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STEFANA JAWORSKIEGO?*

W Bibliotece Centralnej Uniwersytetu w Charkowie, na Ukrainie, znajduje
się część księgozbioru Stefana Jaworskiego (1658-1722). Jego kolekcja
druków polskich, włoskich, niemieckich, flamandzkich, ukraińskich i in-
nych naleŜała – jak wiadomo – do najbogatszych w swym czasie w ramach
słowiańskiej wspólnoty prawosławnej. Liczbę ksiąŜek szacuje się koło 600
pozycji. Mniej więcej połowa przetrwała i znajduje się obecnie w Charko-
wie: większość w Akademii Nauk im W. K. Korolenki, reszta we wspo-
mnianej Bibliotece Uniwersyteckiej. To, co stanowi o wadze tych ksiąŜek,
to nie tylko obecność odręcznego ekslibrisu w kaŜdej z nich (przewaŜnie
z datą 1700, kiedy to Jaworski ostatecznie przeniósł się do Rosji), lecz
równieŜ zdumiewająca ilość adnotacji, odesłań i odręcznych komentarzy
nadwornego mnicha-poety Mazepy, od roku 1700 metropolity riazańskiego
na usługach Piotra I1.

W jednej z ksiąŜek Biblioteki Uniwersyteckiej mieści się zadedy-
kowany Matce Boskiej wiersz w języku polskim (niewątpliwie pióra Stefana
Jaworskiego). Nie przypadkiem liryk znajduje się w przeznaczonym dla
kaznodziejów tomie, zawierającym alegoryczne interpretacje postaci Maryi

                                                          
1/ Por. F. I. Lucka j a, V. K. Kazman janc, Sud’ba biblioteki Stefana Javorskogo, [w:] Kniga.
Pamjatniki kul’tury. Novye otkrytija. Pis’mennost’. Iskusstvo. Archeologija, Moskva 1995, s. 194-199; S. I.
Mas lov, Biblioteka Stefana Javorskogo, [„Čtenija v istoričeskom obščestve Nestora Letopisca”, kn.
24, vyp. 1, 1914; G. Brog i  Be r cof f, A Marginal Note on Marginal Notes. The Library of Stefan
Javorskij, „Palaeoslavica”, X/2002, N. 1, s. 11-25.
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oraz medytacje na temat roli orędowniczki i symbolicznych obrazów jej
cnoty. Chodzi o Firmamentum symbolicum Sebastiana a Matre Dei, opubliko-
wane w Lublinie w 16522. Autorem tego dzieła, typowego dla religijności
i dydaktyczno-naboŜnej gorliwości kontrreformacyjnej, był karmelitanin
bosy, „Sarmata, S. Theologiae lector” – jak o nim wspomina Bibliotheca
carmelitana (Romae 1927, s. 718). Jemu przypisuje się takŜe Symbolum politico-
rum et spiritualium (co do którego brak jednak bliŜszych danych) oraz prze-
kład z włoskiego na łacinę zbioru elogiów religijnych pt. Coelum symbolicum
(Gedani 1698)3. Pragnę zauwaŜyć, iŜ w roku 1698, kiedy został opubliko-
wany wspomniany przekład Sebastiana a Matre Dei, Jaworski juŜ od dzie-
sięciu lat przebywał na Ukrainie. Na karcie tytułowej własnego egzempla-
rza Firmamentum symbolicum Jaworski wpisał swój ekslibris, tym razem bez
oznaczenia roku (zob. il. 1). Wolno wysunąć hipotezę, iŜ mógł on zakupić
ksiąŜkę podczas pobytu w Lublinie, gdzie studiował w tamtejszym kole-
gium jezuickim, a zatem przed 1684, kiedy powrócił do Kijowa.

