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LATINITAS W KULTURZE LITERACKIEJ
WILNA XV-XVIII WIEKU

Jan Radwan w księdze trzeciej łacińskiego eposu Radivilias, niedawno
wznowionego i przetłumaczonego na litewski przez Sigitasa Narbutasa1,
pisze o bitwie nad Ułą w roku 1564. Głównodowodzącym jest Mikołaj
Radziwiłł „Rudy”. Podobnie jak dwaj jego poprzednicy, Achilles i Eneasz,
dzierŜy on wspaniale dekorowaną tarczę:

Lekką zaś tarczę długi strumień dziejów
Znaczył złotem, barwił Ŝółtym metalem.
MoŜna na niej było zobaczyć historię Litwinów
I zwycięstwa przodków: jak flota Libona niesiona
Przez fale Bałtyku wbiła się w piach przy ujściu
Dwuramiennej Płateli, nie bez zrządzenia Boga
Lądując na nowej ziemi; jak Libon, rzucany po wielu
Ziemiach i morzach, ciągnął wzdłuŜ wybrzeŜy,
Na których wówczas wzbudzały trwogę tajemne
LeŜa dzikich bestii; jak lśniła prawica Rzymian,
Gdy powalali na ziemię jelenie, tury i dzikie Ŝubry
I gdy nad zadbanym ujściem błękitnej Dubisy
Wznosili Nową Romę, pociechę po dawnej Romie.

RozwaŜania nad łacińskością kultury literackiej Wilna naleŜy za-
cząć od prostej, acz waŜnej konstatacji: wileńska latinitas nie ogranicza się

                                                          
1/ J. Radwan, Radivilias. Radviliada, przekł. i wstęp S. Narbu t a s, Vilnius 1997.
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wyłącznie do faktu, Ŝe Litwini uwaŜali się za potomków Rzymian. Nie
moŜemy wszakŜe tego mitu zupełnie pominąć. Odzwierciedla on bowiem
aspiracje szlachty litewskiej do jak najpełniejszego włączenia Wielkiego
Księstwa w obręb kultury zachodniej. Pisał o tym w połowie XVI w. Polak
i naturalizowany obywatel Wielkiego Księstwa, Augustyn Rotundus, który
postulował uŜywanie łaciny na Litwie jako języka rodzimego, zamiast języ-
ka ruskiego, uwaŜanego za obcy2.

Oczywiście łacińskość kultury literackiej Wilna i Litwy była wtórna
wobec oddziaływania kultury bizantyjskiej. Początek literatury na Litwie
naleŜy wiązać z obecnością na jej terenie duchownych prawosławnych.
Dopiero później, za czasów Mendoga i Giedymina, na dworze wielkoksią-
Ŝęcym pojawiły się osoby redagujące dokumenty po łacinie. Po przyjęciu
przez Litwinów chrześcijaństwa w obrządku łacińskim rozpoczął się pro-
ces ignorowania owych wpływów wschodniochrześcijańskich i jednocze-
śnie języka ruskiego jako języka kultury, liturgii i polityki. Szczególnie wi-
doczne jest to na terenie Wilna, gdzie obserwujemy nieustanne ścieranie się
prawosławia i Kościoła katolickiego. Do końca XVI stulecia prawosławie
miało potęŜnych sprzymierzeńców, członków ksiąŜęcych rodów ruskich.
Na przykład Ostrogscy ufundowali kilka istniejących do dziś cerkwi i klasz-
torów, zaś w wileńskich drukarniach publikowano ksiąŜki pisane cyrylicą
(w sławnej oficynie Franciszka Skoryny przy ulicy Wielkiej). JednakŜe kul-
tura bizantyjska, czy moŜe raczej: bizantyjsko-ruska, znajdowała się w de-
fensywie. Z czasem obserwujemy, Ŝe druga po Kijowie stolica prawosławia
na terenie Wielkiego Księstwa, uległa silnej latynizacji. Proces ten dotyczył
zresztą nie tylko tych mieszkańców, którzy przyjęli katolicyzm, ale i tych,
którzy pozostali przy prawosławiu. Z podobnym zjawiskiem będziemy
mieli do czynienia kilkadziesiąt lat później w Kijowie, co zaowocowało
wspaniałym rozwojem literatury ukraińskiej w pierwszej połowie XVIII w.

