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Polak z pochodzenia, Rzymianin z wysłowienia

E
t me Latinae non solitum loqui / Iussere Musae (I mnie, com  nie zwykł mówić po łaci-
nie, / Natchnęły Muzy, przeł. T. Karyłowski). Trudno dziś, w czasach progra-
mowego rugowania resztek łaciny z nauczania szkolnego (pod tym względem 

polska szkoła lokuje się w Unii Europejskiej na szarym końcu) i akademickiego, co 
zresztą jest tylko jednym z wielu symptomów odcinania się od własnego dziedzic-
twa kulturowego, w pełni zrozumieć sens i odczuć czar słów przytoczonych z ody 
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w której, w duchu chrześcijańskiego neosto-
icyzmu, przekonywał, że niczego zbytnio się lękać ani pożądać nie trzeba (Nihil stulte 
timendum et concupiscendum). Otwierające ją słowa są wyrazem dumy poety, który 
nieco dalej nazywa się szlachetnym Orfeusza potomkiem (nobilis Orphei nepos) i wiesz-
czem niemałej chwały (nec tenui lyra vates), oraz konwencjonalnej skromności twórcy, 
ośmielającego się przemawiać w języku starożytnych Rzymian. Skromności kon-
wencjonalnej, trudno bowiem traktować serio wyznanie o braku biegłości w łacinie 
w przypadku poety, o którym słynny niderlandzki humanista Hugo Grotius, już po 
przeczytaniu jego pierwszych wierszy, napisał, że nie tylko dorównał Horacemu, ale 
niekiedy go przewyższył (Non solum aequavit, sed interdum superavit Flaccum). W tym 
samym mniej więcej czasie inny sławny uczony filolog, Erycius Puteanus, wyraził 
się zwięźle o Sarbiewskim jako o Sarmacie (Polaku) pod względem pochodzenia, 
Rzymianinie pod względem wysłowienia (Romanus ore, natione Sarmata). Spośród 
niezliczonych pochwał tego rodzaju, w których jak refren powtarza się zestawie-
nie Sarbiewskiego z najwybitniejszym rzymskim poetą lirycznym Horacym, przy-
toczmy jeszcze dwie: „niemieckiego Horacego”, jak nazywano wybitnego poetę 
nowołacińskiego Jakoba Baldego, który o Sarbiewskim wyraził się jako o równym 
Orfeuszowi (Par Casimirus Orpheo), i „polskiego Salomona”, jak nazywano siedem-
nastowiecznego pisarza i polityka, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który 
w swoich Rozmowach Artaksesa i Ewandra (1676) napisał: Sarbiewski też, Polak, z Hora-
cyjuszem w stylu i żywości wiersza certuje [tzn. rywalizuje], i między godnymi poetami 
może mieć miejsce. Pochwała Lubomirskiego może wydać się na pierwszy rzut oka 
wstrzemięźliwa, że jednak tak nie jest, wystarczy uświadomić sobie, że Sarbiewski 
został tu wymieniony bezpośrednio po Horacym, Wergiliuszu i Senece Młodszym, 
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a przed Giambattistą Marinem i Torquatem Tassem, nie mówiąc już o Petrarce, 
Dantem i niejakim Gasparze Murtoli, o których Lubomirski napisał, że... nie tak 
dalece wyborni stylem, jako przykładem i starożytnością pamiętni. 

Jak już wspomniano, pochwały tego rodzaju, kierowane pod adresem Sarbiew-
skiego, można by mnożyć. O tym, że nie były one gołosłowne, że kryje się za nimi 
autentyczne uznanie dla jego twórczości, świadczą też inne, bardziej namacalne 
dowody sławy Sarbiewskiego, przede wszystkim w postaci licznych wydań jego 
poezji, począwszy od kolońskiej editio princeps w 1625 r., nie mówiąc już o prze-
kładach czy parafrazach w językach nowożytnych. Tę europejską sławę zawdzię-
czał Sarbiewski nie tylko niekwestionowanemu talentowi poetyckiemu, ale także, 
a może przede wszystkim temu, że wypowiadał się w języku ówczesnych elit – łaci-
nie, która nadal pozostawała jednym z fundamentów Europy jako wspólnoty nie 
politycznej, bo taką już Europa od dawna nie była, ani religijnej, bo ta zakończyła 
się wraz z nieszczęsnym wystąpieniem Marcina Lutra, ale kulturalnej. To łacina 
była niejako „urzędowym” językiem ówczesnej „respublica litteraria”, „rzeczypo-
spolitej uczonych”, jak często określano wówczas ponadnarodową i ponadwyzna-
niową wspólnotę uczonych, którą łączyło przywiązanie i do kultury klasycznej, 
grecko-rzymskiej, i do nie tak znów odległego jeszcze, wspólnego dziedzictwa nie-
podzielonego chrześcijaństwa. Na swoisty paradoks zakrawa fakt, że to właśnie 
przywiązanie Sarbiewskiego do fundamentalnych wartości konstytuujących kul-
turę chrześcijańskiej Europy oraz do języka łacińskiego, który był jednym z jej fila-
rów i zworników zarazem, tak jak przyczyniło się do europejskiej niegdyś kariery 
i sławy polskiego poety, tak obecnie jest jednym z powodów jego zapomnienia. 
Nie sposób bowiem, czytając dziś jego ody, oprzeć się wrażeniu, że nie tylko dość 
powszechna nieznajomość łaciny jest jednym z powodów, dla których chrześci-
jański czy sarmacki Horacy (Horatius christianus, Horatius sarmaticus), jak niegdyś 
nazywano Sarbiewskiego, właściwie jest nieobecny w świadomości polskiej inte-
ligencji, o ile jeszcze takowa istnieje. Miał z pewnością rację jeden z uczonych 
(Czesław Hernas), kiedy pisał:

Czytywali go katolicy i protestanci, tłumaczony był z łaciny na język 
polski, niemiecki, francuski, angielski, włoski, flamandzki, litewski, czeski, 
naśladowano go, dyskutowano i wykładano na akademiach. Ale był poetą 
łacińskim [podkr. WP]. Upadek literatury łacińskiej i postępujący upadek 
łaciny, jej znaczenia i znajomości – to czynniki, jakie zaważyły na losie 
pośmiertnym poety. Poezje Sarbiewskiego traciły bowiem na wartości, kiedy 
traciły swoje tworzywo językowe łacińskie, jego prawa, jego odniesienia do 
dawnych mistrzów. Wraz z tym ginęły z tekstu elementy wewnętrznego dia-
logu, jaki toczyła młoda kultura kontrreformacji ze starą kulturą łacińskich 
pogan; zostawały tezy, myśli, ale ginęły stylistyczne aluzje, gra wyobraźni 
wykorzystującej tradycyjną topikę, eksperymenty wersyfikacji, a więc to, co 
mieściło się w tworzywie poezji w języku.

Wszystko to niewątpliwie prawda, czy to jednak wyczerpuje powody, dla któ-
rych poeta przez papieża Urbana VIII uwieńczony rzekomo wawrzynem poetyc-
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kim (poeta laureatus), stał się „poetą zapomnianym”? Sądzę, że nie tylko. Co naj-
mniej od dwustu lat Sarbiewski jest, by tak rzec, niewygodny. W dziewiętnastym 
wieku, wieku rozbudzonej świadomości narodowej, raziła czytelników kosmopo-
lityczna, bo łacińska i klasyczna zarazem, dykcja poety. Nieprzypadkowo ówcze-
sny tłumacz jego wierszy na język polski, Władysław Syrokomla, zwierzał się, iż 
musiał wysłuchiwać opinii, że jego praca na nic [się] nie przyda, [...], że łacinnicy nasi 
jako żywo nie są to pisarze narodowi, a ich prace są to jakieś klejonki, które zamiast tłu-
maczyć – lepiej pisać powieści. Również w okresie totalitaryzmu komunistycznego 
nie mógł cieszyć się uznaniem poeta, który nie był ani „narodowy w formie”, ani 
tym bardziej „socjalistyczny w treści”. Jakże charakterystyczne pod tym względem 
były refleksje Stefana Żółkiewskiego „na marginesie Zjazdu Polonistów” w 1950 r., 
który „martwej” tradycji Skargi, Sarbiewskiego i całego panującego nurtu literackiego 
pierwszej połowy XVII w. przeciwstawiał poetów ariańskiego radykalizmu społecznego, 
poetów mieszczańskich, poetów chłopskiej nędzy i buntu, reprezentujących żywą tradycję 
[...] realizmu, tradycję prawdy artystycznej, tradycję realistycznej siły poetyckiego wyrazu, 
wyrastającej z opowiedzenia się po stronie wyzyskiwanych przeciwko wyzyskiwaczom. 
A współcześnie? Czy może liczyć na uznanie poeta się tak manifestacyjnie chrze-
ścijański, europejski i sarmacki (czytaj: polski) jednocześnie, co w jego przypadku 
nie oznaczało bynajmniej przywiązania do abstrakcyjnie rozumianej christianitas, 
europejskości czy polskości, ale do bardzo konkretnych i konstytutywnych dla nich 
idei i wartości? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Niezależnie od przyczyn, 
faktem jest, iż najsławniejszy polski poeta przedrozbiorowej Rzeczypospolitej jest 
dziś poetą praktycznie zapomnianym, znanym niemal wyłącznie wąskiemu gronu 
specjalistów tudzież absolwentom studiów polonistycznych. Fakt to do pewnego 
stopnia zawstydzający a nawet, jeśli chodzi o nieobecność Sarbiewskiego w pro-
gramach szkolnych, równie skandaliczny, jak wspomniane już niemal całkowite 
wyrugowanie łaciny z polskiej szkoły. Z tego też względu niniejszy szkic jest tylko 
jeszcze jedną próbą przypomnienia, bo niczym więcej, poety, o którym już za jego 
życia napisano, że więcej sławy przyniósł zakonowi swoimi utworami lirycznymi niż pra-
cami filozoficznymi lub teologicznymi, po śmierci zaś, że był w sztuce równy Horacemu, 
umysłem podnioślejszy.

