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FILOZOFICZNE ASPEKTY W TWÓRCZOCI LITERACKIEJ
KSIÊDZA ANTONIEGO J. WINIEWSKIEGO SCHP
Wytwory kultury, takie jak dzie³a sztuki i literatury, rozwijaj¹ce siê w ramach okrelonych konwencji gatunkowych, stylistycznych, nastêpnie prace
naukowe, publicystyczne mia³y okrelonych odbiorców, którzy je oceniali.
Tworz¹ one odpowiedni¹ hierarchiê. Nie tylko dzie³a wspó³czesne, aktualne,
ale równie¿ ca³y dorobek przesz³oci kszta³tuj¹ wiadomoæ formacji.
Egzystuj¹ce w XVIII wieku dzie³a literatury i sztuki oraz koncepcje filozoficzne, estetyczne i naukowe by³y wytworem samego owiecenia albo zosta³y
wybrane z dziedzictwa przesz³oci, staj¹c siê pozytywn¹ tradycj¹ kulturaln¹.
By³y one g³ównie dorobkiem dwóch kultur traktowanych przez tê epokê jako
klasyczne i wzorcowe: grecko-rzymskiego antyku oraz francuskiego, a czêciowo tak¿e holenderskiego i angielskiego wieku XVII. Do roli wzorca awansowa³a równie¿ klasyczna literatura francuska XVII stulecia, ceniona przez
wszystkich  niezale¿nie od przekonañ politycznych. W naszym kraju do wspomnianych epok do³¹czy³ te¿ z³oty wiek1.
Owiecenie w Polsce charakteryzowa³y przeobra¿enia spo³eczne i o¿ywiony ruch reformatorski. Literatura nale¿a³a do jednych z wa¿nych narzêdzi
oddzia³ywania na spo³eczeñstwo, a dziêki temu zmienia³a siê tak¿e rola
pisarza, dla którego ród³em utrzymania stawa³a siê dzia³alnoæ literacka
b¹d wykonywanie zawodu nauczyciela, bibliotekarza i urzêdnika. Literatura
w czasach owiecenia nie by³a zjawiskiem jednolitym. Spe³nia³a ona rozmaite funkcje oraz s³u¿y³a ró¿nym celom. Mia³a ona przede wszystkim uczyæ
i wychowywaæ2.
1
Por. J. Maciejewski, Owiecenie polskie. Pocz¹tek formacji, jej stratyfikacja
i przebieg procesu historycznoliterackiego, w: Problemy literatury polskiej okresu
Owiecenia. Seria Druga, red. Z. Goliñski, Wroc³aw 1977, s. 4041.
2
Por. Z. Libera, Rola pisarza w kulturze polskiego Owiecenia, w: ten¿e, Wiek
Owiecony. Studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i pocz¹tków
XIX wieku, Warszawa 1986, s. 105106.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie filozoficznych
aspektów w twórczoci literackiej ks. Antoniego Jakuba Winiewskiego SchP
(17181774)  wyk³adowcy filozofii i fizyki dowiadczalnej w Collegium
Nobilium w Warszawie. Ten zas³u¿ony pijar by³ nie tylko filozofem, ale tak¿e
teologiem. Wyró¿nia³ siê bogat¹ twórczoci¹ pisarsk¹, zw³aszcza w zakresie
filozofii. Niemniej, mia³ pewne zas³ugi i na polu teologii. By³ wspó³autorem
konstytucji i przywilejów swego zakonu, gdzie s¹ równie¿ zawarte istotne ród³a dotycz¹ce historii polskich pijarów. W 1756 r. Winiewski zosta³ nadwornym teologiem króla Augusta III. Jego aktywnoæ w tej dziedzinie pozwala
zaliczyæ go grona teologów polskich XVIII stulecia3. Antoni Winiewski prowadzi³ intensywn¹ dzia³alnoæ kulturaln¹, dokonuj¹c translacji na jêzyk polski
dzie³ literatury klasycznej i poezji polsko-³aciñskiej. Problematyka tego artyku³u zosta³a podjêta, poniewa¿ dorobek literacki pijarskiego filozofa jest
ma³o poznany. W jego rozprawach filozoficznych umieszczone s¹ autorskie
przek³ady. Opracowanie zwraca uwagê tak¿e na w³asn¹ twórczoæ poetyck¹
i dramatopisarsk¹ ks. Winiewskiego.

1. Translacja dzie³ literatury klasycznej
W XVIII wieku pod wp³ywem nowych odkryæ archeologicznych na
terenie Italii i badañ nad staro¿ytnoci¹ wzrasta³o zainteresowanie kultur¹
antyczn¹, nie tylko w Europie Zachodniej, ale tak¿e w Rzeczypospolitej. Doprowadzi³o to do wyst¹pienia nowej fali zachwytu, a jednoczenie szacunku
dla spucizny literackiej grecko-rzymskiej. W tym okresie sporz¹dzano liczne
edycje pisarzy antycznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem rzymskich twórców. Wtedy te¿ masowo dokonywano przek³adów z jêzyków klasycznych na
jêzyk polski. Dzia³alnoæ przek³adowa przypada³a przede wszystkim na lata
szeædziesi¹te i siedemdziesi¹te XVIII stulecia. Z poetów greckich szczególnym zainteresowaniem cieszyli siê poeci archaiczni, jak Anakreont czy Safona, z rzymskich za Horacy. Przek³ady z literatur antycznych zamieszczane
by³y w wielu wydawnictwach i czasopismach, np. w Monitorze i w klasycznie nastawionych Zabawach Przyjemnych i Po¿ytecznych4.
