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I ODA XVII A SA MUSE RONSARDA.
PRÓBA ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

Niniejszy artykuł stanowić będzie próbę określenia relacji zachodzących
między dwoma tekstami określanymi przez teoretyków literatury nider-
landzkiej jako spokrewnione – sonetem Tot sijn muse Jana van der Noota1
i Odą XVII A sa muse Ronsarda2. Badanie to będzie obejmować porówna-
nie obu utworów w odniesieniu do motywów pochodzących z parafrazo-
wanej przez Ronsarda w Odzie A sa muse Ody III 30 (Exegi monumentum...)
Horacego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca, w których tekst
sonetu Van der Noota odbiega od wersji francuskiej. Równoległe omówie-
nie obu tekstów powinno jednak poprzedzić przedstawienie sylwetki ni-
derlandzkiego poety wraz z krótką charakterystyką recepcji jego twórczo-
ści.

                                                          
1/ Omawiany tu sonet Tot sijn muse podaję na podstawie edycji: J .  van  d e r  Noot, Het Bosken en
Het Theatre, red. W. A. P. Sm i t, Stichting “Onze Oude Letteren”, 1953.
2/ Oda XVIII (A sa muse) pochodzi z Księgi IV Quatre Premiers Livres des Odes Pierre’a Ronsarda
(w wydaniu z 1550); kolejna wersja tego utworu pojawia się jako Oda XXXVI z Cinquième Livre des
Odes (por. np. P. d e  Ronsa rd, Oeuvres Complètes, red. G. Cohen, t. 1, Gallimard, Paris 1950,
s. 650 i 1107; wersja tu cytowana pochodzi z: J. van  d e r  Noot, Het Bosken..., s. 122, gdzie
została przytoczona za edycją dzieł zebranych Ronsa rda  pod redakcją P. Laumon ie ra  opu-
blikowanych przez Librairie Alphonse Lemerre, Paris 1914–1919).



MARCIN POLKOWSKI

86

Van der Noot, urodzony w Brecht około roku 1539, pochodził
z rodziny, która zaliczała się do patrycjatu Antwerpii. Tam piastuje w mło-
dym wieku jako radny (schepen) swój pierwszy urząd, lecz parę lat później,
w 1567 r., uczestnicząc po stronie protestanckiej w nielegalnej próbie
przejęcia władzy (geuzenoproer), musi opuścić miasto. Udaje się na emigrację
– wpierw do Londynu, gdzie wydaje traktat o przemijaniu i marności świata
Het Theatre (1568 r.) oraz zbiór wierszy Het Bosken (ok. 1570/1571), z któ-
rego pochodzi sonet Tot sijn muse. Następnie przebywa przez parę lat
w Nadrenii, a wśród jego dalszych podróŜy po Europie (obejmujących być
moŜe pobyt we Włoszech) jest równieŜ okres czasu spędzony w ParyŜu –
tam spotyka Ronsarda, który przez całe Ŝycie pozostanie jego największym
poetyckim autorytetem3. W 1578 r. Van der Noot wraca do Antwerpii,
gdzie stara się utrzymać z pisania, określając się jednocześnie, z konse-
kwencją, jakiej nie miał przed nim Ŝaden niderlandzki poeta, jako twórca
natchniony. Swoją stanowczością, a takŜe doborem wzorców poetyckich
wyraźnie odcina się od tradycji rodzimej, od tworzących dla rozrywki
i poŜytku retoryków (rederijkers), którzy, choć świadomi osiągnięć poetów
Plejady, przywiązani byli przede wszystkim do sztuki wysoce sformalizo-
wanej i uprawianej w powołanych do tego celu izbach (rederijkerskamers).
W obliczu zmian politycznych spowodowanych przez ostateczne zwycię-
stwo kontrreformacji w południowych Niderlandach, Van der Noot po-
rzuca radykalny kalwinizm młodości i przechodzi na katolicyzm, zaś po-
ezja, którą wydaje, pisana jest m.in. pod kątem pozyskania środków na
ukończenie dzieł dla niego najwaŜniejszych – wśród nich eposu o Olimpii,
który jednak zostaje jedynie opublikowany w wersji skróconej jako Cort
Begrijp der XII. Boecken Olympiados / Abregé des douze liures Olympiades (ok.
1579 r.).