Wiersz autorstwa Jaworskiego znajduje się na 35 stronie Firma-
mentum symbolicum, na samym końcu medytacji. Poza tematyką maryjną nic
nie łączy wiersza z medytacjami zawartymi w tomie. Strona, na której wid-
nieje rękopis utworu (zob. il. 2), posiada na dole szeroki niezadrukowany
margines, pozwalający na umieszczenie w jego obrębie nowego tekstu.
PowyŜej ornamentu graficznego wieńczącego druk, w miejscu tytułu znaj-
dują się pierwsze dwa wersy (z wariantem „Jako” na początku drugiego
wersu zamiast „Kiedy”, które występuje w samym wierszu):

Prawdziwie Panno iestes Drzewo płodowite
Jako nosisz na Łonie Frukty tak obfite

W rzeczywistości charakter pisma tych dwu wersów jest zupełnie inny niŜ
pismo zamieszczone poniŜej wiersza (zob. il. 2): jest drobniejsze, litery
częściej dzieli większa odległość, pojawiają się warianty ortograficzne (róŜ-
na pisownia duŜych liter); wydaje się, Ŝe niektóre z liter mają odmienny,
ozdobniejszy dukt. Widać równieŜ, iŜ nad kaŜdym „i” znajduje się bardzo
wyraźna kropka, podczas gdy w wierszu kropek często brak. Na tej pod-

                                                          
2/ Центральна наукова библиотека Харкивського нацiонального унiверситету, шифр: РК-
Явор, 197019[12 + 265 + 5 s.]. Po przejrzeniu egzemplarza charkowskiego, przyjrzałam się
egzemplarzowi Biblioteki Watykańskiej.
3/ Por. K. Es t re i che r, Bibliografia polska, t. 27, Kraków 1929, s. 328.
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stawie skłonna jestem wnioskować, iŜ inna ręka wpisała wiersz, inna zaś
dwuwiersz (a jeśli ta sama, to z pewnością w róŜnych okresach Ŝycia).

Pełny tekst wiersza mieści się poniŜej ornamentu (zob. il. 2). Pol-
ską kursywę Jaworskiego, czytelną i regularną, bardzo łatwo rozpoznać –
jest bowiem identyczna we wszystkich pozostałych glosach na marginesach
jego ksiąŜek przechowanych w Charkowie.

Przytaczam poniŜej tekst wiersza z uwspółcześnioną pisownią i in-
terpunkcją, zachowując jednak pisownię duŜych liter zgodnie z rękopisem4:

Prawdziwie, Panno, jesteś Drzewo płodowite,
Kiedy nosisz na Łonie Frukty tak obfite!
Więc, Drzewo święte, w Twój Cień idę poufały,
Niech mi pod nim nie szkodzą piekielne upały.

Gdy nam perłę na okup z siebie Panna daje
Morzem się Łask obfitych niezbrodzonym staje.
Ach! Morze święte, jam trup pełen wszech brzydkości,
Nie wyrzucaj mię, proszę, z Twych Łask bezdenności!

Depcesz czarta, depc i mię, Panno niezmazana,
Wszak ja wielkością grzechów przewyŜszam Szatana.
Korona będzie na mej głowie nadder droga,
Kiedy na niej stać będzie twa naświętsza noga.

Warto przytoczyć równieŜ dokładną transliterację wiersza, w pierwotnej ręko-
piśmiennej pisowni prawie zupełnie pozbawioną znaków diakrytycznych:

Prawdziwie Panno iestes Drzewo płodowite
Kiedy nosisz na Łonie Frukty tak obfite
Więc Drzewo swięte w Twoy Cień idę poufały
Niech mi pod nim nieszkodzą piekielne upały.

Gdy nam perłę na okupz siebie Panna daie
Morzem się Łask obfitych niezbrodzonym staie
Ach morze swięte iam trup pełen wszech brzydkosci
Nie wyrzucay mię proszę z Twych Łask bezdennosci

                                                          
4/ Stefan Jaworski z upodobaniem zapełniał puste przestrzenie na stronicach swoich ksiąŜek, zob.
np. G. Brog i  Be rcof f, A Marginal Note..., s. 13 n.
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Depcesz czarta, depc y mię Panno niezmazana
Wszak ia wielkoscią grzechów przewyszam Szatana
Korona będzie na mey głowie nadder droga
Kiedy na niey stac będzie twa naswiętsza noga.