Zgodnie z panuj¹c¹ wówczas teori¹ przek³adu nie dokonywano wiernych
translacji. ród³o przek³adu traktowano z du¿¹ swobod¹ nieraz do daleko
posuniêtych, w rozmaitych zreszt¹ celach wprowadzanych zmian. Siêgano
do literatury antycznej zarówno w zakresie wzorców stylistycznych, jak
3
Por. J. Wysocki, Winiewski Antoni Jakub, w: S³ownik polskich teologów katolickich, t. 4, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 441442.
4
Por. M. Garbaczowa, £aciñska twórczoæ pisarzy polskiego Owiecenia (zagadnienia wstêpne), Kielce 1982, s. 89.
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i wzorców obywatelskich. W myli staro¿ytnej widziano wa¿ny czynnik moralnego odrodzenia spo³eczeñstwa. Idea³y do naladowania czerpano g³ównie
z poezji, historiografii i historii oraz z filozofów antycznych. Dzie³a Horacego
czy Wergiliusza dostarcza³y wzory cnót obywatelskich i bohaterskich czynów.
Przyk³adów tej¿e obywatelskiej cnoty szukano u Nepota, Liwiusza czy Plutarcha, wzorce etyczne znaleæ za mo¿na by³o u Platona, Cycerona czy Seneki.
Pisma poetów i filozofów s³u¿y³y za ród³o ró¿nego rodzaju sentencji i mott,
wprowadzanych wówczas powszechnie5.
W czasach Augusta III przyswojono literaturze polskiej dorobek francuskiego klasycyzmu, wprowadzono w obieg literacki dzie³a Woltera, filozofiê
Gottscheda, Georgea Berkeleya. Jêzykiem przek³adu czêciowo pozostawa³a
³acina. Przek³adami, sztuk¹ lekcewa¿on¹ na Zachodzie w po³owie XVIII wieku, zajmowali siê najwybitniejsi twórcy czasów saskich. Na gruncie warszawskim wyró¿niali siê: Józef Andrzej Za³uski, J. E. Minasowicz, S. Konarski,
I. Nagurczewski, Antoni Winiewski. W ich dokonaniach translatorskich z lat
17331763 odnotowanych w Nowym Korbucie odnajdujemy t³umaczenia
z jêzyka francuskiego (21 pozycji), ³aciñskiego (17), w³oskiego (15), wreszcie
angielskiego 3 przek³ady pióra J. A. Za³uskiego. T³umaczenia wykorzystywano niekiedy jako inspiracjê do zaprezentowania w³asnych pogl¹dów lub kunsztu poetyckiego, traktuj¹c orygina³ dosyæ dowolnie6.
Ksi¹dz Antoni J. Winiewski by³ autorem przek³adów dzie³ literatury
klasycznej. W jego pracach filozoficznych znajduj¹ siê cytaty pochodz¹ce
z dorobku twórców rzymskich, które spe³niaj¹ rolê motta przed w³aciw¹
treci¹ poszczególnej rozprawy. Cytacje te umieszczone s¹ zazwyczaj na
odwrocie strony tytu³owej, poprzedzaj¹cej dedykacjê utworu7. Przek³ady
pijarskiego filozofa umieszczone na koñcu jego Rozmów filozoficznych s¹
rodzajem artystycznego podsumowania w³asnych pogl¹dów. Sporód autorytetów staro¿ytnych, do których Winiewski chêtnie siê odwo³uje, nale¿y wymieniæ pisma Seneki i Horacego. Przytoczenie fragmentu z ich dzie³, stanowi
ilustracjê do rozwa¿añ filozoficznych autora. Doskona³ym przyk³adem mo¿e
tu byæ cytat pochodz¹cy z Przypowieci Seneki, którym A. Winiewski poprzedzi³ swoje opracowanie Z uwag nad przyczynami wielkoci i upadku
Rzeczpospolitej Rzymskiej przez kawalerów ucz¹cych siê in Collegio
Nobilium Scholarum Piarum (Warszawa 1762), bêd¹ce wiernym t³umaczeniem z jêz. francuskiego dzie³a Monteskiusza. Antyczna sentencja zwraca
uwagê m³odego czytelnika na rolê kszta³towania jego wiatopogl¹du na
Por. tam¿e, s. 10.
Por. S. Roszak, rodowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w po³owie
XVIII wieku. Miêdzy kultur¹ sarmatyzmu i Owiecenia, Toruñ 1997, s. 136137.
7
Tekst podawany jest w jêz. ³aciñskim, a nastêpnie w jêz. polskim [stwierdzenie
moje  A. S.].
5
6
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podstawie dowiadczeñ starszego pokolenia. M³ody cz³owiek znaj¹c b³êdy
poprzedników, bêdzie móg³ wyci¹gn¹æ z nich wnioski i poprawiæ w³asne postêpowanie. Wyranie zaakcentowano tu znaczenie historii, która decyduje
o przysz³ych losach cz³owieka:
Uczniem przesz³ego jest dzieñ przysz³y. Z wystêpków cudzych, m¹dry poprawia
swoje. Piêkna jest w starszych swych wstêpowaæ lady, je¿eli dobrze postêpowali
sobie, nikt rozs¹dniej i swoim, i Ojczyzny, nie zabiega potrzebom, jako, gdy cudze
w tej mierze zwa¿a przypadki8.

Dzie³o to Winiewski opatrzy³ dedykacj¹ dla ksiêcia Adama Czartoryskiego, starosty kamienieckiego, genera³a ziem podolskich, chc¹c w ten sposób
utwierdziæ siê  jak sam przyznaje  w jego ksi¹¿êcej protekcji. Autor wskaza³
w niej cel tego opracowania. Przedstawiaj¹c przyczyny wielkoci i upadku
Rzeczypospolitej Rzymskiej, zamierza³ udzieliæ wskazówek Polakom, aby potrafili wyci¹gn¹æ naukê moraln¹ dla dobra Ojczyzny. Kap³an uwydatni³ ponadto
znaczenie kszta³towania w spo³eczeñstwie polskim cnót obywatelskich9 .