W pamięć zapada Van der Noot swoim współczesnym przede
wszystkim jako autor nie epiki czy liryki miłosnej, lecz późnych utworów,
pisanych dla przyjaciół i moŜnych patronów (przedstawicieli „handlowej
arystokracji” i nowych, katolickich i prohabsburskich zarządców Braban-
cji). Utwory te, będące często imitacjami bądź przekładami wierszy francu-

                                                          
3/ Por. chronologia Ŝycia Van der Noota [w:] De ‘Poetische Wercken’ van Jan van der Noot. Analytische
bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen, red. W. Wat e r schoot, Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 1975, t. 2, s. 10-18.
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skich4, zebrane są w edycjach Poetische Wercken z lat 1580–1585 (z których
kaŜda komponowana była z myślą o innym kręgu potencjalnych mecena-
sów). Jedność tematyczną zapewnia w nich motyw boskiej mocy poety,
który potrafi obdarzyć kaŜdego  nieśmiertelnością w natchnionych strofach
poezji. Van der Noot był takŜe twórcą wielojęzycznym, autorem równole-
głych wersji niderlandzkich i francuskich (Le Theatre (1567 r.), wymieniony
wyŜej epos olimpijski; Lofsang van Braband / Hymne de Braband (1580 r.)
i znaczna ilość wierszy rozsianych po poszczególnych zbiorach poezji).
Dbał o przekłady własnych utworów na język angielski (przy współpracy
Edmunda Spensera w 1569 w Londynie ukazuje się A Theatre for Worldlings)
i niemiecki (Theatrum das ist Schawplatz, wydany w Kolonii w 1572 r., tamŜe,
w 1576 r. opublikowane zostaje Das Buch Extasis, wczesna wersja Cort Be-
grijp...). Nadmienić moŜna, Ŝe Van der Noot dokonywał takŜe, jak sugeruje
angielski badacz Leonard Forster, „autotranslacji” własnych prób lirycz-
nych w języku francuskim na język niderlandzki5.

Poezja Van der Noota, którą dzisiejszy czytelnik mógłby wziąć za
przejaw „intertekstualności” lub nawet, w przypadku twórczości „zarob-
kowej” poety, autoironii, nie spotykała się ze zrozumieniem odbiorców.
Van der Noot popadł szybko w zapomnienie, a opinia późniejszych, dzie-
więtnasto- i dwudziestowiecznych badaczy o nim była raczej ambiwalent-
na, pomimo jego niewątpliwych zasług w przyswajaniu literaturze nider-
landzkiej motywów zapoŜyczonych od poetów Plejady. Charakterystyczny
jest sąd znanego historyka literatury niderlandzkiej G. Kalffa, ukształtowa-
ny pod wpływem postromantycznych poglądów na oryginalność poezji:
„U van der Noota trudno znaleźć fragmenty piękne i równocześnie orygi-
nalne lub prawie oryginalne. Znaczna większość najlepszych fragmentów
jego utworów składa się z przekładów”6. W podobny sposób wypowiadali
się np. krytyk K. ter Laan („nie zdumiewa fakt, Ŝe sława Van der Noota
szybko zgasła, jako Ŝe wiele z jego utworów to przekłady”)7 lub nawet
autor wydanej w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku biografii
                                                          
4/ Oprócz Ronsarda są to m.in. mniej znani poeci Olivier de Magny, Claude Turrin i Jacques
Tahureau (De ‘Poetische Wercken’..., s. 61-68).
5/ Por. L. Fors t e r, The poet's tongues. Multilingualism in literature, Cambridge 1970, s. 32-34.
6/ ‘Bij Van der Noot kan men mooie oorspronkelijke of zoo goed als oorspronkelijke stukken
maar hoogst zelden aanwijzen; verreweg de meeste zijner beste stukken zijn vertaald’ (G. Ka l f f,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, t. 3, Groningen 1907, s. 351).
7/ ‘Geen wonder, dat zijn grote roem snel is vergaan, temeer daar veel van zijn stukken vertalingen
zijn’ (K. t e r  Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, Den Haag-Djakarta 1952, s. 375).
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P. C. Hoofta, H. W. van der Trichta, dla którego Van der Noot jest zaled-
wie „twórcą napuszonych ód i pretensjonalnych sonetów, w których usły-
szeć moŜna czasem pełną wdzięku melodyjność Ronsarda”8. Pośród daw-
niejszych krytyków twórczość Van der Noota pozytywnie oceniali jedynie
poeta symboliczny Albert Verwey (który wydał pierwszą po ponad 300
latach edycję wybranych jego wierszy) i flamandzki teoretyk literatury Au-
gust Vermeylen. Z czasem, w miarę jak postępujące badania nad literaturą
szesnastego wieku pozwalały coraz lepiej docenić znaczenie metod prze-
kładu i imitacji dla twórców tego okresu, rosła pozytywna opinia badaczy
na temat Van der Noota. Przykładem tej nowszej recepcji są prace L. For-
stera, S. F. Witstein i W. Waterschoota, którzy podkreślają artystyczną
inwencję Van der Noota, dokonującego adaptacji przejętego materiału
w ściśle narzuconych sobie ramach formalnych9. Waterschoot i Forster
zwracają takŜe uwagę na nowatorstwo poezji Van der Noota względem
wciąŜ Ŝywej w latach 1570–1580 twórczości rederijkerów. Metoda porów-
nawcza, którą zamierzam w niniejszym artykule zastosować do analizy
dwóch spokrewnionych ze sobą tekstów Ronsarda i Van der Noota, szcze-
gólnie pasuje do kierunków interpretacji zapoczątkowanych w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku przez niderlandz-
kich badaczy Van der Noota i kontynuowanych do dzisiaj.