Głośne polemiki dotyczące unii brzeskiej toczone od końca XVI w.
do początku wieku XVIII, a których areną była stolica Wielkiego Księstwa,
prowadzono w trzech językach, po łacinie, po polsku i po rusku. Dwa
klasztory przy ul. Ostrobramskiej, prawosławny św. Ducha i unicki św.
Trójcy, naleŜały do najznaczniejszych miejsc, w których przygotowywano

                                                          
2/ Por. E. U lč in a i t ÷, Literatura nowołacińska jako świadectwo litewskie świadomości państwowej i naro-
dowej, „Łacina w Polsce. Zeszyty naukowe”, red. J. Axe r, z. 1-2; Między Slavia Latina i Slavia
Orhodoxa, Warszawa 1995, s. 35.
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dzieła, będące kolejnymi ogniwami sporu. Prawosławne bractwo i jego
drukarnia opublikowało dialogi i traktaty autorów tej rangi, co Melecjusz
Smotrycki. Adwersarzami prawosławnych pisarzy antyunijnych byli m.in.
Hipacy Pociej i Leon Kreuza-Rzewuski3. Polemiki miały kształt retoryczny,
wywodzący się bezpośrednio z wzorów rzymskich i renesansowych, a więc z
gruntu łacińskich.

MoŜna traktować przyswojenie sobie przez środowisko prawo-
sławne i unickie elementów kultury łacińskiej jako objaw jego słabości.
W istocie, w poł. XVI w. wykształcenie duchownych prawosławnych, nie
tylko w Wilnie, pozostawiało wiele do Ŝyczenia. Proces latynizowania się
prawosławia naleŜałoby jednak postrzegać nieco inaczej, nie na zasadzie
przeciwstawiania partnera silniejszego słabszemu, ale jako uświadomienie
sobie przez prawosławnych mieszkańców Wielkiego Księstwa uniwersal-
nych walorów latinitatis. W ciągu II poł. XVI w. pisarze prawosławni zdo-
będą umiejętności literackie pozwalające im podjąć równorzędną dyskusję
z katolikami i unitami4. Dopóki łacińskość była kojarzona z zagraŜającymi
Litwie najazdami zewnętrznymi, musiała być traktowana nieufnie. Ale po
kolejnych uniach z Polską łacina mogła się stać czynnikiem pozwalającym
na dialog obu partnerów. Współuczestnikiem tego dialogu była teŜ litewska
Cerkiew prawosławna. Oczywiście na ten proces nakładał się kontekst
moskiewski. Moskwa jako trzeci Rzym5 w naturalny sposób zagraŜała nie-
zaleŜności Wilna jako stolicy prawosławia w tej części Słowiańszczyzny.
Otworzenie się więc wileńskiego środowiska prawosławnego na kulturę
łacińską i przejęcie pewnych jej składników wzmacniało pozycję Cerkwi.

Kiedy Litwa przyjmowała chrześcijaństwo w obrządku rzymskim,
Polska od wielu stuleci stanowiła część świata zachodniego (aczkolwiek
trzeba pamiętać o jej peryferyjnej pozycji). W wieku XV to głównie przy-
bysze z Królestwa Polskiego decydowali o nabieraniu przez Wilno charak-
teru miasta „łacińskiego”6. W XV w. duŜa część biskupów wileńskich wy-
wodziła się z Korony. Zarazem byli to ludzie dobrze wykształceni.
                                                          