Z Sarbiewa na europejski Parnas

Życie Sarbiewskiego, według dzisiejszej miary niezbyt długie, przypadło na 
czasy panowania dwóch pierwszych Wazów – Zygmunta III i jego syna, Władysława 
IV. Urodził się 24 lutego 1595 w niewielkim Sarbiewie pod Płońskiem w szlache-
ckiej rodzinie Mateusza herbu Prawdzic (Prawda) i Anastazji z Milewskich, rodzi-
nie chyba wyróżniającej się na tle licznej i na ogół ubogiej szlachty mazowieckiej, 
skoro młodszy brat Macieja, Stanisław, doszedł z czasem do senatorskiej godno-
ści wojewody mazowieckiego. Około 1606 r. Maciej Kazimierz rozpoczął naukę 
w kolegium jezuickim w Pułtusku i odtąd na całe życie związał się z zakonem, 
który zdążył już wydać tak wybitnych twórców polskiej kultury i literatury, jak 
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Jakub Wujek i Piotr Skarga czy nieco mniej znani Benedykt Herbest i Stanisław 
Grodzicki. Po pięcioletniej nauce wstąpił do nowicjatu jezuickiego w Wilnie, po 
czym w l. 1614-1617 w kolegium w Braniewie przeszedł studia filozoficzne, by 
następnie kontynuować studia humanistyczne w kolegiach jezuickich w Krożach 
na Żmudzi i w Połocku. W latach 1620-1622 zgłębiał teologię na Akademii Wileń-
skiej, a od listopada 1622 do 1624 r. — w rzymskim Collegium Germanicum. Trze-
ciego czerwca 1623 r. przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie. 

Pobyt w Rzymie okazał się szczególnie owocny dla Sarbiewskiego, który mógł 
nie tylko pogłębić swoją znajomość języka łacińskiego, ale także poznać włoski i, 
być może, francuski. Zapewne w tym czasie obudziło się w nim głębsze zainte-
resowanie starożytnościami rzymskimi, które znalazło wyraz w jego późniejszej 
działalności naukowej, a także teorią poetyki i retoryki. Tam też nawiązał kontakty 
ze środowiskiem intelektualnym i artystycznym skupionym wokół dworu papieża 
Urbana VIII, który docenił talent poetycki polskiego jezuity, czego wyrazem było 
odznaczenie go, zgodnie z wskrzeszonym w czasach renesansu starożytnym zwy-
czajem, laurem poetyckim (1623). Po powrocie do Polski, jesienią 1625 r., zajął się 
Sarbiewski głównie działalnością naukową i dydaktyczną. Wykładał retorykę oraz 
filozofię i teologię, najpierw w Połocku, a od 1628 r. — w Akademii Wileńskiej. 
W ścisłym związku z jego pracą dydaktyczną pozostają powstałe wówczas dzieła 
z zakresu filozofii, teologii, a zwłaszcza poetyki (De perfecta poesi – O poezji doskona-
łej, Praecepta poetica – Wykłady poetyki) i wiedzy o starożytności (Dii gentium – Bogo-
wie pogan). Mimo że niewydane za życia autora, były rozpowszechniane w formie 
rękopisów i czytane nie tylko w kolegiach jezuickich na ziemiach dawnej Rzeczy-
pospolitej, ale także w środowisku związanym z Akademią Kijowsko-Mohylańską 
na Ukrainie i w szkołach na terenie państwa  rosyjskiego. Wydane i przetłuma-
czone na język polski dopiero po drugiej wojnie światowej, są obecnie przedmio-
tem naukowych studiów w Polsce i za granicą, ugruntowując sławę Sarbiewskiego 
nie tylko jako poety, ale i jako wybitnego teoretyka, pierwszego Polaka w dziejach 
estetyki, jak z pewną dozą przesady określił go przed laty Władysław Tatarkiewicz. 