Zakoñczenie rozwa¿añ historycznych zamyka Oda do Horacego, która
akcentuje upadek Republiki Rzymskiej w wyniku niezgody jej obywateli. Utwór
zwraca uwagê czytelnika na zachowanie szacunku miêdzy obywatelami, gdy¿
jego brak mo¿e prowadziæ do wojny domowej. Utwór podkrela te¿ pielêgnowanie cnoty przez obywateli:
Wojnê domow¹ nasi wpoili na nas starsi!
Rzym siê sam gubi, si³¹ sw¹ upada:
Którego zgubiæ, bliscy nie zdo³ali Marsi,
Ni wojsk gronego Porsenny gromada;
Którego, ni Kapuj, ni Spartaka si³a,
Ni Allobrogów zmienników potêga,
Ni ¿wawa dzikich Niemców m³ód nie poni¿y³a,
Ni Hannibala spronego przysiêga.
My go niezbo¿ni, sami gubimy! Przez nasze
Rzym k³ótnie, zwierzów staje siê ³o¿ysko:
Wnet w nim swe nieprzyjaciel rozpostrze fa³szywe,
I plac ten koñskie zabierze igrzysko. [ ]
Na ludzi moru, ¿adnej nie by³o zarazy,
Nigdy tam nie masz, s¹siad ¿aden nie wie

8
A. Winiewski, Z uwag nad przyczynami wielkoci i upadku Rzeczpospolitej
Rzymskiej przez kawalerów ucz¹cych siê in Collegio Nobilium Scholarum, w: ten¿e,
Rozmowy w ciekawych i potrzebnych w filozoficznych i politycznych materiach
w Kolegium Nobilium Warszawskim Scholarum Piarum miane, t. 3, Warszawa 1762,
po s. 102 [brak paginacji po stronie tytu³owej].
9
Tam¿e, s. 103.
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co to s¹ nienawistne urazy,
przeciw drugiemu czas stawaæ w gniewie.
Cnotliwym Bóg wyznaczy³ kraj ten! Gdy wiek z³oty
Naprzód w mieciny, po tym, z³oæ bezbo¿na
Zamieni³a z ¿elazny, który nie zna cnoty,
Cnotliwym przeto unikn¹æ go mo¿na10.

Odwo³ywanie siê do wzorców rzymskich, przeniesionych z literatur¹
w epoce renesansu, by³o znamienne dla rozwoju kultury szlacheckiej w Polsce. W ¿adnym kraju elementy te nie odegra³y takiej roli, jak w³anie w dawnej
Rzeczypospolitej. Ziemianin czu³ siê kontynuatorem tradycji staro¿ytnego
Rzymu, jego republikañskich cnót, s³ynnej virtus Romana. By³o to widoczne
nie tylko w dorabianiu fikcyjnych genealogii rodów od Scypionów, Grakchów
i innych bohaterów. Realia kultury i obyczaju rzymskiego przenika³y do stylu
¿ycia przeciêtnego szlachcica11.
Wytworzony w XVI stuleciu typ kultury szlacheckiej nazywany sarmatyzmem, na pocz¹tku XVIII wieku ulega³ degeneracji i sta³ siê nastêpnie
przedmiotem ostrych ataków dzia³aczy owiecenia. Spopularyzowana przez
Miechowitê idea pochodzenia szlachty od dawnego ludu Sarmatów w ci¹gu
XVI i XVII wieku rozprzestrzenia³a siê w wiadomoci ogó³u braci. Obywatele Rzeczypospolitej Obojga Narodów szukali wzorów wród Kwirytów, w Respublica Romana. £¹czy³a siê z tym mi³oæ do historii i tradycji. Jednym
z najistotniejszych elementów sk³adaj¹cych siê na wizerunek sarmackiej formacji kulturowej wydaje siê pañstwo, sama Najjaniejsza Rzeczypospolita,
rozumiana jako si³a narodowa12.
Literaturê antyczn¹ w szerszych krêgach czytelniczych popularyzowa³y
w XVII stuleciu i póniej przek³ady poszczególnych utworów na jêzyk polski.
Z czasem ludzi pióra zaczê³y nurtowaæ w¹tpliwoci o sens i potrzebê translacji. Znamienny jest fakt, ¿e odbiorcy przek³adów z ³aciny, a wiêc szlachta
i zamo¿niejsze, wykszta³cone mieszczañstwo, którzy ukoñczyli redniego szczebla szko³y jezuickie czy pijarskie, odznaczali siê dobr¹ znajomoci¹ jêzyka
³aciñskiego, wobec czego mogli oni czytaæ pisma historyków i utwory poetów
rzymskich w oryginale. Przek³ady jednak powstawa³y i cieszy³y siê du¿¹ popularnoci¹, o czym wiadcz¹ ksiêgozbiory z XVII i pierwszej po³owy XVIII
stulecia. Translacje na jêzyk polski literatury rzymskiej obejmowa³y teksty,
które z ró¿nych powodów wzbudza³y zainteresowanie b¹d stanowi³y pretekst
10
Oda do Horacego, prze³. A. Winiewski, w: A. Winiewski, Rozmowa III
o wielkoci i upadku Rzeczpospolitej Rzymskiej, w: ten¿e, Rozmowy w ciekawych
i potrzebnych , dz. cyt., s. 292294.