Porównując otoczenie, w jakim powstawała poezja Ronsarda
i Van der Nota, zauwaŜyć naleŜy przede wszystkim rzecz następującą: po-
mimo iŜ poeta niderlandzki niewątpliwie otrzymał staranne, przysługujące
mu z racji urodzenia, wykształcenie klasyczne i nieobca mu była, jak moŜ-
na przyjąć na podstawie lektury Poetische Wercken, znajomość łaciny, nie
odbył jednak studiów porównywalnych z tymi, jakie otrzymał Ronsard
u swego mistrza Dorata. MoŜna teŜ przypuścić, Ŝe Van der Noot, uwikłany

                                                          
8/ ‘Jan van der Noot schrijft dan, als beeldenstorm en bloedraad deze land teisteren en in het hart
van ’t volk geuzen – en martelaarsliederen leven, de hoogmoedige oden en pretentieuse sonetten,
waarin Ronsards melodische gratie soms doorklinkt’ (H. W. van Tr i ch t, Het Leven van P. C. Hooft,
Gravenhage 1980, s. 14).
9/ Por. np. L. Fors t e r, op. cit. oraz prace tego samego autora: The Icy Fire. Five Studies in Renaissance
Petrarchism, Cambridge 1969; ‘Iets over Nederlandse renaissancelyriek vóór Heinsius en Hooft’,
“Tijdschrift voor Nederlandse Taal-en Letterkunde” 1967, R. 83, s. 274-302; S. F. Wi t s t e in, De
verzencommentaar in “Het Theatre” van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze, Utrecht 1965;
W. Wat e r sc hoot, Jonker Jan van der Noot. Van Rederijkerij naar Renaissance, “Jaarboek van de
Koninklijke Soevereine hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’ te Gent” 1971-1972, R. 21-22,
s. 47-89.
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w intrygi polityczne i zmuszony w młodym wieku udać się na przymusową
emigrację, nie miał naleŜytych warunków do odbycia takich studiów. Stał
się zatem poetą dwóch języków nowoŜytnych, którymi posługiwali się
mieszkańcy jego rodzinnej Brabancji: niderlandzkiego i francuskiego. Od-
dalenie Van der Noota od ówczesnych ośrodków humanistycznych, np.
Lejdy czy Lowanium, nie oznaczało, Ŝe był on pozbawiony kontaktu
z ideami zainspirowanych przez humanizm poetów Plejady lub Ŝe nie sta-
rał się, przynajmniej częściowo, urzeczywistnić ich programu wzorowania
się na poezji klasycznej. Zaświadczyć o tym mogą np. słowa Henricka
Ackermansa we wstępie („Apologie”) do Poetische Wercken, które Van der
Noot bezsprzecznie zaaprobował, o ile, jak przypuszczają niektórzy bada-
cze (w tym Werner Waterschoot), sam nie był ich autorem:

Nu in de plaetse datmen hem veur desen al-der besten, schoonsten ende lof-
weerdigsten dienst, neerstigheid ende erbeyt met recht ende redene groot
vordeel, deugdt ende eere behoorde aen te doen, aenghesien dat het gheen
slechter sake en is medt een geleerde penne, daer toe met eenen wt-
nemenden wonderlijcken hoog ende godlyc verheuen Poëtischen gheest,
ende met godlycke veerschen, ghelijck Horatius na Pindarum ende ander
Griken (so hy selue betuygt ende waer-segt) eerst in d’Latyn gedaen heeft,
ende ghelijck ons Poët, die na twee veurschreuen Poëten ende spraken nu
ooc eerst’ in onse Brabantsche sprake gedaen heeft, ende doet10.