Pisownia rękopisu odzwierciedla zatem bardzo dokładnie wymo-
wę nosówek (ę, ą) i twardość „l” (ł). Nie są natomiast nigdy zaznaczane
kreski nad spółgłoskami syczącymi, spalatalizowanym „n”, ani nad samo-
głoską „o”. Doszukiwanie się logiki w obecności lub nieobecności kropki
nad „i” okazało się zajęciem jałowym: kropka pojawia się przewaŜnie w
formach z „ie” („daie”), choć brakuje jej w niejednym przypadku („siebie”
i „iestem”, natomiast pojawia się często po „c”, na przemian z „ć”
(„brzydkosci, bezdennosci”), jakkolwiek w tym wypadku równieŜ nieregu-
larnie, tylko gdzieniegdzie w otwartej sylabie prostej. Pod tym względem,
jak równieŜ gdy chodzi o ogólne standardy językowe, tekst nie odbiega od
ogólnego uzusu epoki.
Weźmy pod uwagę niektóre formy leksykalne i morfologiczne:
1. Termin „frukty” naleŜy do współczesnego języka rosyjskiego. Poświad-
czony został po raz pierwszy – jak się zdaje – w opisie podróŜy do Włoch
P. A. Tołstoja (1697-1699), zatem u B. I. Kurakina (1676-1727)5: w oby-
dwu przypadkach mamy do czynienia ze świeckim, „wernakularnym”
i urzędowym językiem (być moŜe jest to latynizm, dający się wytłumaczyć
dobrą znajomością języka niemieckiego i włoskiego u dwóch pisarzy-
dyplomatów); w języku polskim słowo zostało poświadczone na przełomie
XVIII i XIX wieku (z końcówką – a w bierniku liczby mnogiej: „frukta”!)6;
u Jaworskiego, poety (w tym przypadku) polskojęzycznego, jest to z całą
pewnością latynizm.
2. Biernik zaimka osobowego „mię” na pozór przypomina analogiczną
formę starocerkiewnosłowiańską, ale we współczesnej polszczyźnie uzna-
wany jest nadal przez Szobera za enklitykę: tym razem równieŜ nie wykra-
czamy poza normę epoki.

                                                          
5/ P. J. Če rnych, Istoriko-etimologičeskij slovar’ sovremennogo russkogo jazyka, Moskva 1994, s. 325.
Słowo nie zostało poświadczone ani w słowniku Dala, ani w słownikach języka starocerkiewnosło-
wiańskiego (Sreznevskij, Diačenko, etc.).
6/ Por. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewsk i, Warszawa 1960, który przytacza H. Rze-
wuskiego oraz „Zabawy przyjemne i poŜyteczne”. Hasła brak w słownikach języka staropolskiego.
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3. Wariant „nadder” poświadczony został w licznych tekstach szesnasto-
wiecznych (Kromer, Biblia Brzeska), zatem zachowałam go teŜ w znorma-
lizowanej wersji tłumaczenia.
4. To samo moŜna powiedzieć odnośnie „depcesz” i „depc”, obok po-
wszechniejszych „depczesz” i „depcz”.
5. Za rutenizm uznać moŜna natomiast formę „płodowite”, poświadczo-
ną np. u Orzechowskiego7.

Inne formy „kresowe” odnajdą być moŜe specjaliści. Ogólnie jednak wolno
stwierdzić, iŜ tekst napisano językiem poprawnym i odtwarza on moduły
oraz figury typowe dla polskiej literatury tego okresu (albo nawet poprzed-
niego): niech posłuŜy za przykład idiom „Morzem… niezbrodzonym”,
który występuje w podobnych związkach u Grabowieckiego („Morze nie-
zbrodzone w brzegach swych stanęło), u P. Zbylitowskiego („Morskie
brody niezbrodzone”), oraz nieco inaczej u J. A. Morsztyna („Na dnie czy-
stym niezbrodzonej głębi”)8.