11
Por. M. Klimowicz, Owiecenie, Warszawa 2002, s. 15.
12
Por. B. Kaczorowski, Sarmatyzm  staropolska formacja kulturowa, Przegl¹d
Powszechny, 12 (1985), s. 367376.
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do propagowania okrelonych pogl¹dów politycznych czy moralnych. W dziedzinie poezji rzymskiej przek³ady obejmowa³y utwory dwóch poetów najbardziej wówczas poczytnych, a przede wszystkim komentowanych: Horacego
i Owidiusza13. Reforma szkó³ pijarskich w Polsce, podjêta na pocz¹tku lat
czterdziestych XVIII wieku przez Stanis³awa Konarskiego, wyznacza³a
w nauczaniu i wychowaniu szkolnym tradycji antycznej rolê donios³¹. Spucizna staro¿ytna mog³a przyczyniæ siê do odrodzenia polskiej kultury jêzykowej
i literackiej. Antyk pojmowany by³ jako wzorzec dla literatury polskiej, mia³
inspirowaæ postêpowe, patriotyczne inicjatywy wychowawcze, kulturalne
i polityczne14.
Nowe spojrzenie na kulturê antyczn¹ mo¿na zauwa¿yæ w spucinie literackiej Antoniego J. Winiewskiego. Autor znaj¹c za³o¿enia Konarskiego
w zakresie kultury antyku, móg³ w swych pismach filozoficznych wskazaæ
czytelnikom drogowskazy moralnego postêpowania. Sporód poetów rzymskich czêsto powo³ywa³ siê na pogl¹dy Horacego. Dzie³o pijarskiego filozofa,
zatytu³owane Rozmowa filozoficzna o niemiertelnoci duszy ludzkiej (Warszawa 1761), koñczy siê przek³adem na jêzyk polski Ody Horacego pt.
O pewnoci mierci i niepewnoci na jaki po niej przyjdziemy koniec:
Choæby najwiêksze pada³y na ciê klêski,
zachowaæ zawsze pomnij umys³ mêski,
ani siê w szczêciu ciesz zbytecznie:
tu na ziemi ¿yæ nie bêdziesz wiecznie.
Umrzesz! Czyli wiek w troskach wiedziesz lichy,
czy pe³ne winnych nektarów kielichy
w ogrodzie ciesz¹c siê weso³y
z kochanemi spe³niasz przyjacio³y:
ga³êzistego w mi³ym cieniu drzewa
gdzie s³odki Zefir siedz¹cych owiewa,
tu¿ blisko gdzie z szumem krynice
wdziêczn¹ ros¹ skrapiaj¹ ulice.
Pij i jedz co chcesz, wraz je¿eli byæ mo¿e
niech ró¿ami wycie³aj¹ ³o¿e,
b¹d czerstwy, majêtny i zdrowy:
nie ocalisz tym ¿ycia osnowy.
Zostawisz ogród, pa³ac i folwarki,
zawistne ciê z nich wyprowadz¹ parki:
i sprzêty, które ledwie zliczy,
twój nastêpca skrzêtnie odziedziczy.
Czyli bogaty z Królewskiego rodu,
13
Por. T. Bieñkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (14501750).
G³ówne problemy i kierunki recepcji, Wroc³aw 1976, s. 183184.
14
Por. tam¿e, s. 190192.
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czy pod³y wieniak omdlewasz z g³odu,
nieub³aganej ¿adn¹ miar¹
mierci, pewnej staniesz siê ofiar¹.
Wszyscy umrzemy: ani nikt nie zgadnie,
póniej czy prêdzej, le czy dobrze padnie,
do portu jakiego ugodzi
w Charontowej osadzony ³odzi!15

Wed³ug antycznego poety cz³owiek niezale¿nie od stanu spo³ecznego
powinien przygotowywaæ siê do zbli¿aj¹cej siê mierci. Utwór zwraca uwagê
na hierarchiê wartoci w ¿yciu doczesnym. Dobra przemijaj¹ce, takie jak szczêcie ziemskie, honory, godnoci, zaszczyty, zabawy, nie s¹ wiele warte w obliczu kruchoci ¿ywota. Nie nale¿y zatem przywi¹zywaæ siê do nich, gdy¿
s¹ one ulotne. Treci zaprezentowane w przek³adzie Ody Horacego wpisuj¹
siê w stoick¹ myl o szczêciu.
W filozofii rzymskiej problematyka szczêcia znalaz³a odzwierciedlenie
w pogl¹dach Marka T. Cycerona, której powiêci³ on niemal ca³¹ sw¹ twórczoæ filozoficzn¹. Jedynym dobrem jest to, co jest zgodne z cnot¹, a szczêcie
powstaje z rzeczy dobrych, które s¹ zgodne z cnot¹. Ani bogactwo, ani tani
rozg³os i popularnoæ nie bêd¹c najwy¿szymi wartociami moralnymi, nie
mog¹ byæ uzupe³nieniem szczêcia, poniewa¿ jako dobra maj¹ one charakter
wzglêdny, zwi¹zany z mo¿liwoci¹ ich szybkiej utraty i zbyt krótkim trwaniem
spowodowanym ró¿norodnymi czynnikami natury subiektywnej i obiektywnej16.
Idea szczêcia zak³ada wszechstronn¹ ocenê ludzkiej kondycji. Wymaga
od nas co najmniej tego, bymy uwzglêdnili wszystkie relacje o tym, co po¿¹dane i wartociowe. Szczêcie jest wartoci¹ uniwersaln¹ i ponadczasow¹.
Od zarania dziejów cz³owiek próbuje odnaleæ jego ród³o17.