[Za tę najlepszą, najpiękniejszą i najbardziej chwalebną słuŜbę, wysiłek i pra-
cę, naleŜą się mu [poecie] cześć, chwała i uznanie, zwaŜywszy, Ŝe nie jest rze-
czą błahą [władać] uczonym piórem, a nadto w doskonałym, cudownie wy-
sokim i boskim, wzniosłym duchu poetyckim i w boskich poematach, jak
uczynił to jako pierwszy po łacinie Horacy w ślad za Pindarem i innymi Gre-
kami (jak on sam prawdziwie zaświadcza) i jak czynił i czyni to nasz Poeta,
który jako pierwszy naśladował wspomnianych poetów i języki w naszej mo-
wie brabanckiej].

Tak w tym fragmencie, jak i w całej „Apologie” widoczne jest wyraźne
oddziaływanie zarówno Abbregé de l’art poëtique françois Ronsarda, jak i Deffen-
ce et illustration de la langue francoyse Du Bellaya11. Choć nazwiska obu tych,
tak waŜnych dla Van der Noota twórców Plejady nie zostają w tekście

                                                          
10/ De ‘Poetische Wercken’..., t. 2: ‘Apologie voor alle de Poetische Wercken van myn Heere Jan van
der Noot, by Henrick Ackermans, van Brecht’, w. 42-51.
11/ Ibidem, t. 3, s. 16.
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Ackermansa przywołane, to jednak w tym miejscu właśnie za ich przykładem i
pośrednictwem sięga Van der Noot do Horacego, tak w odniesieniu do boskie-
go natchnienia, które rządzi poetą, jak i do naśladowania we własnym języku
doskonalszej poezji obcej – motywów znanych z horacjańskiej Ody III 30.

Do dość licznych świadectw oddziaływania programu poetyckiego
francuskiej Plejady na Van der Noota naleŜy takŜe sonet Tot sijn muse, stano-
wiący częściowo parafrazę Ody A sa muse Ronsarda, a zarazem adaptacji Ody
III 30. W obowiązującej do dziś edycji Het Bosken z 1953 r. pod red. W. A. P.
Smita12 oba te teksty, niderlandzki i francuski, umieszczone są obok siebie
zgodnie z tradycją krytyczną odczytywania poezji Van der Noota przez pry-
zmat wpływu poetyckiego. Paralelizm wyraźnie sugeruje bliski stopień pokre-
wieństwa utworów. Tymczasem zauwaŜyć naleŜy, iŜ pomimo bezspornego
faktu, Ŝe Van der Noot uczestniczy w kulturowym projekcie podobnym do
translatio studii et imperii poetów Plejady i francuskich humanistów13, jego wersja
Ody A sa muse nie jest, podobnie zresztą jak utwór Ronsarda, konsekwentną
parafrazą pierwowzoru, jako Ŝe w swym sonecie poeta niderlandzki łączy
przypuszczalne zapoŜyczenia z innych utworów z własnymi, nieraz dość roz-
bieŜnymi, ujęciami tekstu francuskiego. Porównanie obu utworów na przykła-
dzie pierwszych czterech wersów pozwala od razu zwrócić uwagę na szereg
zbieŜności, ale teŜ na dokonane przez Van der Noota zmiany:

Pierre de Ronsard Jan van der Noot

Plus dur que fer i’ay fini cest ouvrage,
Que l’an dispos à demener les pas,
Ne l’eau rongearde, ou des freres la rage,
Ne rompent tout, ne ru’ront point à bas.

Veel herder dan in stael, in coper of pourphier,
Heb ick dit werck volbrocht so dat de loop der
Iaeren,
Den reghen noch den wint, noch ooc
Mulsibers scharen,
Dat selfde nymmermeer en sullen schenden
fier:

[Uczyniłem dzieło trwalsze niŜ ze stali, miedzi
lub porfiru, tak iŜ ani bieg czasu, ani deszcz,
ani wiatr, ani nawet zastępy Mulcybera nigdy
go, tak dumnego, nie zdołają naruszyć.]