Tropienie ewentualnych odcieni kresowych nie jest tylko i wyłącznie
ćwiczeniem językowym, ma bowiem na celu ustalenie autorstwa wiersza. Fakt
dokonania przez Jaworskiego odręcznego wpisu nie jest równoznaczny
z autorstwem, liryk mógł bowiem zostać przepisany z innej ksiąŜki albo
przełoŜony z innego języka (prawdopodobnie z łaciny). Moje poszukiwania,
jakkolwiek przypadkowe i niesystematyczne, nie naprowadziły mnie niestety
jak dotąd na ślad tego wiersza wśród licznych druków o tematyce maryjnej. Nie
wydaje mi się pozbawione pewnych racji przypisanie wiersza ręce (w sensie
dosłownym i przenośnym) Stefana Jaworskiego. Ponadto kilka powodów
skłania ku temu, by uznać go za autora omawianego wiersza.

Fakt, iŜ Jaworski znał język polski i potrafił tworzyć poezje do-
skonale wpisujące się w poetykę polskiego baroku poświadczają panegiryki
napisane pomiędzy 1685 i 1691. Wydaje się, Ŝe pragnie wykorzystać w nich
najczęstsze formy metryczne i stroficzne poezji polskiej, jak gdyby chciał je
zaproponować w charakterze modeli poprawnej wersyfikacji9: nie wyklu-

                                                          
7/ Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław 1968, s. 327 (tak równieŜ Słownik polszczyzny XVI w.).
8/ Słowniki języka polskiego, red. J. Kar łow icz, A. Kryńsk i  i Wł. N iedźw iedzk i, Warszawa 1904.
9/ Por. R. Radyszewśky j, Roskolanski Parnas, t. 1: Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do
początku XVIII w., Kraków 1996; t 2: Antologia, Kraków 1998; G. Brog i  Be rcof f, Stefana Ja-
worskiego kultura polskojęzyczna, [w:] Contributi italiani al XII Congresso Internazionale degli slavisti
(Cracovia 1998), a cura di F. Esvan, Napoli 1998, s. 347-371.
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czyłabym, Ŝe prócz panegirycznych przyświecały mu równieŜ od czasu do
czasu cele dydaktyczne, zwłaszcza, Ŝe w latach 1685-1698 był profesorem
poetyki i retoryki w Kolegium Mohylańskim. Omawiany wiersz reprezen-
tuje jednak całkiem inny gatunek, mianowicie gatunek medytacji religijnej,
modlitwy lirycznej. Niestety, z poezji lirycznej zachowała się jedynie elegia
łacińska, napisana przez Jaworskiego na krótko przed śmiercią w związku
z przekazaniem swej biblioteki klasztorowi w NiŜynie. Jakkolwiek jego
pragnienie załoŜenia waŜnej biblioteki na Ukrainie, w jego rodzinnym mie-
ście, nie doczekało się realizacji i cenny ów spadek nie wszedł w skład
majątku ukraińskich mnichów. Po róŜnych perypetiach trafił do biblioteki
szkoły teologicznej w Charkowie, skąd przynajmniej część przeszła na
rzecz bibliotek Uniwersytetu i Akademii Nauk, gdzie dzisiaj przechowywa-
ne jest to, co z niego zostało. Polski wiersz, który tu publikujemy, stanowi
więc chyba unicum w literackiej spuściźnie Jaworskiego. Spuścizna ta jest
wprawdzie obszerna, jednak obejmuje bardzo róŜne gatunki: panegiryki,
kazania, mowy, jeden nagrobek dla Warłaama Jasińskiego, traktaty polemi-
ki religijnej i doktrynalnej, jeden utwór teologiczny, listy. Jakkolwiek lirycz-
na nuta pobrzmiewa nie raz w listach zaadresowanych do przyjaciela Dy-
mitra Tuptały, metropolity Rostowa, są to jednak akcenty typowe dla
epistolografii, nie dla poezji.

Ponadto kilka kolejnych tropów skłania mnie do przypisania tego
wiersza Stefanowi Jaworskiemu, nawet jeśli stanowi on unicum w jego do-
robku literackim, lub przynajmniej w tym, który jest nam znany10.