Przytoczona powy¿ej, a przet³umaczona przez Winiewskiego Oda Horacego wpisuje siê w wielowiekow¹ tradycjê polskiej ars moriendi, która
uczy³a cz³owieka przygotowañ do mierci. Antyczny utwór, umieszczony na
koñcu Rozmowy filozoficznej o niemiertelnoci duszy ludzkiej A. Winiewskiego, ma za zadanie uwiadomiæ cz³owiekowi czasów saskich przemijalnoæ
i kruchoæ ¿ycia. Zamiarem t³umacza by³o zwrócenie uwagi czytelnika na
rozpatrywanie ludzkiego losu w wymiarze eschatologicznym.
Problematyka mierci by³a popularna w utworach literackich od schy³ku
redniowiecza. Okres staropolski oswaja³ ludzi ze zjawiskiem umierania, czyni³
Oda Horacego, prze³. A. Winiewski, w: A. Winiewski, Rozmowa filozoficzna
o niemiertelnoci duszy ludzkiej przez ucz¹cych siê filozofii kawalerów in Collegio
Nobilium Vars. Scholaraum Piarum miana, Warszawa 1761, s. 101102.
16
Por. A. Nawrocka, Humanizm koncepcji szczêcia M. T. Cycerona, Studia
Philosophia Christianae, 1 (1993), s. 6869.
17
Por. N. Whithe, Filozofia szczêcia od Platona do Skindera, t³um. M. Chojnacki, Kraków 2008, s. 7.
15
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mieræ blisk¹ ka¿demu cz³owiekowi. Istotn¹ rolê odegra³y tu klêski ¿ywio³owe,
które gnêbi³y ówczesne spo³eczeñstwa. Widmo mierci stale zaprz¹ta³o umys³y, mieræ by³a tematem codziennych rozmów. Ludzka myl nie mog³a uwolniæ siê od niej. Ku sprawom ostatecznym kierowa³a tak¿e zainteresowania
wiernych nauka Kocio³a i filozofia. Celem cz³owieka nie jest wiêc byt ziemski, który stanowi tylko jeden z etapów w jego drodze do wiecznoci. W kulturze staropolskiej wystêpowa³o czêsto okrelenie cz³owiek-pielgrzym. mieræ
by³a rozumiana jako czynnik umo¿liwiaj¹cy istocie ludzkiej przejcie do stanu
wiecznej szczêliwoci. ¯ycie ziemskie ma byæ przygotowaniem do ¿ycia
przysz³ego, wiecznego18.
Przedstawiciele wczesnej kultury owieceniowej w Polsce odwo³ywali
siê chêtnie nie tylko do autorytetów antycznych, ale siêgali tak¿e po teksty
poezji polsko-³aciñskiej z okresu renesansu czy baroku. Sporód rodzimych
pisarzy minionych czasów czêsto przypominano spuciznê literack¹ Macieja
K. Sarbiewskiego SJ (15951640), który uznawany jest za twórcê estetyki
barokowej i teoretyka barokowego. Barokowy poeta by³ profesorem retoryki w Po³ocku (16261627) i Wilnie (16271628), profesorem filozofii
(16281631) i teologii (16311633) w Akademii Wileñskiej, w której
otrzyma³ w 1632 roku tytu³ magistra filozofii i nauk wyzwolonych. Póniej
by³ dziekanem Wydzia³u Filozoficznego i Teologicznego (16331635) oraz
kaznodziej¹ w jezuickim kociele w. Jana w Wilnie. Maciej K. Sarbiewski
zas³yn¹³ jako s³awny w Europie poeta polsko-³aciñski, zwany z tego tytu³u
Horacym chrzecijañskim i uwieñczony ponadto laurem poetyckim przez
papie¿a Urbana VIII w 1623 roku19. Sarbiewski interpretowa³ mity rzymskie na mo¿liwie jak najszerszej p³aszczynie, z wyran¹ preferencj¹
alegoryczn¹, doszukiwaniem siê ukrytych sensów oraz pouczeñ moralnych
i teologicznych. Zdaniem T. Bieñkowskiego przez ca³y wiek XVII w Polsce
taka tendencja by³a dominuj¹ca i powszechna w ró¿nych krêgach szkolnych
i rodowiskach kulturalnych20.
Antyk jako wzorzec dla owieceniowej kultury polskiej i aksjologiczne elementy poezji Sarbiewskiego by³y obecne równie¿ w pimiennictwie pijarskim.
Antoni Winiewski czêsto siêga³ po utwory pióra Horacego chrzecijañskiego, którymi ilustrowa³ swe rozwa¿ania filozoficzne. Pijarski filozof wystêpuje
tak¿e w roli t³umacza jego dzie³ na jêzyk polski.
18
Por. M. W³odarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XVXVI w., Kraków
1987, s. 710.
19
Por. L. Grzebieñ, Maciej Kazimierz Sarbiewski, w: S³ownik polskich teologów
katolickich, t. 4, Warszawa 1987, s. 1721; K. Panu, Zarys historii kaznodziejstwa
w Kociele katolickim. Czêæ 2: Kaznodziejstwo w Polsce  od redniowiecza do
Baroku, Kraków 2001, s. 448.
20
Por. T. Bieñkowski, Antyk w literaturze i kulturze , dz. cyt., s. 151.
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W Rozmowie II O poprawie obyczajów polskich prawa ojczystego
tycz¹cych siê przez kawalerów ucz¹cych siê w Collegio Nobilium w Warszawie (Warszawa 1760) ks. Antoni Winiewski umieci³ w³asny przek³ad
Ody z Sarbiewskiego 20.1.3 pt. Przeciw zepsutym obyczajom polskim.