                                                          
12/ J. van  d e r  Noot, op. cit.
13/ Por. np. A. Fu l iń ska, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu,
Wrocław 2000, s. 272-273.
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RóŜnice między zacytowanymi tekstami sprowadzają się w tym fragmencie
przede wszystkim do tego, w jaki sposób Van der Noot interpretuje i prze-
kształca obrazy poetyckie Ronsarda. Zamiast „fer” pojawiają się aŜ trzy
typy budulca: stal, miedź (lub brąz – słowo „coper” oznaczało w szesna-
stowiecznym niderlandzkim oba te materiały14) i porfir. O tym, Ŝe parafra-
za Van der Noota bliska jest tekstowi Ody III 30, zaświadczyć moŜe pro-
zatorski przekład utworu Horacego dokonany niezaleŜnie, zgoła
osiemdziesiąt lat później przez najwybitniejszego poetę niderlandzkiego
siedemnastego wieku, Joosta van den Vondla:

Ick heb een gedachtenis voltoit, die koper verduuren zal, en hooger uitsteeckt
dan het punt der koningklijcke naelden. De vratige slaghregen, d'uitgelaten
Noorden wint, nochte d'ontelbare reecks der jaren, en het verloop der tijden
zullenze niet konnen uitroien15.

Do dalszych róŜnic między tekstem francuskim a niderlandzkim naleŜy
interpretacja ‘des freres la rage’ z wiersza Ronsarda. Według znawcy po-
ezji tego ostatniego, G. Cohena, chodzi w tym miejscu o ‘les tempêtes
des Géneaux, troisieme signe du Zodiaque’16; na ich miejsce u Van der
Noota pojawiają się równie niszczycielskie zastępy Mulcybera – są to
Cyklopi, którzy w kuźni Wulkana wyrabiają m.in. błyskawice dla Jowisza.
Van der Noot uzupełnia więc niejako wiersz Ronsarda, wzbogacając
szereg wymienionych przez niego Ŝywiołów o personifikacje ognia.

RównieŜ w dalszych partiach sonetu Van der Noota wyraźnie
wyróŜnić moŜna miejsca, w których dąŜy on do zgodności swej parafrazy
z tekstem poprzednika, i takie, w których od tego tekstu odbiega, by
przekazać swoją osobistą wizję motywów z Ody III 30 Horacego:

                                                          
14/ ‘Tot in de 17de eeuw werd, behalve messing, ook brons met den naam koper aangeduid’ (hasło
‘KOPER’, [w:] Woordenboek der Nederlandsche Taal op CD-ROM, Rotterdam 2003).
15/ J. van  d en  Vonde l, De werken van Vondel.Zevende deel: Vertalingen uit het Latijn van Vergilius,
Horatius en Ovidius, red. J. F. M .  S t e rck  e t  a l., Amsterdam 1934, s. 325.
16/ P. Ronsa rd, Oeuvres..., s. 1107.
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Pierre de Ronsard Jan van der Noot

Le mesme iour que le dernier trespas
M’assoupira d’vn somme dur, à l’heure
Sous le tumbeau tout Ronsard n’ira pas
Restant de luy la part qui est meilleure.
Tousiours, tousiours, sans que iamais ie
meure
Ie voleray tout vif par l’Vnivers…

Als mynen lesten dach my sal doen slapen
schier,
Dan en sal Vander Noot niet al gaen inde
baren:
Want synen boeck sal dan synen naem bet
verclaren
Dan Marmer of Pourphier, al en ist maer
pampier,
Den welcken ouer all ieuchdich tot allen
tyen
Sal vliegen...

[Wkrótce, gdy nadejdzie mój ostatni dzień,
zapadnę w sen, lecz Van der Noot nie cał-
kiem spocznie w grobie, gdyŜ jego księga
bardziej będzie sławić jego imię niŜ marmur
czy porfir, choć jest tylko z papieru. Unosić
się będzie nad wszystkimi innymi, zawsze
młode...]

Motyw najlepszej części, której nic nie zniszczy (la part qui est meilleure),
przejęty przez Ronsarda za Horacym, zastępuje Van der Noot obrazem
księgi (synen boeck), materialnej realizacji dzieła poetyckiego17. Księga ta
opatrzona jest imieniem ‘Van der Noot’ i symbolicznie reprezentuje osobę
twórcy. Imię to z kolei po wsze czasy uŜywane będzie jako metonimia na
określenie dzieła. Motyw przewyŜszenia (ouer all), odnoszący się świata
poza poetą, ale moŜe nade wszystko do autorów innych dzieł, nie wystę-
puje u Ronsarda i takŜe wskazuje na chwilowe odejście Van der Noota od
tekstu A sa muse.