3/ Por. J. S t r adomsk i, Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003, s. 31-61.
4/ Por. A. Naumow, Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej, Kraków 2002,
s. 61-62.
5/ Por. K. Cho jn i cka, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzy-
mem a Moskwą, Kraków 2001, s. 251-293.
6/ Por. M. Kosman, Wpływ unii jagiellońskiej na przemiany kulturalne w Wielkim Księstwie Litewskim
w XV–XVI wieku, [w:] Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. M. T. L i z i sowa, Kraków
2005, s. 17.
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Członkami kapituły byli równieŜ uczeni duchowni, nierzadko po studiach
uniwersyteckich7. Wraz z wykształconymi ludźmi na Litwę docierały ksiąŜ-
ki, rękopiśmienne i drukowane. Zapisy proweniencyjne w tych, które do-
chowały się do dziś, pozwalają zrekonstruować szlaki, którymi wędrowały
i księgi, i przewoŜący je ludzie. W XVI w. pojawiła się grupa humanistów
wywodzących się z terenów Wielkiego Księstwa, choć dopiero powstanie
sieci szkolnej na Litwie i uniwersytetu w Wilnie przesądziło o przyjęciu
latinitatis jako głównego modelu kulturowego stolicy Litwy. Wtedy to „ła-
cińskość” przestała być przywilejem dość wąskiej warstwy duchownych,
a jej współuczestnikami zostali równieŜ inni obywatele Wielkiego Księstwa.

W kancelarii wielkoksiąŜęcej, a później królewskiej, z konieczności
musieli pracować ludzie znający łacinę i posiadający umiejętność redago-
wania łacińskich dokumentów. Nadawano im formę literacką, a ich twórcy
posługiwali się róŜnymi stylami prozy łacińskiej. Przez dłuŜszy czas część
listów, przywilejów i innych pism urzędowych redagowano teŜ w języku
ruskim, który jednakŜe był stopniowo wypierany przez łacinę. Później
drugim językiem urzędowym Wielkiego Księstwa stała się polszczyzna.

W procesie adaptowania kultury łacińskiej trudno byłoby przece-
nić rolę szkolnictwa. Wprawdzie juŜ przed połową XVI w. istniała w Wil-
nie szkoła katedralna i szkoły parafialne, ale zakres ich oddziaływania był
niewielki, bo ograniczał się niemal wyłącznie do duchowieństwa. Jeśli ktoś
chciał zdobyć gruntowniejsze wykształcenie, musiał wyjeŜdŜać do Korony
lub dalej8. W owym czasie trudno jeszcze mówić o rozwiniętym środowi-
sku literackim Wilna, aczkolwiek istniało kilka waŜnych ośrodków. Oprócz
dworu wielkoksiąŜęcego naleŜy wspomnieć kancelarię biskupią oraz dwory
magnackie, zwłaszcza Radziwiłłów. Zachował się szereg listów tworzo-
nych po łacinie i po polsku w kancelarii radziwiłłowskiej9. Warstwa inte-

                                                          
7/ 65 procent ordynariuszy na Litwie w XV w. miało wyŜsze wykształcenie. Wielu z nich rekru-
towało się właśnie z kapituły. Do wybitnych postaci będących członkami kapituły katedralnej na-
leŜeli: Marcin z Szadka, Andrzej Goskowic, Mikołaj z BłaŜejowic. Por. L. Korcz ak, Litewska rada
wielkoksiąŜęca w XV w., Kraków 1998, s. 28-29.
8/ W. Urban, S. Lužy s, Cracovia Lithuanorum saeculis XIV–XVI. Lietuvi u Krokuva XVI–XVI
amžiais, Vilnius 1999.
9/ Sporo listów pisanych po polsku w Wilnie ukazało się niedawno w dwóch tomach: Listy polskie
XVI wieku. Listy z lat 1525–1548 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama
Turasiewicza, t. 1, red. K. Rymut, Kraków 1998; Listy polskie XVI wieku. Listy z lat 1548–1550 ze
zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza, t. 2, red. K. Rymut, Kraków
2001.
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lektualistów była jeszcze jednak niewielka. Cezurę stanowi tu druga połowa
XVI w., kiedy najpierw napłynęli do miasta humaniści związani z dworem
Zygmunta Augusta, m.in. Łukasz Górnicki, Stanisław Koszutski, Piotr
Rojzjusz – „doktor Hiszpan”, a następnie wspierani przez biskupa wileń-
skiego jezuici. Wymienieni przykładowo trzej humaniści byli nie tylko
urzędnikami pracującymi w sądach czy w królewskiej bibliotece, lecz rów-
nieŜ pisarzami i wybitnymi latynistami. Spora część ich twórczości powsta-
ła właśnie tu – niektóre dzieła są pierwszymi utworami o Wilnie. NaleŜą do
nich epitalamia i epitafia królewskie pisane przez Rojzjusza. NaleŜy teŜ do
nich fraszka Facies urbis Vilnae tegoŜ autora, przypomniana niedawno
w antologii poświęconej Wilnu w literaturze10:

Srogi głód i choroba, zbójca nader srogi,
Całe pustoszą Wilno: kościoły i drogi,

I domy. Trzy te plagi szerzą się, a wszędzie
Śmierć sieją. Pomyśl, jaki sposób na to będzie:

Medyk od chorób, jadło przed głodem obroni,
Biada mi, nie masz prawa, co zbójców wygoni11.

(przeł. Elwira Buszewiczowa)

Z kolei bibliotekarz królewski i sekretarz Barbary Radziwiłłówny,
Stanisław Koszutski, naleŜał do tych pisarzy, którzy udostępniali swoją
muzę polityce. Jego łacińskie epitalamium napisane z okazji małŜeństwa
Zygmunta Augusta i królowej Barbary jest utworem apologetycznym,

                                                          
10/ Por. Vilniaus pasveikinimas XVI-XVIII amažiaus tekstų rinkinys Gratulatio Vilnae. Textus electi XVI-
XVIII saeculi, sudar÷ E. U lč ina i t é, Vilnius 2001, s. 86. Oryginalny tekst wg wydania B.
Kruczkiewicza:

Saeva fames, saevus morbus, latro saevior omnem
Devexant Vilnam: compita, templa, domos.
Haec tria grassantur mala passim cunctaque complent
Funeribus. Quaeras si reperire modum:
Esca famem, morbos tollat medicina; latrones
Quae collat, nulla est, hei mihi, iustitia.

11/ P. Ro jz ju sz  (Pedro Ruiz de Moros), Poezje wybrane, wstęp, przekł. i oprac. E. Buszew i -
czowa, Łódź 1999. Rojzjusz nie lepsze zdanie miał o drugiej stolicy Rzeczypospolitej, Krakowie,
acz z innych powodów:

PoŜegnanie Krakowa (II)
OdjeŜdŜam. Z natarczywym Ŝegnam się Krakowem.
Tutaj „Ŝycie” i „picie” tym samym są słowem.

(przeł. E. Buszewiczowa)
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w którym wyłuszczone zostały racje króla i Radziwiłłów12. Jak zresztą
wiemy, obaj Mikołajowie Radziwiłłowie, „Rudy” i „Czarny”, przywiązywali
ogromną rolę do kształtowania swojego wizerunku za pośrednictwem
literatury, w związku z czym przez ich dwory, równieŜ dwory wileńskie,
przewinęło się niemało znanych pisarzy, między nimi Jan Kochanowski.

Jak juŜ wspomniałem, do momentu powstania kolegium jezuickie-
go, łacińskie środowisko literackie Wilna nie róŜniło się od środowisk
w innych miastach, połoŜonych z dala od tradycyjnych centrów kultural-
nych. Wraz z przybyciem jezuitów sytuacja diametralnie się zmieniła. Po-
wstanie kolegium, a później akademii, na bardzo długo zadecydowało
o charakterze wileńskiego środowiska literackiego i powstającej tu literatu-
ry. Owszem, we wszystkich ówczesnych ośrodkach literackich łacińskość
odcisnęła ogromne piętno, zwłaszcza w tych, gdzie istniały szkoły humani-
styczne. Wszędzie teŜ pisarze byli autorami dwujęzycznymi. Jednak tylko
nieliczne miasta miały uczelnie tak duŜe i stojące na tak wysokim poziomie
jak Akademia Wileńska.