Znamienny jest fakt, ¿e t³umacz poinformowa³ czytelnika o modyfikacji powy¿szej translacji, umieszczonej w zakoñczeniu tego¿ utworu poetyckiego.
Warto w tym miejscu przedstawiæ fragment wspomnianego wiersza jako
przyk³ad sztuki translatorskiej A. Winiewskiego:
Ty przynajmniej m³odzie¿ nasza,
na wielk¹ pomni¹c dzielnoæ niemiertelnych przodków
bierz siê wczenie do pa³asza,
zniewiecia³ych nie chciej iæ przyk³adem wyrodków.
Pracuj, ³ó¿ dobra, zno blizny, owszem jeliby trzeba na swobód swych wsparcie,
dla wiary i Ojczyzny
przeciw nieprzyjacio³om id i na po¿arcie.
Piêkniejszego nad to ¿ycia
nie masz: kto tak, swe mê¿nie wieæ ¿ycie obiera,
prócz wielkiej chwa³y nabycia,
w pamiêciach, w sercach ludzkich, nigdy nie umiera21.

Przet³umaczona oda przedstawia wskazówki moralnego postêpowania
w ¿yciu publicznym, skierowane do m³odego czytelnika. Utwór wyranie zachêca ówczesnych m³odzieñców do walki w obronie wiary i Ojczyzny oraz
intensywnej pracy dla dobra wspólnego. Nale¿y podkreliæ wyeksponowanie
w wierszu cnoty mêstwa. To dziêki niej ¿ycie ludzkie nabiera wiêkszej wartoci. Przetrwa bowiem pamiêæ o tych, którzy znosz¹ mê¿nie i z godnoci¹ trudy
swej egzystencji.
Innym przyk³adem translacji poetyckiej A. Winiewskiego jest Oda z Sarbiewskiego 31.1.4 pt. O sprawowaniu siê wed³ug powinnoci, umieszczona w zakoñczeniu jego Rozmowy III O powinnociach cz³owieka:
Patrz, jako rzeka w swym spokojna biegu,
wyra¿a rzeczy stoj¹ce na brzegu,
i s³oñce, i ksiê¿yc widzi siê
odmalowany w niej, jakby w abrysie.
Taki¿ twój umys³, ¿yj¹c pod³ug prawa,
byæ ma. Nieszczêcia, czyli burza ¿wawa
w bezdennej pogr¹¿a siê toni,
czyli mi³y g³aszcze ciê Pawoni,
21
Oda z Sarbiewskiego 20.1.3, prze³. A. Winiewski, w: A. Winiewski, Rozmowa II O poprawie obyczajów polskich prawa ojczystego tycz¹cych siê przez kawalerów ucz¹cych siê in Collegio Nobilium Scholarum Piarum miana, w: ten¿e, Rozmowy
o poprawie obyczajów polskich, Warszawa 1760, s. 280.
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rozum miej jasny, wolne bez chuæ zwady
miej zawsze serce: by natury lady
i boski, na który stworzony,
w tobie obraz wskro by³ wyra¿ony.
Jak¿e to piêkna! Mieæ spokojn¹ zawdy
Duszê: ukrytej dociekaæ ni¹ prawdy:
Pe³niæ natury prawa chêtnie:
ani w niczym mieæ siê obojêtnie,
lecz niech myl sta³a, odmienne kolory
rzeczy przenika, niech jakoby z góry
prawdê i ró¿ne obyczaje
z dala zwa¿a, a z bliska poznaje.
Darmo wêdzid³em krn¹brne ³amiê zwierzê,
je¿eli w powinnej nie trzymamy sferze
¿¹dz naszych. Nie bez leców, Feba
syna, konie wywróci³y z Nieba,
lecz bez karnoci. Kto siebie nie rz¹dzi,
inszemi rz¹dziæ nie umie; kto s¹dzi
siebie samego, ten siê staje
zgodnym, prawa kuæ na wszystkie kraje.
Chcesz by ciê móg³ wiat doskona³ym g³osiæ?
Powinnociom twym pilnie czyñ zadosyæ:
Tak odniesiem, ja prze³o¿enia
Rady, skutek, a ty jej pe³nienia22.

Przek³ad ten doskonale koresponduje z tematyk¹ rozwa¿añ dydaktycznomoralnych pijarskiego filozofa. Autor dodaj¹c Odê z Sarbiewskiego, zamierza³ podkreliæ znaczenie obowi¹zków zarówno w ¿yciu prywatnym, jak
i w spo³ecznym cz³owieka. W utworze tym mo¿na dostrzec cechy filozofii
stoickiej, m.in.: ¿ycie zgodne z rozumem, ¿ycie zgodne z natur¹ oraz ¿ycie
dobre. Prezentowana oda zaleca cz³owiekowi spokój duszy, dziêki któremu
bêdzie móg³ on poznaæ prawdê. Utwór ma tak¿e wartoæ aksjologiczn¹, ukazuj¹c wartoci etyczne i estetyczne.

2. Twórczoæ poetycka i dramatopisarska
Ksi¹dz Antoni J. Winiewski nale¿a³ do grona twórców kultury owieceniowej w Polsce. Na tle swego zgromadzenia zakonnego wyró¿nia³ siê aktywnoci¹ i ró¿norodnoci¹ w dziedzinie literackiej. Bibliografie literackie podaj¹,
22
Oda z Sarbiewskiego 31.1.4, prze³. A. Winiewski, w: A. Winiewski, Rozmowa III O powinnociach cz³owieka przez kawalerów ucz¹cych siê in Collegio Nobilium Scholarum Piarum miana, w: ten¿e, Rozmowy o poprawie obyczajów polskich,
Warszawa 1761, s. 387388.