Jedną z najbardziej widocznych róŜnic między utworem nider-
landzkim a francuskim jest koncept, w którym kontrast marmuru i porfiru
z papierem pozwala Van der Nootowi przedstawić w symbolicznej formie
paradoks poezji jako najdoskonalszego, bo trwalszego niŜ powszechnie
spotykane, epitafium twórcy. Metaforę tę odnaleźć moŜna, w nieco innej
postaci, w sonecie Joachima Du Bellaya pochodzącym z cyklu Antiquitez de

                                                          
17/ Dla porównania, fragment ten w przekładzie Vondla brzmi następująco: ‘Ik zal niet geheel
sterven. Mijn grootste deel zal de Doot ontvlieden. Mijn lof zal hier na altijt even frisch
aengroeien, zoo lang d'Aertspriester met de zwijgende maeght het Kapitool opklimme’ (J. van
de r  Vonde l, op. cit., s. 325).
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Rome (1558). Co ciekawe, utwór ten nie jest wymieniany jako źródło dla Tot
sijn muse w Ŝadnej ze współczesnych edycji twórczości Van der Noota, tzn.
ani w edycji Het Bosken W. A. P. Smita, ani Poetische Wercken W. Waterscho-
ota. ZapoŜyczenie takie nie powinno dziwić, jako Ŝe cykl Antiquitez de Rome
Du Bellaya naleŜał do źródeł, z których korzystał Van der Noot, tworząc
poetycką i emblematyczną część Het Theatre. Fragment wspomnianego
sonetu Du Bellaya brzmi następująco:

Espérez-vous que la postérité
Doive (mes vers) pour tout jamais vous lire?
Espérez-vous que l'oeuvre d'une lyre
Puisse acquérir telle immortalité?

Si sous le ciel fut quelque éternité,
Les monuments que je vous ai fait dire,
Non en papier, mais en marbre et porphyre,
Eussent gardé leur vive antiquité18.

U Du Bellaya jednakŜe paradoksalność zestawienia trwały papier (poezja) –
nietrwały marmur i porfir (pomniki i budowle) jest znacznie mniej wyeks-
ponowana niŜ u Van der Noota, co w połączeniu z toposem skromności
i refleksyjnym zastanowieniem nad wartością poezji nadaje poematowi
z Antiquitez de Rome zgoła odmienny wydźwięk niŜ kategoryczne stwierdze-
nia autorów francuskiej i niderlandzkiej adaptacji motywu non omnis moriar
w A sa muse i Tot sijn muse.

Cytowany uprzednio fragment z Apologie Ackermansa z Poetische
Wercken pozwolił wyróŜnić, jako część programu poetyckiego Van der
Noota, dąŜenie, by stworzyć w ślad za Horacym nową, doskonalszą poezję
w języku narodowym. Jednak ten właśnie motyw Ody III 30, opis drogi
poetyckiej Horacego ze stwierdzeniem o przeniesieniu ‘Aeolium carmen’19
na grunt Italii, obecny jest w parafrazie Ronsarda, a pominięty u Van der
Noota:

                                                          
18/ J. Du  Be l l a y, La dèfense et illustration de la langue française. Poésies choisies, Paris 1936, s. 294.
19/ Por. Horacy, Dzieła wszystkie, red. O. Ju rew icz, t. 1, Warszawa 2000, s. 305.
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Pierre de Ronsard Jan van der Noot

Tousiours, tousiours, sans que iamais ie
meure
Ie voleray tout vif par l’Vnivers,
Eternisant les champs où je demeure
De mes Lauriers honorez et couuers:
Pour auoir ioint les deus Harpeurs diuers
Au doux babil de ma lire d’yuoire,
Qui se sont faits Vandomois par mes vers.
Sus donque, Muse, emporte au ciel la gloire
Que i’ay gaignée annonçant la victoire
Dont à bon droit je me voy iouyssant,
Et de ton Ronsard consacre la memoire,
Ornant son front d’vn Laurier verdissant.