Ukoronowaniem kariery naukowej Sarbiewskiego był doktorat z filozofii, 
uzyskany w 1633 r., oraz z teologii. Uroczystość nadania tego ostatniego miała 
szczególną oprawę, odbyła się bowiem 5 lipca 1635 r. w obecności samego króla 
Władysława IV Wazy. Wyrazem uznania króla dla znanego już w Europie poety, 
było powołanie go w sierpniu 1635 roku na urząd kaznodziei nadwornego. Stano-
wisko to tyleż zaszczytne, co uciążliwe, piastowane wcześniej przez tak słynnych 
mówców kościelnych jak Piotr Skarga i Fabian Birkowski, wiązało się nie tylko 
z obowiązkiem wygłaszania licznych i długich kazań, ale także z męczącymi podró-
żami w otoczeniu monarchy (m. in. do uzdrowiska Baden pod Wiedniem w 1638 
r.) oraz, do pewnego stopnia, z udziałem w sprawach publicznych i typowych dla 
każdego dworu układach i intrygach. Nic dziwnego, że już od stycznia 1639 roku 
zmęczony stosunkami na dworze królewskim Sarbiewski zaczął zabiegać o zwol-
nienie z obowiązków kaznodziei. Upragnioną dymisję otrzymał jednak dopiero 
w marcu 1640 r. Niestety wkrótce potem, 2 kwietnia 1640 r., zmarł na wskutek 
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wylewu krwi do mózgu, który nastąpił w czasie pożegnalnego kazania wygłoszo-
nego w ówczesnej kolegiacie, a obecnie archikatedrze św. Jana w Warszawie. 

W momencie śmierci sława Sarbiewskiego jako poety była już dobrze ugrun-
towana w kraju i za granicą. Jego talent liryczny ujawnił się dość wcześnie, bo 
w latach studiów w kolegiach jezuickich, o czym świadczy wydany w 1619 r. oko-
licznościowy druk poświęcony hetmanowi wielkiemu litewskiemu – Janowi Karo-
lowi Chodkiewiczowi, zawierający, oprócz wierszy innych autorów, dwadzieścia dwa 
epigramaty i dłuższy poemat panegiryczny pióra Sarbiewskiego. Ale chyba dopiero 
w czasie pobytu w Rzymie twórczość Sarbiewskiego rozbłysła pełnym blaskiem 
i zwróciła uwagę tamtejszych elit z papieżem Urbanem VIII z rodu Barberinich 
na czele, który sam nie stronił od twórczości poetyckiej (wysławiał ją i Sarbiewski 
w jednej ze swych ód) i chętnie występował w roli mecenasa artystów, uczonych 
i poetów. Jemu oraz jego bratankowi, kard. Francesco Barberiniemu, polski jezu-
ita poświęcił całkiem pokaźną liczbę swoich utworów, kreując świeżo wybranego 
(6 sierpnia 1623 r.) papieża na odpowiednika Horacjuszowego Mecenasa, a jego 
pontyfikat – na nowy wiek złoty (aureum saeculum), czas powszechnej szczęśliwo-
ści pod rządami łaskawego i mądrego władcy. Papieżowi też ofiarował dwie pierw-
sze rękopiśmienne księgi liryków. Wedle dość powszechnie akceptowanej tradycji, 
papież odwdzięczył się poecie laurem poetyckim i złotym medalem, choć warto 
też przypomnieć alternatywną hipotezę, sformułowaną przed laty przez ks. Józefa 
Warszawskiego, o antagonizmie obu poetów – Sarbiewskiego i ambitnego papieża, 
który w młodym jezuicie z dalekiej Polski dostrzegł groźnego rywala i przyczynił 
się do jego nagłego wyjazdu z Rzymu. Nawet jeśli tak było, to można by to potrak-
tować jako dość specyficzny, ale nie mniej wyrazisty niż laur czy medal, dowód 
uznania dla poety z Sarbiewa. Obie tradycje czy hipotezy nie muszą się zresztą 
wykluczać – papież mógł pozbyć się poety, osładzając gorycz „wygnania” z Rzymu 
zaszczytnym wyróżnieniem. Byłoby to nawet bardzo w rzymskim i papieskim stylu, 
zgodnie ze znaną i praktykowaną do dziś w Watykanie maksymą: promoveatur ut 
amoveatur (promować, awansować, żeby się pozbyć).