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¿e by³ on nie tylko t³umaczem, ale tak¿e dramatopisarzem23, o czym bêdzie
mowa w dalszej czêci paragrafu.
Winiewski jest równie¿ autorem wiersza Do Czytelnika, który zosta³
umieszczony w trzecim tomie dzie³a zbiorowego, zatytu³owanego Zbiór rytmów przez wierszopisów ¿yj¹cych lub naszego wieku zesz³ych pisanych,
a wydanego przez Józefa Andrzeja Za³uskiego w Warszawie w 1754 roku.
Utwór ten stanowi pochwalê na czeæ jego wydawcy:
Do Czytelnika
Niechaj swych staro¿ytnoæ przestaje
Pó³bogów i niech siê z Wielkich Mê¿ów w cudze kraje
Nie che³pi¹: i nad Polsk¹ Moc Boga cudowna,
¿e siê wszelkim Narodom w Wielkich ludziach równa.
Owszem, czym wielu s³ynie gdzie indziej bez braku
To siê w jednym czêstokroæ znajduje Polaku.
Nie wyliczam tu inszych, tak dawniej jak temi
czasy szczyc¹cych Polskê dzie³ami wielkiemi;
jeden tych wierszy Autor na przyk³ad niech bêdzie.
Ten Ojczynie w tym, w którym zostaje Urzêdzie, ca³y
S³u¿y Bogu, Historyk mówca doskona³y,
Obojga Praw Doktor, Teolog, Asceta,
Polihistor, Filozof, Lingwista, Poeta.
Dla wszystkich Dobra teraz i na przysz³e wieki
Publicznej Fundatorem jest Biblioteki.
Co Natura, co Cnota, da³a wielom: to ta
Jemu jednemu da³a, Natura i Cnota.
Przeto wyznanie czyniê myli mych najszczersze,
¿e godnym trafunkiem rzuci³a okiem na te Wiersze.
Rzek³em: Mo¿na¿, by jeden Cz³ek wraz tyle pracy
Móg³ podj¹æ! Czegó¿, gdy chc¹, nie dojd¹ Polacy!
Czy¿ trzeba, czego ¿yczyæ Ojczynie, gorêcej,
Jak, ¿eby takich, zawsze mia³a jak najwiêcej!24

Wiersz A. Winiewskiego jest panegirykiem owieceniowym, który
przedstawia zalety i zas³ugi Józefa Andrzeja Za³uskiego dla rozwoju ¿ycia
23
Por. E. Aleksandrowska, Winiewski Antoni (17181774), w: Bibliografia
Literatury Polskiej Nowy Korbut, t. 6, cz. 1, Warszawa 1970, s. 430; H. Bohdziewicz, Pijarscy pisarze, literaci  teoretycy literatury, poeci, prozaicy w okresie Owiecenia ze szczególnym uwzglêdnieniem ostatniego okresu Owiecenia, Kraków
1998, s. 24.
24
A. Winiewski, Do Czytelnika, w: Zbiór rytmów przez wierszopisów ¿yj¹cych
lub naszego wieku zesz³ych pisanych, t. 3, ed. Józefa A. Za³uskiego, Warszawa 1754,
s. 489490.
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kulturalnego ówczesnej Polski. Autor dobitnie chwali w nim erudycjê i dzia³alnoæ spo³eczn¹ bohatera lirycznego. Z treci wynika, ¿e Za³uski by³ recenzentem poetyckiego kunsztu filozofa i wydawc¹ tego wiersza. Prezentowany utwór
mo¿e byæ cennym ród³em dokumentuj¹cym kr¹g ¿yczliwych Winiewskiemu
wp³ywowych przyjació³. Uwagê czytelnika zwraca tak¿e przyrównanie
kultury polskiej do spucizny staro¿ytnej. Wed³ug autora Polska w dziedzinie
kulturalnej nie ustêpuje innym krajom i narodom europejskim. ¯yczeniem Winiewskiego jest, aby Ojczyzna mia³a w przysz³oci wiêksz¹ liczbê znakomitych twórców kultury.
Wzorem zagranicznych kolegiów pijarskich i jezuickich równie¿ pijarzy
polscy wprowadzili w swoich szko³ach przedstawienia teatralne, przeznaczone g³ównie dla m³odzie¿y szkolnej i przez ni¹ odgrywane25. Przestarza³y teatr
pijarski w latach czterdziestych XVIII stulecia nie odpowiada³ nowym pr¹dom
w ówczesnej literaturze dramatycznej. Zasadniczy zwrot w rozumieniu funkcji
sceny szkolnej, w polityce repertuarowej i w tendencjach inscenizacyjnych
dokona³ siê w wyniku reformy ks. Stanis³awa Konarskiego, który czerpa³ wzorce
z kultury francuskiej. S³ynny pijar wprowadzi³ na scenê nowo¿ytnej szko³y polskiej w 1744 roku t³umaczonego przez siebie Ottona Corneillea. Reformator
polskiego szkolnictwa teatru zaprosi³ do wspó³pracy pijarskich kolegów, którzy
mu pomagali w przek³adach, ewentualnie sami dostarczali w³asnych translacji
z repertuaru francuskiego. Ten o¿ywiony ruch translatorski, zainicjowany przez
Konarskiego na po¿ytek jego nowej szko³y, przyniós³ na grunt polski autentyczne i wartociowe dowiadczenia literackie Francuzów. W dziedzinie teatru
Konarski i jego pijarskie otoczenie wiadomie zmierzali do gallizacji, a zatem
do modernizacji polskiego teatru szkolnego26.