Dobrze wiadomo, poniewaŜ wszystkie biografie i komentarze
poświęcone Jaworskiemu o tym wspominają, iŜ szczególną poboŜnością
darzył Matkę Boską – do tego stopnia, Ŝe w okresie kijowskim przewodni-
czył lokalnemu Bractwu Maryjnemu. Jego długi pobyt w Polsce, w kole-
giach jezuickich, nie mógł nie sprzyjać temu zamiłowaniu, które wyniósł
zapewne z wczesnej młodości, i które polska dewocja kotrreformacyjna
mogła umocnić. RównieŜ w panegirykach, napisanych ku czci Mazepy,
a przede wszystkim Warłaama Jasińskiego, ustępy o tematyce maryjnej są

                                                          
10/ Nie wykluczam, iŜ w przyszłości odnalezione zostaną równieŜ pisma, które przypisać będzie
moŜna Jaworskiemu. Niedawno odnaleziono „manifest” anatemy przeciwko Mazepie, którego
autorstwo przypisuję Jaworskiemu (oraz moŜe jakiemuś jego współpracownikowi); por. G. Brog i
Be rcof f, Mazepa, lo zar e il diavolo. Un inedito di Stefan Javorskij, „Russica Romana”, t. 7, 2000
[2001], s. 167-188. Artykuł po ukraińsku na ten temat ukazuje się w Aktach międzynarodowej kon-
ferencji ukrainistów (Czerniowce, sierpień 2002).
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wyjątkowo długie, znaczące i zasadnicze. Nie dziwiłoby więc, gdyby lektura
karmelity bosego z Lublina miała go zainspirować do napisania wiersza
modlitewnego do Matki Boskiej.

Wersyfikacja zastosowana w omawianym liryku jest typowa dla
całej polskiej twórczości Jaworskiego. Wiersz składa się z trzynastozgło-
skowców parzyście rymowanych (przewaŜnie Ŝeńskich) i tworzących trzy
czterowiersze. Metrum i strofika naleŜą równieŜ do najczęściej spotykanych
w panegirykach naszego poety. Obrazy i symbole nie odbiegają od poezji
religijnej zarówno polskiej, jak i ruteńskiej tego okresu, jakkolwiek są ukła-
dane w sposób niebanalny, z pewną świadomością norm poetyckich i reto-
rycznych, a takŜe z pewną elegancją, która nadaje wierszowi uroku – czyni
z niego świadectwo autentycznej wiary, nawet w kontekście całej konwen-
cjonalności kwiecistego baroku polskiej kontrreformacji.

Poza stereotypowym charakterem metafor (Panna = drzewo, cień
= schronienie), drugi dwuwiersz pierwszej strofy

Więc, Drzewo święte, w Twój Cień idę poufały,
Niech mi pod nim nie szkodzą piekielne upały

przypomina obraz wykorzystany szeroko przez Jaworskiego w homilii pt.
Vinograd Xristov, wygłoszonej w kościele św. Trójcy w Baturynie, głównym
mieście Mazepy, z okazji ślubu wnuka hetmana Jana z Obiedowa Obie-
dowskiego w styczniu 1698 r. i wydrukowanym w Ławrze Kijowo-
Mohylańskiej. W tym kazaniu ślubnym – jedynym nam znanym z okresu
kijowskiego – odwoływał się do fragmentu księgi Jonasza 4, 6–7. Biblijny
epizod wykorzystał kaznodzieja w celu polemiki antyluterańskiej, jako Ŝe
drzewo, pod którym znajduje się schronienie, jest zŜerane przez robaka
utoŜsamianego z Lutrem11. NaleŜy zaznaczyć, iŜ przypowieść o cieniu
w skwarze oraz jej interpretacja według klucza antyluterańskiego (w przy-
padku kazania ślubnego z bezpośrednim odniesieniem do Jonasza) stano-
wią typową dla naszego autora innowację wobec homilii Piotra Mohyły,
z którego niewątpliwie kaznodzieja Mazepy czerpał inspirację12: Mohyła
nie cytował proroka Jonasza ani nie rozwijał Ŝadnego z jego tematów.