Jeszcze w czasie pobytu w Rzymie, latem 1625 r., Sarbiewski udostępnił ręko-
pis zawierający trzy księgi liryków i jedną księgę epigramatów nieznanemu bliżej 
Markowi Gołyńskiemu (Goleńskiemu), dzięki któremu w dość niejasnych oko-
licznościach jeszcze w tym samym roku trafiły one do Niemiec, gdzie ukazały się 
w Kolonii jako Lyricorum libri tres. Wydanie to zainicjowało, tryumfalny, rzec można, 
i trwający co najmniej dwieście lat pochód poezji Sarbiewskiego przez wszystkie 
najważniejsze ośrodki drukarstwa europejskiego. Już dwa lata później wydanie 
z 1625 r. powtórzono w Kolonii, rok później, w 1628 r., powiększona nieco edycja 
ukazała się w Wilnie, dwa lata później w Antwerpii. Również w Antwerpii, w słyn-
nej oficynie Krzysztofa Plantina, w 1632 r. ukazało się wydanie zawierające już 
cztery księgi liryków i jedną księgę epigramatów, a więc korpus tekstów powta-
rzany najczęściej w kolejnych wydaniach, które ukazywały się m. in. w Antwerpii 
(1634, 1646), Cambridge (1684), Dijon (1647), Kolonii (1648, 1652, 1659, 1682, 
1721, 1781), Lipsku (1683, 1840), Mediolanie (1645), Paryżu (1647, 1759, 1791), 
Rzymie (1643), Strasburgu (1803), Wenecji (1668, 1697), Wrocławiu (1660, 1669, 



375Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ (1595-1640) z Sarbiewa k. Płońska

1753), Kaliszu (1681), Wilnie (1747), Warszawie (1769). W sumie szacuje się, że 
ukazało się co najmniej sześćdziesiąt wydań liryków Sarbiewskiego, w tym więk-
szość poza Rzecząpospolitą. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje wspo-
mniane wydanie antwerpskie z 1632 r. Utrwaliło on układ utworów powtarzany 
w następnych edycjach, a ponadto odznaczało się wyjątkowo starannym opraco-
waniem edytorskim, o czym świadczy bogata karta tytułowa, tzw. frontyspis, przy-
gotowana według projektu samego Paula Petera Rubensa, oraz specjalny dodatek, 
tzw. Epicitharisma, zawierający pochwalne utwory piętnastu poetów i uczonych, 
poświęcone autorowi liryków (eruditorum virorum ad auctorem poemata). Dodajmy, że 
późniejsze o dwa lata wydanie antwerpskie z 1634 r., choć w mniejszym formacie 
i skromniejszej szacie edytorskiej, ukazało się w zawrotnym, jak na tamte czasy, 
a i dziś chyba nie tak znów często spotykanym w przypadku poezji, nakładzie 5000 
egzemplarzy. Trudno o bardziej namacalny dowód popularności polskiego poety.

Horacy chrześcijański, europejski...