Want synen boeck sal dan synen naem bet
verclaren
Dan Marmer of Pourphier, al en ist maer
pampier,
Den welcken ouer all ieuchdich tot allen tyen
Sal vliegen (wiet benyt) om dat ick my
geueucht
Hebbe tot d’eerlyck werc dat den musen
geneucht.
Musa wel aen, vliecht op en bootschapt met
verblyen
Inden hemel, dat ick al ree heb’ ouerwonnen,
Deur ulie ionste goet, deur dwerck met
v begonnen.

[... gdyŜ jego księga lepiej będzie sławić jego
imię niŜ marmur czy porfir, choć jest tylko
z papieru. Będzie ono wszędzie obecne, zawsze
młode (wbrew wszelkim zazdrośnikom),
poniewaŜ postanowiłem stworzyć dzieło, które
miłe jest muzom. Leć w górę, muzo, i głoś z
radością w niebiosach, Ŝe juŜ zwycięŜyłem,
dzięki twojej dobrej łasce, dzięki temu, Ŝe z
tobą dzieło zacząłem.]

Ronsard łączy dźwięki les deus Harpeurs divers’ swych najznamienitszych
poetyckich poprzedników, Horacego i Pindara, ze słodką melodią wła-
snej liry (doux babil de ma lire d’yvoire), przenosząc je do ojczystej krainy –
Vendôme. Powody pominięcia tego motywu przez Van der Noota nie są
oczywiste. Parafraza w formie sonetu wymagała większej zwięzłości niŜ
pierwowzór. MoŜliwe jest równieŜ, Ŝe na tym etapie (do ok. 1570 r.) Van
der Noot nie przywiązywał jeszcze takiego znaczenia do samej teorii
translacji wzorców poetyckich (i ilustrujących ją przykładów zaczerpnię-
tych z klasyków) jak w latach 1580–1585, gdy wydawał Poetische Wercken
i określał (samodzielnie lub wespół z Ackermansem) zawartość Apologie.

W przeciwieństwie do strof zamykających A sa muse, w konkluzji
sonetu Van der Noota pominięty jest motyw lauru, który ma zdobić czo-
ło poety. Na miejsce horacjańskiej gotowości do odebrania tej zaszczyt-
nej nagrody – w przekładzie Vondla ‘O Melpomen, treck uw verdiende
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glori aen, en omring gewilligh mijn hair met Delfischen laurier’20 – poja-
wia się u Van der Noota, nieobecne w A sa muse, stwierdzenie o łaskawo-
ści muzy, dawczyni natchnienia, której poeta zawdzięcza powstanie swe-
go dzieła. Na marginesie moŜna zaznaczyć, Ŝe cytat z Ody III, xxx:
‘Sume superbiam / Quaesitam meritis, et mihi Delphica / Lauro cinge
volens Melpomene comam’, zostaje przywołany w Apologii, w miejscu,
w którym mowa jest o podobieństwie poetów do bogów i gdzie pada
stwierdzenie, Ŝe poeci, jako jedyni oprócz ziemskich władców, zasługują
na koronację laurem21. Powracając w sonecie wieńczącym dzieło – zbiór
Het Bosken – ku początkowi pracy, ku dwerck met v begonnen, nawiązuje Van
der Noot do tej części horacjańskiej refleksji „autotematycznej”, która
przedstawia genezę poezji w kategoriach metafizycznych22. Nie moŜna
wykluczyć, Ŝe Van der Noot nawiązuje bezpośrednio do Ody III 30 (lub
przynajmniej do znanych sobie fragmentów tego utworu) z chwilowym
pominięciem mediacji Ronsarda. Nie moŜna teŜ wykluczyć, Ŝe Van der
Noot modyfikuje motyw z ostatniej strofy Ody IV 3 Horacego (‘[...] quod
spiro et placeo, si placeo, tuum est’)23. Świadczyłoby to o wewnętrznej
złoŜoności sonetu Tot sijn muse, a takŜe o tym, Ŝe uŜycie na określenie
procedury twórczej Van der Noota terminu „parafraza” byłoby wysoce
nieprecyzyjne, gdyby wiązało się z sugestią, Ŝe źródłem dla poety jest
pojedynczy tekst, a pojawiające się rozbieŜności między utworem nowym
a pierwowzorem są pozbawione większego znaczenia.