Wraz z narodzinami Akademii powstało liczne środowisko lite-
rackie. Przede wszystkim naleŜeli do niego nauczyciele kolegium. Stanowili
oni kilkudziesięcioosobową grupę świetnie wykształconych humanistów.
Kolejną grupą byli uczniowie kolegium i Akademii. W 1572 w Wilnie stu-
diowało około 200 osób, dwadzieścia pięć lat później juŜ ponad 800. Wy-
kłady odbywały się po łacinie. Studiujący w kolegium uczniowie zapozna-
wali się z tajnikami gramatyki i stylistyki łacińskiej, aby w późniejszym
czasie posiąść wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki i poetyki. Musieli
znać nie tylko zasady pisania, ale i samemu tworzyć wiersze i prozę arty-
styczną. Z kolei nadzorujący ich prace profesorowie sami musieli się wyka-
zywać podobnymi umiejętnościami. Na przestrzeni ponad dwustu lat, bo
do lat czterdziestych XVIII w. a moŜe i dłuŜej, w Wilnie nieustannie
mieszkało kilka – kilkanaście setek ludzi, którzy na co dzień rozmawiali po
łacinie, pisali łacińskie ody, poematy, listy, mowy, którzy nawet zwykłe
notatki robili w języku Rzymian, o czym moŜna się przekonać, czytając
marginalia i wyklejki okładek ówczesnych rękopisów.

Nas oczywiście bardziej będą interesować wiersze, niŜ ciekawe
skądinąd zapiski, za ile ktoś kupił ksiąŜkę lub kiedy zmarli jego rodzice.

                                                          
12/ Najnowsza edycja w antologii: Szesnastowieczne epitalamia łacińskie w Polsce, przeł. M. BroŜek,
wstęp i  oprac. J. N iedźw iedź, Kraków 1999.
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Zaznaczmy, Ŝe ówczesne utwory szkolne nie musiały być gorsze od tek-
stów pisanych poza szkołą. Nie dzielono literatury na szkolną i pozaszkol-
ną, jak to my skłonni byśmy byli obecnie czynić. Większość tekstów po-
wstałych w szkole do dziś spoczywa w rękopisach, ale teŜ niemało ich
opublikowano. Te ostatnie były zwykle utworami zaliczanymi do literatury
epideiktycznej. Tworzono je ku czci mecenasów, dostojników odwiedzają-
cych Akademię lub osób obejmujących urzędy, np. biskupstwo lub woje-
wództwo wileńskie. Zdarzało się, Ŝe uczniowie poświęcali zbiory publikacji
swoim zmarłym kolegom, zwłaszcza jeśli zmarli pochodzili z jakichś zna-
czących rodzin. W roku 1596 ukazał się tomik zatytułowany Threni in obi-
tum… Nicolai Szymanowski…13. Wbrew tytułowi ksiąŜka jest bardziej zróŜ-
nicowana gatunkowo, bo oprócz dłuŜszych pieśni pisanych metrami ho-
racjańskimi obecne są w niej epigramaty, emblemat, stemmat i mowa wy-
głoszona na pogrzebie14. KaŜdy utwór został podpisany przez swojego
autora. Zapewne nad całością zbioru czuwał profesor poetyki lub retoryki.
W drugiej połowie XVI i pierwszej połowie wieku XVII takich zbiorów
powstało w Wilnie wiele. JuŜ w pierwszym roku działania Akademii Wileń-
skiej wydano panegiryk poświęcony Stefanowi Batoremu i uświetniający jej
erekcję15. Ten zbiór zawiera takŜe szereg rozmaitych pod względem gatun-
kowym utworów, w których jednym z głównych tematów jest Wilno i ko-
legium. Wśród autorów był Jerzy Kahl, który zwracał się z prośbą do króla
o opiekę nad rozwijającym się środowiskiem literackim:

Salve sacrorum studiorum fautor et altor,
Atque mihi princeps, patris habende loco,
Gymnasium Vilnense tibi precor omnia fausta,
Teque volo immensa prosperitate frui:
Utque rogo faveas Musis, doctaeque coronae,
Quae cupit hic studiis invigilare bonis. […]

                                                          
13/ Threni in obitum nobilis et generosi adolescentis Nicolai Szymanowski, studiosi philosophiae in Academia Vil-
nensi Societatis Iesu, A iuventute eiusdem Academiae scripti, Vilnae in Officina Academiae Societatis
Iesu, Christophorus Patro, Anno 1596.
14/ Por. R. Ju rge l ÷n a i t ÷, Lotyniškoji laidotuvių poezija. XVI amžiaus pabaigos Vilniaus akademijos
tekstų retorin÷ analiz÷, Vilnius 1998, s. 171-234.
15/ Gratulatio serenissimo ac potentissimo principi Stephani I. Dei Gratia regi Poloniae, Magno Duci Lituaniae,
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae nec non principi Transilvaniae etc. decretae et in fortunatis-
simum S. R. M. suae Vilnam adventum scriptae, Anno Domini 1579, a studioso Collegii Vilnensis Socie-
tatis Iesu, Vilnae, Anno Christo nato 1579. Typis illustrissimi domini d. Nicolai Christophori Radi-
vili ducis etc. Ioannes Ślęcki excudebat.
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Iam, qui humana suo delectent pectora versu
Vates, complures ista Lycea dabunt.
Per quos Regnum istud, per quos Ecclesia, per quos
Publica res crescens, commoda multa ferat.
Quique tuum tollant suprema ad sydera nomen,
Extremum quamvis clauseris ipse idem.
Fructu ergo et magno Musarum motus amore,
Fac studiis faveas, rex animose, bonis.

Łacińska kultura literacka to nie tylko posługiwanie się łaciną jako
uniwersalnym kodem europejskim, ale równieŜ korzystanie ze świata zna-
ków i symboli, a przede wszystkim nawiązywanie do idei zakodowanych
w literaturze staroŜytnych Rzymian. Język jest tu tylko nośnikiem o wiele
głębszych znaczeń. Będzie się do nich zaliczać świat mitologii i związanej
z nią symboliki, następnie system pojęć filozoficznych, zwłaszcza stoickich
i neostoickich. Dalej naleŜy wspomnieć o związanych z łaciną formach
literackich. W czasach nowoŜytnych łacina w zasadzie nie istniała bez arty-
stycznej formy, jaką nadali jej Cyceron, Tacyt, Horacy czy Wergiliusz. Stu-
denci Akademii Wileńskiej zapoznawali się z zasadami posługiwania się tą
artystyczną formą. W XVII i XVIII w. dla potrzeb dydaktyki powstały w mu-
rach akademii setki rękopiśmiennych podręczników retoryki i poetyki.

Pamiętać teŜ trzeba przede wszystkim o działalności M. K. Sar-
biewskiego, którego wpływ na rozwój teorii poezji w Polsce i na Litwie był
bardzo duŜy. Wprawdzie dochowane do naszych czasów jego wykłady
poetyki powstały w kolegium w Połocku, jednak nie ulega wątpliwości, Ŝe
podobne wykłady były prowadzone w murach Akademii, a tylko zawiro-
waniom historii naleŜy przypisać to, Ŝe nie dochowały się od naszych cza-
sów. W stosunkowo licznych rękopisach, jeszcze na pocz. XVIII w., czyli
w sto lat po napisaniu poetyk przez Sarbiewskiego, moŜna się w Wilnie
spotkać ze śladami lektury jego działa De acuto et arguto. Dziełko to, jak
wiadomo, miało bardzo szeroki zakres oddziaływania, równieŜ poza grani-
cami Rzeczypospolitej. Ale twórczość wileńska Sarbiewskiego to nie tylko
teoria literatury, lecz równieŜ poezja, która przyniosła mu sławę „Horacego
chrześcijańskiego”. Mniej istotne jest, które teksty mogły powstać w Wilnie
– waŜniejszy wydaje się funkcjonowanie i oddziaływanie tego poety w tu-
tejszym środowisku literackim. Ślad tego oddziaływania był bardzo trwały.
Sarbiewski jako klasyk i wzór był omawiany w wileńskich podręcznikach
poetyki jako autor dorównujący Horacemu. Ciekawe byłoby zapewne zba-
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danie, w jakim zakresie imitowano w Wilnie twórczość Sarbiewskiego. JuŜ
pobieŜne obserwacje mogą wskazywać na znaczny zasięg oddziaływania.
Uczniowie kolegium dość często imitowali po polsku (czyli, jakbyśmy dziś
powiedzieli: parafrazowali) ody Sarbiewskiego. Wzorem były w tym przy-
padku parafrazy dokonane przez S. Twardowskiego.