Pijarski reformator teatru doszed³ do przekonania, ¿e wystawiane w oryginale utwory, a nawet przek³ady z literatury francuskiej nie mog¹ zape³niæ
luki, jak¹ stanowi³ brak polskich utworów dramatycznych. Konarski pragn¹c
temu zaradziæ, zachêci³ ks. Antoniego Winiewskiego do pracy nad dramatem. Winiewski napisa³ w 1746 roku polsk¹ tragediê Perykles, znan¹ tylko
z bardzo krótkiego streszczenia. W utworze tym, osnutym na szczegó³ach
podanych przez Plutarcha i Justyna, przedstawi³, jak Tucydydes, osobisty nieprzyjaciel Peryklesa, stara siê go zgubiæ. Jednak niewinnoæ Peryklesa staje
siê jego obron¹, zawziêtoæ za i zdrada Tucydydesa jego zgub¹. Nale¿y
dodaæ, ¿e ks. Winiewski nie tylko wprowadzi³ do swego utworu postacie
kobiece (role te grali oczywicie ch³opcy), ale tak¿e w¹tek o silnym napiêciu
dramatycznym: mi³oæ Peryklesa do Protei, córki Tucydydesa (konflikt miêdzy
25
Por. W. Hahn, Pijarski teatr szkolny w Polsce (zarys), w: Pijarzy w kulturze
dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia, Kraków 1982, s. 214217.
26
Por. J. Nowak-D³u¿ewski, O datê startow¹ literatury polskiego Owiecenia,
w: ten¿e, Z historii polskiej literatury i kultury, Warszawa 1967, s. 7980.
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mi³oci¹ do ojca a uczuciem do wybranego). By³a to wiêc w teatrze pijarskim
prawdziwie rewelacyjna nowoæ. Utwór zosta³ wystawiony tylko raz w Warszawie w 1746 roku27.
Sztuka ta mia³a wydwiêk obywatelski i wyranie aktualizowa³a temat do
sytuacji politycznej i spo³ecznej w Polsce. Mora³em tragedii by³o stwierdzenie,
¿e sprawiedliwy i odpowiedzialny wódz nie musi obawiaæ siê krytyki, intryg
i oszczerstw rozsiewanych z zawici. Intrygi bowiem zwracaj¹ siê przeciw
ich autorom28.
Prezentowany utwór dramatyczny nie jest bli¿ej znany, gdy¿ nie zachowa³y siê jego pisemne formy (rêkopimienne i drukowane). Pozycje bibliograficzne przedstawiaj¹ce dorobek filozofów i pisarzy staropolskich nie uwzglêdniaj¹
tego dzie³a w spucinie pisarskiej ks. A. Winiewskiego. Jedynie Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut wymienia tragediê Perykles jako
dzie³o tego kap³ana.
Reasumuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce filozoficznych aspektów w twórczoci literackiej ks. Antoniego Jakuba Winiewskiego SchP, nale¿y stwierdziæ, ¿e
treæ analizowanych utworów odpowiada³a dzia³om filozofii. Przedstawione
wiersze maj¹ du¿e znaczenie dla wzbogacenia wiedzy o dzia³alnoci i pogl¹dach filozoficznych pijara. Translacje dzie³ literatury klasycznej oraz utworów
Macieja K. Sarbiewskiego SJ  poety polsko-³aciñskiego  posiadaj¹ wymiar
metafizyczny i aksjologiczny. Szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na problematykê przemijania ludzkiego ¿ycia oraz aspekt niemiertelnoci duszy. Przek³ady
zwracaj¹ uwagê czytelnika na wartoci moralne i kszta³towanie cnoty obywatelskiej w ¿yciu Polaków doby owiecenia. Analizowane translacje maj¹ te¿
wymiar ontologiczny, gdy¿ ich byt w dzie³ach filozoficznych stanowi rodzaj
artystycznego podsumowania dyskursu. Autorski wiersz Do Czytelnika
przedstawia nie tylko zas³ugi Józefa Andrzeja Za³uskiego dla polskiej kultury,
ale stanowi tak¿e przyk³ad etyki miêdzy twórcami kultury i uczonymi. Wartoci etyczne odnaleæ mo¿na ponadto w tragedii Perykles, napisanej przez
ks. A.Winiewskiego.

27
28

Por. W. Hahn, Pijarski teatr szkolny , dz. cyt., s. 220221.
Por. T. Bieñkowski, Antyk w literaturze i kulturze , dz. cyt., s. 191.
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Sommario
ASPETTI FILOSOFICI PRESENTI NELLE OPERE
DEL PADRE ANTONI WINIEWSKI SCHP
Antoni J. Winiewski SchP (17181774) fu insegnante di filosofia e di fisica
esperimentale nel Collegium Nobilum a Varsavia. Scriveva delle opere sia filosofiche
che teologiche, occupandosi pure delle traduzioni in lingua polacca di opere classiche.
In questultimo campo egli si interessava soppratutto della traslazione di opere
poetiche di Orazio e di Maciej K. Sarbiewski SJ  un poeta latino-polacco. La poesia
presentata in questarticolo ha una grande importanza per la riflessione filosofica,
essendo permeata di una dimensione assiologica e metafisica. Un particolare accento
è posto in essa sulla transitorietà della vita umana e sullimmortalità dellanima
delluomo. Le traduzioni qui commentate mettono laccento sui valori morali e virtù
importanti nella vita della società polacca allepoca dellilluminismo. Il poema
Do Czytelnika presenta non solo i meriti di Józef Andrzej Za³uski per la cultura
polacca, ma costituisce pure un bel esempio di unetica comune ai due studiosi. Importanti valori etici possono essere ritrovati anche nel Perykles di Antoni Winiewski.
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