Lepiej jest być moŜe mówić o „odtworzeniu” przez Van der
Noota tekstu antycznego z pośrednictwem Ronsarda, gdyŜ określenie to
nie wyklucza moŜliwości, Ŝe utwór powstały w ten sposób jest swego
rodzaju centonem i zawiera np. elementy będące, jak to ma miejsce
w przypadku konceptu al en ist maer pampier, adaptacjami motywów prze-
jętych z kolejnych wierszy. NaleŜałoby takŜe uwzględnić moŜliwość, Ŝe
nowy tekst zawiera bezpośrednie odwołania do dzieł leŜących u podstaw
adaptacji pośrednich (w ostatnich wersach Tot sijn muse przypuszczalnie
do Ody III 30). Lektura sonetu Tot sijn muse kieruje więc jakby w stronę
zastosowania obu tych terminów, „parafrazy” na określenie miejsc zbieŜ-

                                                          
20/ J. van  d e r  Vonde l , op. cit., s. 325.
21/ Por. De ‘Poetische Wercken’..., t. 2, Apologie, w. 283.
22/ Por. uŜycie tego terminu w: A. Wójc ik, Problematyka literacka w twórczości Horacego, Poznań
1978, s. 109-147.
23/ Horacy, op. cit., s. 316-319.
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ności, oraz „odtworzenia” celem ustalenia zakresu dyskrepancji dla
„wtórnego” tekstu i wszelkich utworów, jakie w wyniku tego postępowa-
nia zostają przekształcone i przyswojone przez nowego autora.

Bliska Van der Nootowi praktyka imitacji naleŜała do czynników
warunkujących przenikanie poezji renesansowej na północ kontynentu
(do tego stopnia, iŜ z kolei np. przekłady sonetów z Theatrum... uwaŜane
są przez niektórych badaczy za istotne dla rozwoju tego gatunku w języku
niemieckim)24. W ramach tego paneuropejskiego zjawiska, poeta z An-
twerpii naśladował utwory Ronsarda, zaliczając go tym samym do god-
nych imitowania klasyków nowoŜytnych (wśród których wiodące miejsce
zajmował Petrarka). Nieporozumienie wokół poezji Van der Noota,
typowe dla badaczy z dziewiętnastego i pierwszej połowy dwudziestego
wieku, dotyczyło właśnie tego postępowania, które dla poety z Antwerpii
stanowiło uzasadnioną metodę twórczą, wspartą autorytetem Horacego
i Ronsarda. Ani Van der Noot, ani zresztą poeci Plejady, naśladujący
utwory antyczne, nie mogli przewidzieć, Ŝe między imitacją a motywem
boskiego natchnienia późniejsza krytyka wykryje konflikt lub wręcz
sprzeczność.

Summary

The 16th c. Flemish poet Jan van der Noot is predominantly, and rightly, associated
with imitating foreign models, and especially French ones, in his verse – a procedure
that helped him to incorporate some of the themes and metrical patterns of La Ple-
iade into the poetry of the Southern Netherlands. An example of his prowess in this
regard is the sonnet Tot sijn muse, in which he reshapes the poetic material of a French
imitation of Horace’s Ode III 30 (Exegi monumentum…), Ronsard’s XVIIth Ode
A sa muse. In order to give a detailed account of Van der Noot’s transformation of
this poem, however, one must examine the ways in which the Flemish poet departs
from it, forming what is in effect a different, though thematically related text. Per-
forming such an analysis, one has to venture beyond the tacit assumption of much
earlier criticism, namely that Van der Noot’s Dutch poems are nothing more than
a consistent and straightforward paraphrase of their French models.

The close comparison of the two works reveals that the Dutch poem fre-
quently diverges from Ronsard’s Ode, as Van der Noot reworks, at one point,

                                                          
24/ Por. L. Fors t e r, op. cit., s. 32.
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a metaphor which can be traced to a sonnet by Joachim Du Bellay, and, in another
instance, the motif of thankfulness to the muses. The latter, in fact, Van der Noot
appears to have retrieved from Horace’s original, with Ode III 30 and Ode IV 3
being the likely suspects, thus effectively bypassing the French intermediary.

This short parallel presentation of the texts of A sa muse and Tot sijn muse,
along with a discussion of some of the critical problems posed by Van der Noot’s
manner of poetic composition with its frequent reliance on translation, imitation and
paraphrase, is accompanied by a brief biographical note on Van der Noot himself.
A literary-historical context is provided with a compact analysis of the reception of
Van der Noot’s poetry, starting with the bias against imitation shared by the first,
post-romantic critics, and concluding with modern-day scholars such as W. Water-
schoot, who give a full and impartial account of the poetic procedures employed by
the Flemish sonneteer.


