł aż pięciu polskich tłumaczy w latach 1784–1795 (byli wśród 
nich Ignacy Bykowski i Stefan Chomętowski). Przekładano kilkakrot-
nie An Essay on Criticism oraz An Essay on Man (Franciszek Podoski, 
Rzecz o krytyce, 1787 i tegoż Poemata moralne i krytyczne, czyli począt-
ki obyczajności i smakowitości, 1787; Antoniego Cyankiewicza Początki 
moralności, czyli wiersz filozoficzny o człowieku, 1788, oraz Jana Kan-
tego Targońskiego Dociekania o człowieku, czyli początki obyczajności, 
1789). Jacek Przybylski, który jako jeden z bardzo nielicznych tłuma-
czył z angielskiego, przygotował nawet edycję dwujęzyczną: O krytyce 
Aleksandra Pope […] wiersz polski obok z angielskim (1790). Udany 
przekład poematu heroicznego The Rape of the Lock sporządził Ignacy 
Bykowski (Pukiel Belindzie ustrzyżony i porwany, 1788), a w petersbur-
skiej twierdzy po upadku powstania pocieszał się komponowaniem 
innej translacji tego utworu Julian Ursyn Niemcewicz (również posłu-
gując się oryginałem)179. Dobrze znający język angielski Niemcewicz 

178 M. Szyjkowski, Edwarda Younga „Myśli nocne” w poezyi polskiej (ze stu-
diów nad genezą polskiego romantyzmu), AU: Kraków 1917.

179 S. Helsztyński, Polskie przekłady Miltona i Pope’a, „Pamiętnik Literacki” 
1928, s. 474–489.
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tłumaczył zresztą wiele utworów literatury angielskiej – na przykład 
Miltona (L’Allegro, Penseroso), inne wiersze Pope’a, także Drydena, 
Graya, Blaira, lecz przekłady te powstawały i publikowane były już po 
upadku Rzeczypospolitej. 

* * *

Relacje polsko-brytyjskie, w okresie wczesnonowożytnym mało in-
tensywne i zdecydowanie słabiej owocujące niż na przykład pol-
sko-niemieckie, były z jednej strony dość typowe dla pewnego typu 
wymiany kulturowej Pierwszej Rzeczypospolitej z narodami Europy 
Północnej, z drugiej zaś miały swoje przestrzenie odrębne i swoiste. 
Należy podkreślić bardzo znaczny udział stereotypów i uprzedzeń 
konfesyjnych, które bez wątpienia wpływały niekorzystnie na tę wy-
mianę. Prawem paradoksu uczestniczyły one jednak w kształtowaniu 
tożsamości obu stron, określających się w dużej mierze przeciwko 
opresorom i prześladowcom prawdziwego Kościoła, jakkolwiek był on 
definiowany. W tym kontekście na przykład rozpatrywać należy rolę 
piśmiennictwa angielskich rekuzantów w Rzeczypospolitej od końca 
XVI wieku. Z pewnością do najważniejszych, bo najbardziej produk-
tywnych, najciekawiej owocujących związków w sferze idei i wartości 
religijnych należy zaliczyć oddziaływanie polskich arian na kształtu-
jący się w Anglii unitaryzm i racjonalizm, z czasem także głoszoną 
przez nich kulturę tolerancji. Źródłem tego wpływu były bezpośred-
nie kontakty antytrynitarzy z przedstawicielami radykalnej reformacji 
angielskiej jeszcze w pierwszej połowie XVII stulecia, ale także nurty 
intelektualne docierające do Anglii przez Niderlandy, w których zna-
lazło schronienie tak wielu ariańskich egzulantów. Idee socyniańskie, 
przetworzone i zespolone z innymi, stały się zaczynem europejskiej 
myśli oświeceniowej, choć nie w tej rzeczywistości kulturowej, która 
je zrodziła.