Zaprojektowany (nie wiadomo, czy w porozumieniu z autorem) przez słyn-
nego niderlandzkiego malarza frontyspis antwerpskiego wydania liryków Sarbiew-
skiego z 1632 r., można uznać za wyjątkowo trafnie dobrany do zawartości tomu 
i dobrze wyrażający program poetycki polsko-łacińskiego poety. Frontyspis ten 
przedstawia ołtarz, na którym stojący po prawej stronie Apollo składa lirę, trady-
cyjny symbol poezji. Stojąca po przeciwnej stronie postać kobieca, prawdopodob-
nie Muza, jedną ręką wskazuje na umieszczony nad ołtarzem herb rodu Barberi-
nich (trzy pszczoły), drugą zaś na dziecko w kołysce znajdującej się u jej nóg. Do 
ust dziecka, identyfikowanego z poetą Hezjodem, Pindarem lub Horacym, zlatują 
pszczoły niosące miód. Na dalszym planie widać góry, w których rozpoznać można 
Helikon, siedzibę Muz i Apollina. Antyczne pochodzenie większości wymienio-
nych motywów jest oczywiste i wskazuje na zakorzenienie liryki Sarbiewskiego 
w tradycji klasycznej, z jej rozumieniem poezji jako owocu natchnienia zsyłanego 
przez bóstwo (furor poeticus), ale i twórczego wysiłku poety, który wzorem pszczół 
zbierających nektar z różnych kwiatów i ziół i tworzących z nich miód naśladuje 
swoich znakomitych poprzedników i czerpie z nich źródło inspiracji oraz kon-
kretne idee, motywy i środki wyrazu, by ostatecznie stworzyć dzieło dorównujące 
naśladowanym wzorom albo nawet je przewyższające. Pszczoły w herbowym kar-
tuszu zwieńczonym atrybutami władzy papieskiej – kluczami i tiarą – to oczywi-
ście ukłon w stronę rodu Barberinich i jej przedstawiciela na papieskim tronie, ale 
także coś więcej – dość wyraźny sygnał identyfikacji z tradycją chrześcijańską i to 
w jej rzymskokatolickim wydaniu. Za prof. Juliuszem Chrościckim dodać można, 
że dla kręgu poetów i uczniów Sarbiewskiego frontyspis miał bardziej rozległe znaczenie. 
Wedle wykładni samego Sarbiewskiego w sferze filozoficznej alegoreza frontyspisu świad-
czy o bosko-ludzkiej harmonii, w sferze teologicznej o tym, że Bóg zachowuje świat w har-
monii, w sferze moralnej – o obowiązku wypełniania przez człowieka harmonii anielskiej. 
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Jak już wspomniano, ideowe treści karty tytułowej antwerpskiego wydania 
Liryków z 1632 r. dość dobrze wyrażają zawartość tomu i, szerzej, poezji Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego, głęboko zakorzenionej w tradycji klasycznej, grec-
ko-rzymskiej, i judeochrześcijańskiej. Nieprzypadkowo najczęściej spotykanym 
w dawnych wiekach określeniem polskiego poety jest „Horatius christianus”, 
Horacy chrześcijański. Wyrażało ono wyjątkowo bliski związek łączący twórczość 
obu poetów, Horacego i Sarbiewskiego. Związek ów wynikał z szeroko rozumia-
nego naśladowania poezji rzymskiego poety, czego najbardziej wyrazistym prze-
jawem były tzw. parodie horacjańskie Sarbiewskiego – chrystianizujące parafrazy 
utworów Horacego, które pod piórem polskiego jezuity przybierały kształt pieśni 
wysławiających Chrystusa, Maryję, żywot w klasztorze lub wyrażających tęsknotę 
do niebieskiej ojczyzny. Parodie te, które zresztą stanowią stosunkowo niewielki 
wycinek twórczości Sarbiewskiego, były jednak tylko realizacją szerzej zakrojo-
nego programu literackiego, którego celem była chrystianizacja antyku czy też, 
ujmując rzecz nieco inaczej, synteza obu wielkich tradycji, antycznej i chrześci-
jańskiej. Wynikało to z głębokiego przekonania, wyrażonego m. in. w traktacie De 
perfecta poesi (O poezji doskonałej), że naprawdę tylko chrześcijanin może być poetą. Nie 
oznaczało to bynajmniej rezygnacji z naśladowania pisarzy pogańskich, starożyt-
nych, tylko reinterpretację ich twórczości w duchu chrześcijańskim oraz czerpanie 
inspiracji również z Pisma św., o którym Sarbiewski pisał, że niezliczona [...] jest 
w nim ilość takich możliwości, urozmaiconych i bardzo i efektownych, które z samej swej 
natury i z zewnętrznych objawów są wspaniałe i majestatyczne oraz bardziej jeszcze godne 
podziwu niż wszystkie w ogóle pogańskie osobliwości i opowieści. Zgodnie z tym przeko-
naniem polski poeta nie tylko parafrazował erotyki Horacego w duchu biblijnej 
Pieśni nad pieśniami, ale także tworzył refleksyjne i moralistyczne ody, w których 
myśl antycznych myślicieli, takich jak Platon, Arystoteles, Cyceron czy Seneka 
przyoblekała się w kształt zbliżony np. do biblijnych refleksji Koheleta i zarazem 
zgodny z doktryną chrześcijańską. 

Warto przy tym zauważyć, że mimo nieskrywanego przywiązania do tradycji 
katolickiej, rzymskiej, czego wyrazem są choćby „papieskie” ody Sarbiewskiego, nie 
mówiąc już o pieśniach sławiących Maryję, świętych czy też dobrodziejów zakonu 
jezuickiego, poezja Sarbiewskiego daleka była od wyznaniowego ekskluzywizmu, 
a tym samym – atrakcyjna dla czytelników reprezentujących bardzo zróżnicowane, 
także pod względem wyznaniowym, środowiska. Nic o tym nie świadczy bardziej, 
jak popularność Sarbiewskiego w protestanckiej Anglii, gdzie już w 1646 ukazało 
się tłumaczenie wyboru wierszy „Casimira” (The Odes of Casimire, translated by G. 
Hils, Londyn 1646), jak Anglicy, nienawykli do słowiańskich nazwisk, zwykli byli 
nazywać poetę z Sarbiewa. Było to pierwsze z szeregu tłumaczeń, podejmowanych 
przez następne dwieście lat, a o szczególnej poczytności Sarbiewskiego w odle-
głej Anglii jeszcze na pocz. XIX w. świadczą wspomnienia Krystyna Lacha Szyrmy 
z podróży roku 1820-1824 odbytej po Anglii i Szkocji. Pisał w nich o Sarbiewskim:

Autorowie biorą jego wiersze na godła [motta – WP] do swych dzieł. 
Nauczyciele w szkołach zadają je swoim uczniom na ćwiczenia na piśmie i porów-
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nania ich z wierszami najsławniejszych swoich poetów: Miltona, Cowleya. Jeden 
z profesorów w Cambridge, pan Walker, zajmował się wtedy tłumaczeniem 
jego poezji na język angielski, które zamyślał wydać obok z tekstem łacińskim.