                                                          
11/ G. Brog i  Be rcof f, Omiletica barocca di scuola polacca: due uomini, due stili [w druku].
12/ Homilia Mohyły, bez tytułu, została opublikowana w jego Trebniku (Kiev 1646, s. 032-935)
i przełoŜona ostatnio na język polski w ksiąŜce A. Naumowa, Domus divisa. Studia nad literaturą
ruską w I. Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 358-363.



GIOVANNA BROGI BERCOFF

60

Obraz w wierszu jest w porównaniu z kazaniem ślubnym mniej dopraco-
wany, nie znajdziemy teŜ Ŝadnego bezpośredniego odniesienia do Jonasza,
ale podobieństwo idei i słów wydaje się być waŜnym argumentem na rzecz
autorstwa Jaworskiego. Zwłaszcza słowo „upały” zostało uŜyte przez Ja-
worskiego takŜe w kazaniu o Jonaszu i o chroniącym go przed upałem
drzewie, przy czym w porównaniu z kazaniem ślubnym zło, sfera demo-
niczna, zostały bezpośrednio utoŜsamione z upałem13.

Do często powracających u Jaworskiego tematów naleŜy teŜ okre-
ślenie „piekielne” (w odniesieniu do upałów): poeta bowiem opętany był
nieomal fizyczną obecnością grzechu, piekła, szatana, szatańskiej pokusy.
Dowodzi tego trzeci, ostatni czterowiersz, z typowo kotrreformacyjnym
obrazem Matki Boskiej depczącej szatana i nadmiarem barokowej figuralności
– moŜna w tym przypadku mówić o konceptyzmie – przejawiającym się
w przemianie depczącej szatana „naświętszej nogi” w „drogą koronę” na
głowie poety, który – jest to typowa siedemnastowieczna hiperbola – widzi
wielkość swoich grzechów, przewyŜszającą samego szatana. O popularności
metafory „morze niezbrodzone” juŜ mówiliśmy; pragnę odnotować jeszcze
konwencjonalność metafory utoŜsamiającej bogactwo łask Maryi z nieskoń-
czonym morzem (morze niezbrodzone = Łaski obfite). Chciałabym ponadto
podkreślić częstotliwość, z którą występują w polskich utworach Jaworskiego
kamienie szlachetne i – co za tym idzie – ich symbolika sakralna: w oma-
wianym wierszu „perła = wcielony Chrystus” wybawiający ludzkość. Do ty-
powych dla Jaworskiego językowych i obrazowych wirtuozerii naleŜy prze-
ciwstawienie „trupu pełnego wszech brzydkości”, czyli podmiotu lirycznego,
„bezdenności Łask” Matki Boskiej, adresatki poboŜnej modlitwy.

Zwróciłam juŜ uwagę na upodobanie Jaworskiego do metafor
dendrologicznych. Arcyznany zwyczaj stosowania przez niego pseudoni-
mów opartych na równaniu „jawor / platanus” w panegirykach napisanych
w latach 1685-1690. „Platanus” (jawor) jako drzewo dostarczające cienia,
lecz nie owoców, zainspirował glosę w 1701 r. Glosę tę uwaŜam za wielce
znaczącą w emocjonalnym i intelektualnym rozwoju ukraińskiego poety –
od 1701 rosyjskiego metropolity w słuŜbie Piotra14. UŜycie metafory drze-
wa chroniącego swym cieniem od piekielnego ognia – jak mniemam –
doskonale wpisuje się w poetykę Jaworskiego. UwaŜam, Ŝe to właśnie kon-