Kultury brytyjską i polską łączyły też w dobie wczesnonowo-
żytnej koncepcje monarchiae mixtae i republikanizm oraz tak silna 
w Rzeczypospolitej, a umacniająca się w Anglii od początku XVII 
wieku idea suwerenności narodu wobec władcy. Polska filozofia po-
lityczna, budząca podziw niektórych autorów angielskich, ze szcze-
gólną siłą akcentowała jednak etyczny fundament wolności i swobód 
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obywatelskich, warunkujący – w przekonaniu polskiej i litewskiej 
szlachty – wolność narodu i państwa. W brytyjskiej kulturze politycz-
nej, w której nie kwestionowano przecież owego wymiaru osobistej 
odpowiedzialności, silniejszy nacisk położono wszakże na struktury 
instytucjonalne, z niekwestionowanym zresztą pożytkiem dla same-
go państwa. Dopiero oświeceniowa anglofilia, w której Rzeczpospolita 
uczestniczyła w dużej mierze za pośrednictwem francuskim i niemiec-
kim, zwróciła uwagę polskiej szlachty na brytyjski model ustrojowy 
i osiągnięcia parlamentaryzmu, które w znacznym stopniu inspirowały 
reformy polityczne czasów Sejmu Wielkiego.

Najbardziej niewątpliwa, mimo stosunkowo nikłej intensyw-
ności wzajemnych kontaktów literackich i artystycznych, okazuje 
się wspólnota wartości estetycznych, zwłaszcza w wieku XVI i XVII, 
a to za sprawą uniwersalności nurtów odgrywających wówczas 
pierwszoplanową rolę w kulturze humanistycznej całej Europy. Sła-
wa Buchanana w Rzeczypospolitej, a – nieco później – Sarbiewskie-
go w Anglii, choć znacząca i owocująca wieloma translacjami czy 
imitacjami, pozostawała całkowicie niezależna od jakiegokolwiek 
kontekstu narodowego czy nawet polityczno-konfesyjnego, należała 
raczej do tej samej dziedziny ponad czasem i przestrzenią, w której 
iściła się gloria samego Wenuzyjczyka. Podobnie „walijski Marcja-
lis”, John Owen, zaznawał w Sarmacji tejże samej popularności, którą 
konceptystyczny gust stulecia przyniósł mu i w innych krajach. To, 
co najbardziej oryginalne i zarazem powierzone dykcji wernakular-
nej, jak na przykład twórczość Szekspira czy Miltona, pozostawało 
w zasadzie niedostępne czy to ze względu właśnie na samo medium 
językowe, czy też na niepojętą – nie tylko w Polsce, ale i w ogóle na 
kontynencie europejskim – śmiałość w kwestionowaniu aksjoma-
tów klasycystycznej poetyki. Gdy jednak ta „barbarzyńska” swobo-
da i estetyczna nieprawomyślność, rozgrzeszone przez oświeconych 
Francuzów i Niemców, zostały wreszcie dopuszczone do literackich 
salonów Rzeczypospolitej, to przygotowywały już (wespół z mod-
nym osjanizmem i niektórymi nurtami powieściowymi) przełom ro-
mantyczny, a sam angielski klasycyzm, także przecież oddziałujący 
na polskie oświecenie, okazał się w ich perspektywie znacznie mniej 
inspirujący.
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Od wieków kultury państw silnych politycznie jawią się jako 
szczególnie atrakcyjne. Stulecia świetności Rzeczypospolitej sprzyja-
ły, w pewnym przynajmniej zakresie, zainteresowaniu jej wartościami 
i ideami, choć tymi jedynie, które w ogóle podlegały transmisji w ła-
cińskiej respublica litterarum. Nie inaczej było z literaturą brytyjską. 
W XVIII wieku upadające państwo polsko-litewskie budziło już tylko, 
w najlepszym wypadku, współczucie, gdy rosnąca siła Wielkiej Bryta-
nii i jej polityczna (a co za tym idzie – językowa) ekspansja skłaniały 
do coraz większego zainteresowania także jej dziedzictwem kulturo-
wym. Polityka w dużej mierze determinuje kształt literackiego i kul-
turowego kanonu, ten zaś w pewnym stopniu sprzyja podtrzymaniu 
politycznego status quo, ma bowiem, jak wiadomo, funkcję perswazyj-
ną. Dziedzictwo kulturowe Pierwszej Rzeczypospolitej, skompromito-
wane jej upadkiem, na długi czas przestało być ważnym i inspirującym 
składnikiem pamięci kulturowej Europy. Tym ważniejsze jest dziś roz-
poznawanie jego miejsca.