Dodajmy, że mniej więcej w tym samym czasie, ok. roku 1825, w Sarbiewskim, 
który już ponad siedemdziesiąt lat wcześniej, jako pierwszy polski pisarz w ogóle, 
doczekał się uczonej monografii (oczywiście w języku łacińskim: Commentatio de 
Mathiae Casimiri Sarbievii S.J. Poloni vita, studiis et scriptis, auctore Lebrecht Gotthelf 
Langbein, Drezno 1754), rozczytywał się znany kompozytor i miłośnik Chopina, 
Robert Schuman. W zapiskach z tego okresu przyznawał się także do tłumaczenia 
licznych (sehr viel) utworów polskiego poety, w którym widział wielki talent w zakre-
sie wersyfikacji (grosses metrisches Talent).

… i sarmacki

Europejska kariera Sarbiewskiego była oczywiście związana z uniwersalnym 
przesłaniem jego poezji i przenikającą ją świadomością europejską. Jej wyrazem 
było przywiązanie i do christianitas, tradycji chrześcijańskiej, która w tym czasie 
była najważniejszym wyznacznikiem europejskości (stąd tak częste i zdecydowane 
antytureckie wystąpienia Sarbiewskiego, który w ekspansji islamu dostrzegał nie 
tylko zagrożenie polityczne dla takiego czy innego państwa europejskiego, ale 
przede wszystkim dla wartości i idei konstytutywnych dla europejskiej tożsamości 
i kultury) i do latinitas, tradycji łacińskiej z jej ideami humanitas i paidei, pełnowar-
tościowego i użytecznego człowieczeństwa, respektującego najbardziej szczytne 
ideały wywiedzione z dziedzictwa antycznego. Z drugiej strony, jak przekonująco 
wykazał prof. Andrzej Borowski, ów chrześcijanin i Europejczyk, jakim był Sar-
biewski, był nie tylko Horacym chrześcijańskim, ale także „sarmackim”, to znaczy 
polskim, o wyraźniej ukształtowanej świadomości „sarmackiej”, przywiązanym do 
swojej konkretnej, ziemskiej ojczyzny, jaką była ówczesna Rzeczpospolita, oraz jej 
krajobrazu, historii, ustroju, wreszcie zamieszkujących ją ludzi. Co więcej, właśnie 
w tej „sarmackości” manifestowała się „europejskość” Sarbiewskiego i zakrawa 
to tylko na pozorny paradoks, bo, jak pisał krakowski uczony, rozumiemy mianowi-
cie, że europeizacja, cokolwiek by to znaczyć miało, nie jest możliwa bez jasno określonej 
indywidualności  narodowej.  Wspólnota może się składać tylko z indywidualności, inaczej 
w sposób tragicznie  nieuchronny stanie się masą, amorficznym zbiorowiskiem, w ostateczności 
– budulcem dla struktury totalitarnej. Świadomość tej indywidualności narodowej, co 
więcej, duma z przynależności do narodu, który pełni wobec chrześcijańskiej rolę 
antemuralis, przedmurza, była bliska Sarbiewskiemu, nawet jeśli naród był przez 
niego rozumiany nieco inaczej niż w XIX lub XX wieku. Wyrażał tę dumę przede 
wszystkim w wierszach odwołujących się do polskiej historii i kultury (takich jak 
np. przekład na łacinę Bogurodzicy i parafrazy wierszy Jana Kochanowskiego) czy 
też opiewających rodzimy krajobraz, stąd w jego lirykach znajdziemy wiersze do 
Bugu, Narwi, a nawet maleńkiej Sony, przepływającej przez jego rodzinne strony:
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Fons innocenti lucidus magis vitro,
 Puraque purior nive,
Pagi voluptas, una Nympharum sitis,
 Ocelle natalis soli.

………………………………………

Haud frustra sacer
 Nam si quid Urbanus probat,
Olim fluenti lene Blandusiae nihil,
 Aut Sirmioni debeas.

(Ad fontem Sonam. In patrio fundo, dum Roma rediisset)

Źródło, przejrzystsze niźli szkła kryształy, 
 Czystsze niż czystych śniegów biel wesoła,
Rozkoszy, którą Nimfy ukochały,
 I oczko mego rodzinnego sioła..

………………………………………

Nie darmo Urban mnie darzy uczony, 
 Nad toń Blanduzji bardziej będziesz znanem
I bardziej sławnym niż fale Sirmiony. 