                                                          
13/ S. J avo rs k i j, Vinograd Christov, Kiev 1698, f. 7r.
14/ G. Brog i  Be rcof f, A Marginal Note…, s. 21 n.
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wencjonalność, ale teŜ w gruncie rzeczy pełen zaufania optymizm bijący
z tej metafory, jak i z całego omawianego tutaj wiersza, mogą wskazać na
powstanie utworu we wczesnym okresie: moŜe wchodzić w rachubę okres,
gdy przebywał w Polsce, być moŜe ostatni etap studiów albo co najwyŜej
pierwszy okres po powrocie na Ukrainę, kiedy to musiał dokonać wyboru
dalszej drogi Ŝyciowej: zostać nadwornym poetą Mazepy albo wstąpić do
klasztoru. Drugi wariant zakładał moŜliwość kontynuowania studiów oraz
twórczości literackiej (na czym mu ogromnie zaleŜało!) oraz drogę wspa-
niałej kariery (co teŜ go interesowało w niemałym stopniu) w murach Ko-
legium Mohylańskiego (niebawem Akademii) i najświętszego klasztoru
wschodniej Słowiańszczyzny. Wybrał, jak wiemy, drugi wariant, który zna-
cznie lepiej współgrał z jego charakterem i skłonnościami, mimo iŜ miał
pójść inną od tej, którą sobie wyobraŜał drogą, inną nawet od tej, którą
wyobraŜał sobie jego patron, Warłaam Jasiński.

Dalsze, znacznie pogłębione zestawienie leksyki i stylistyki tego
wiersza z językiem innych utworów Jaworskiego mogłoby potwierdzić
moją hipotezę, Ŝe wiersz ten został nie tylko przełoŜony i przepisany, lecz
równieŜ napisany przez Stefana Jaworskiego. Trudność znalezienia osta-
tecznego rozwiązania polega właśnie na tym, iŜ ukraiński poeta posługuje
się środkami językowymi, metrycznymi, stylistycznymi i obrazowymi nale-
Ŝącymi do najbardziej typowych dla polskiej literatury okresu kontrrefor-
macji: nie będąc poetą najwyŜszego lotu, Jaworski jest równocześnie typo-
wym przedstawicielem poezji i literatury religijnej siedemnastowiecznej
Rzeczypospolitej, z pewnym schyłkowym upodobaniem w kwiecistości,
które zapowiada juŜ nadejście czasów saskich. Jeśli bowiem z jednej strony
pokrewieństwo języka, stylistyki i obrazowości tego wiersza z innymi pol-
skimi utworami Jaworskiego skłaniają mnie do uznania go za autora, to
jednak z drugiej strony to właśnie „scholastyczność” utworu czyni atrybu-
cję hipotetyczną. Choć wyŜej przytaczane dowody wydają mi się wystar-
czająco przekonujące, by przypisać utwór Jaworskiemu, niemniej wysuwa-
na przeze mnie hipoteza mogłaby ulec definitywnemu podwaŜeniu, jeśli
okazałoby się, iŜ ktoś inny, kogo dzieła znane są w postaci drukowanej lub
rękopiśmiennej, stworzył ten tekst po polsku lub po łacinie. Zachęcam
znawców tematyki do sygnalizowania podobnej okoliczności: byłabym
wdzięczna za moŜliwości uzyskania pewnej odpowiedzi na pytanie, nie
mające jak dotąd definitywnego rozwiązania.
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* Jestem szczególnie wdzięczna Prof. Serhijowi Vakulence z uniwersytetu w Charkowie, któ-
ry dostarczył mi skany kopii strony tytułowej oraz strony zawierającej utwór Stefana Jawor-
skiego. Dziękuję teŜ Pani N. Markman, która ułatwiła mi pracę w Bibliotece Korolenki
w czasie mego pobytu w Charkowie w 2002.

przeł. Emiliano Ranocchi

Summary

In this article a Polish poem dedicated to the Virgin Mary is published for the first time
from a book belonging to Stefan Javors’kyj. The handwriting indicates beyond any
doubt that the poem was written down on a blank page of the printed book by the
Ukrainian poet, probably when he was still a student at one of the Polish Jesuit colleges
or soon after he returned to Kyiv. The possibility may not be excluded that  Stefan
copied the poem from a collection of an author unknown to us, or translated it from
Latin. However, linguistic and stylistic features rather suggest that Stefan himself is to
be considered the author of the poem.
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Karta tytułowa ksiąŜki naleŜącej do S. Jaworskiego z odręcznym ekslibrisem.
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Strona 35 z odręcznie napisanym wierszem.