Pierwsza połowa XVII w. to ogromny rozkwit literatury wileń-
skiej. Czynnikiem wspierającym ten rozwój i jednym z głównych składni-
ków tej kultury jest twórczość łacińska. Oddziaływała ona na twórczość
polską, litewską, białoruską, niemiecką, by wymienić tu jedynie najwaŜniej-
sze języki literackie. Oczywiście polszczyzna i literatura polska stała
w XVII w. na tak wysokim poziomie rozwoju, Ŝe na gruncie poezji i prozy
artystycznej mogła współzawodniczyć z łaciną. Współzawodniczenie mia-
ło postać podnoszenia przez literaturę polskojęzyczną tych wspomnianych
wyŜej idei, których nośnikiem była dotychczas tylko łacina. W ten sposób
polszczyzna jawi się w czasach staropolskich jako drugi, alternatywny wo-
bec łaciny, język latinitatis. Doskonale widać to juŜ w pierwszej połowie
XVII stulecia, kiedy oba języki splatają się ze sobą w obrębie jednego tek-
stu, a nawet w obrębie tego samego zdania. Mam tu na myśli makaronizo-
wanie, ale nie tylko. Kiedy weźmiemy do ręki druki okolicznościowe
z przełomu wieku XVII i XVIII znajdziemy w niech dwa warianty tego
samego utworu, raz po łacinie, a raz po polsku (zwykle ta druga część była
skierowana do małŜonek adresatów tych druków).