(Do źródła Sony. Gdy po powrocie z Rzymu nawiedził je w rodzin-
nej wiosce, przeł. T. Karyłowski)

Nie sposób było oprzeć się pokusie i nie przytoczyć choć niewielkiego frag-
mentu tego wiersza, który może lepiej niż inne, bardziej znane utwory, wyraża 
jednocześnie europejską i sarmacką, polską świadomość Sarbiewskiego; wiersza, 
w którym elegancja łacińskiej dykcji i czytelne aluzje do Horacego (por. słynna 
pieśń rzymskiego poety zaczynająca się od słów O fons Blandusiae splendidior vitro – 
O źródło Blanduzji, przejrzystsze niż kryształ) oraz duma z wyrazów uznania ze strony 
samego papieża Urbana VIII idzie w parze z afirmacją rozkoszy i oczka rodzinnego 
sioła, jak peryfrastycznie określił źródła zagubionej wśród mazowieckich pól Sony, 
stawianej na równi, a nawet wyżej niż sławiona przez Horacego Blanduzja, źródło 
w jego wiejskiej posiadłości w Sabinum, oraz słynne z przejrzystości wody jeziora 
Lago di Garda. Przywodzi to na myśl wyznanie innego, szesnastowiecznego poety 
łacińskiego, Klemensa Janickiego, który w jednej z elegii wyznawał: 



379Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ (1595-1640) z Sarbiewa k. Płońska

[...] nie skarżę się na to, 
Że jestem synem Sarmacji. Pod całym
Nieprzemierzonym niebem nie ma takiej
Krainy, którą godzi się przekładać 
Ponad ojczyznę. Podziwiam Italię,
Ojczyznę wielbię i czczę. Ta mój podziw,
Ta moja miłość ma.

(Do Stanisława Sprowskiego, przeł. Z. Kubiak)
Tak może przemawiać tylko Europejczyk z prawdziwego zdarzenia i jedno-

cześnie świadomy swej wartości, wolny od kompleksów Sarmata. Jakżeż to odległe 
od serwilizmu niektórych przedstawicieli współczesnych polskich (?) „elit” oraz 
płytkich i politowania godnych deklaracji w rodzaju „polskość to nienormalność”...

Jest rzeczą niemożliwą, choćby z powodu ograniczonej objętości niniejszego 
szkicu, wyczerpująco scharakteryzować twórczość pisarza, któremu poświęcono 
już niemałą liczbę uczonych rozpraw i książek. Jak zresztą już o tym była mowa, 
nie wyczerpująca, a nawet nie pobieżna charakterystyka jego poezji jest celem 
tego artykułu, a jedynie przypomnienie najbardziej znanego niegdyś polskiego, 
choć piszącego po łacinie, poety. Z niegdysiejszą sławą Sarbiewskiego kontrastuje 
bowiem jego nieobecność w świadomości większości, i to nawet wykształconych 
(cokolwiek to dzisiaj znaczy), Polaków. Trudno się oprzeć pokusie i nie doszuki-
wać się swoistej zapowiedzi tego stanu rzeczy w losach pośmiertnych szczątków 
poety. Pochowany w podziemiach warszawskiego kościoła o.o. jezuitów w War-
szawie, bez żadnego pomnika, po kasacie zakonu jezuitów ok. 1834 r. został prze-
niesiony do podziemi kościoła o.o. pijarów na ul. Długiej. Po upadku Powstania 
Listopadowego rosyjskie władze zaborcze odebrały kościół pijarom i przekazały 
go Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, a znajdujące się w jego podziemiach szczątki 
zmarłych pijarów (m. in. Stanisława Konarskiego) oraz Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego zostały na polecenie namiestnika Iwana Paskiewicza pochowane 
potajemnie przez Rosjan w zbiorowej mogile pod aleją w sąsiedztwie kościoła 
św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim, aby zginął ślad i nie oddawano 
im hołdu jako bohaterom narodowym.  Celu tego nie udało się na szczęście osiągnąć, 
o czym świadczy tablica upamiętniająca wielkiego poetę w kościele pw. św. Karola 
Boromeusza, wmurowana w 2011 r. (za swoisty znak czasu uznać jednak można 
błąd w łacińskojęzycznej części inskrypcji). Tym niemniej aktualne i odnoszące 
się również do Sarbiewskiego wydają się słowa innego wielkiego poety, Cypriana 
Kamila Norwida:

Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu,
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
Inaczej będą głosić twe zasługi
I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A lać ci będą łzy potęgi drugiéj
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widziéć.
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Każdego z takich jak ty świat nie może
Od razu przyjąć na spokojne łoże,
I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem.
Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,
Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem
Później… lub pierwéj…

  [Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...]
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