Latynizacja kultury literackiej Wilna odbywała się głównie pod
znakiem Akademii, która zdominowała środowisko intelektualne tego
miasta. Ale istniały teŜ inne środowiska. Bardzo pręŜnie, zwłaszcza w II
poł. XVII w. działali dominikanie. W klasztorze przy ul. Trockiej tworzyło
kilku wybitnych kaznodziejów (m.in. prowincjał Michał Wojniłłowicz,
ceniony autor kazań polskich i niezachowanych łacińskich), księŜa i klerycy
dominikańscy pisali teŜ poezje łacińskie, m.in. zbiory emblematyczne, któ-
rych piękne przykłady do dziś znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Łaciński charakter miała teŜ w znacznym stopniu twórczość wileńskich
bazylianów, jednak to środowisko literackie wymaga jeszcze dodatkowych
i szczegółowych studiów. Nie moŜna, rzecz jasna, nie wspomnieć o wileń-
skich luteranach i kalwinistach. Co prawda z upływem czasu środowiska te
były marginalizowane, zwłaszcza po wygaśnięciu birŜańskiej linii Radziwił-
łów, ale wydały one wiele znakomitych dzieł łacińskich. Zalicza się do nich
cytowana na początku Radziwiliada Jana Radwana.
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Wspominałem do tej pory o pozytywnych aspektach oddziaływania
kultury łacińskiej na wileńskie środowisko literackie. Musimy jednak pamiętać
równieŜ o pewnych zjawiskach ujemnych. Być moŜe te negatywne wpływy są
skutkiem dominacji Akademii, nie zaś bezpośrednio samej latinitas. OtóŜ recep-
cja literatury łacińskiej w Wilnie i jej kultywowanie były dość jednostronne, bo
podyktowane sztywnymi wymogami Ratio studiorum. Wprawdzie uzupełniano
listę autorów o nazwiska pisarzy współczesnych (zwłaszcza Lipsjusza, Sarbiew-
skiego, Owena oraz Inesa), ale problem tkwił w załoŜeniach imitacyjnych, któ-
re były płodne intelektualnie jeszcze na początku XVII stulecia, których moc
wyczerpała się jednak sto lat później. Pewną niezrealizowaną szansą było
wprowadzenie nowych gatunków, takich jak elogium, oraz stosowanie nowego
stylu, daleko odbiegającego od stylu cycerońskiego. JednakŜe łacina, jako za-
mknięty system językowy, nie była w stanie odnawiać się tak, jak to czyniły ję-
zyki Ŝywe. Skutkiem tego mniej więcej na początku XVIII w. utraciła ona
swoją siłę – inaczej niŜ polszczyzna. Poezja tworzona w języku Ŝywym stale
wydobywa się z gorsetu sztywnych reguł gramatycznych i stylistycznych.
W przypadku języka martwego odstępstwa od reguł traktowane są jako błędy.
Eksperymentowanie ze stylem łacińskim na pocz. XVIII w. w Winie i innych
ośrodkach literackich Rzeczypospolitej spotkało się z negatywną opinią części
uczonych i pisarzy (m.in. Stanisława Konarskiego). Podobne eksperymenty
w obrębie polszczyzny, choć zarzucone pod wpływem klasycyzmu oświece-
niowego, znalazły swoją kontynuację w literaturze romantycznej.

Idee i wzory literatury rzymskiej odŜyły w czasach klasycyzmu.
W Szkole Głównej Litewskiej, później w Uniwersytecie Wileńskim, pozosta-
wały one Ŝywe, choć najwaŜniejszym językiem była wówczas polszczyzna,
wtedy juŜ pierwszy język latinitatis. Czy jednak moŜna jeszcze mówić o latinitas?
Zamiast udzielenia jednoznacznej odpowiedzi, odsyłam Czytelnika do pewnej
ksiąŜki. Jest nią Pan Tadeusz. Być moŜe trudno mówić o łacińskości całej kultu-
ry literackiej Wilna na początku XIX w., ale na pewno na kształt poematu
Mickiewicza oddziałała latinitas obecna w tym mieście przez poprzednie trzy
stulecia.

Summary

The article presents the role of Latin culture in Vilnius, the capital of the Grand Duchy
of Lithuania, from the 15th to the 18th century. The city founded by Gediminas, was
initially dominated by Orthodox Ruthenians. After the baptism of Lithuania in the
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Roman rite, the influence of Latinitatis began to grow quickly. Initially, Latin was pres-
ent in the chancelleries of the Grand Duke and of the bishop, and in monasteries.
Beginning with mid-16th century, the role of Latin continued to grow in Vilnius thanks
to the presence of the Polish royal court, especially that of Sigismund August: his sec-
retaries (e.g. Łukasz Górnicki and Piotr Rojzjusz) were distinguished men of letters. Of
greatest significance for the spreading of the Latin culture in Vilnius was the founding
of the Jesuit college, which later (1579) became the University of Vilnius. The Univer-
sity helped greatly to spread the humanist culture in this part of the Polish Common-
wealth. In the latter half of the 16th century, and in the first half of the 17th, during the
religious disputes, the Orthodox Church of Vilnius became Latinised, and a Vilnius
Orthodox printing shop published a range of important dialogues and treaties (e.g. by
Melecjusz Smotrycki). Throughout the 17th century, the Polish language becomes
a vehicle of Latin culture that parallels the Latin language. Early in the 18th century,
both the languages were capable of coexisting within a single text. The few centuries of
expansion of Latin culture in Vilnius let the city develop into a significant culture centre
in Eastern Europe.


