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Topika w epitalamiach Wacława Potockiego
Wacław Potocki to pisarz, który chętnie użyczał swego pióra przy okazji
różnorodnych uroczystości związanych z życiem rodziny. Wśród najważniejszych obrzędów trzeba wymienić zaślubiny. „Zgodnie z wielowiekową tradycją
wesele pozostawało we wszystkich środowiskach wydarzeniem publicznym”1.
Szczególną wagę miało ono dla społeczności szlacheckiej, bo przecież nie oznaczało tylko połączenia się dwojga ludzi, ale również zbliżenie dwóch rodów,
wnoszących do nowego związku własną historię z zacnymi przodkami i wielkimi czynami. Zawarcie związku małżeńskiego składało się z kilku etapów —
chociaż można wymienić wiele elementów łączących obrzędy weselne obecne
w tradycji różnych warstw społecznych, to jednak można dostrzec także zróżnicowanie w sposobie doprowadzenia do tego aktu: „w rozmaitych środowiskach
społecznych wykształca się [zwyczaj weselny] rozmaicie, w konserwatywnych
środowiskach wiejskich ulega […] stosunkowo niewielkim zmianom, a w stopniowo coraz to wyższych społecznie i majątkowo odbiega coraz to bardziej od
pierwotnego podłoża”2.
Zaczynało się wszystko od wysłania swatów (dziewosłębów) do rodziców
panny. Jeżeli ci byli zadowoleni z kandydata do ręki ich córki lub podopiecznej,
dochodziło do zaręczyn, potwierdzanych zazwyczaj podarowaniem dziewczynie
pierścionka. Podczas zrękowin (zmówin) porozumiewano się co do terminu wesela, ale przede wszystkim — co do finansowych warunków swoistego kontraktu.
Sama uroczystość zaślubin także przebiegała wedle utartych zwyczajów. W dzień
ślubu odbywały się rozpleciny, symbolizujące rychłe wyłączenie z grona czeszących się w warkocze dziewcząt, a potem następowało spotkanie z kawalerem,
podczas którego otrzymywał on bukiet kwiatów, a sam podarowywał wieniec
symbolizujący więź między bohaterami uroczystości. Po błogosławieństwach
1 K. Mroczek, Epitalamium staropolskie. Między tradycją literacką a obrzędem weselnym,
red. C. Hernas, „Studia Staropolskie” 55, Wrocław 1989, s. 47.
2 J. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. 2, Warszawa 1960, s. 80.
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udawano się do kościoła, gdzie między innymi święcono pierścienie i wianki.
Powrót do domu panny młodej rozpoczynał uroczystości weselne. Ich ważnym
elementem było wygłaszanie pochwały zarówno przymiotów nowożeńców, jak
i zacności ich rodów. Uczta, trwająca nieraz kilka dni, kończyła się spożyciem
weselnego kołacza (korowaja), który starosta dzielił między uczestników obrzędu. Był to sygnał do tańców. Wreszcie, po skończonych godach, następowały
pokładziny, z czasem wśród magnaterii zastąpione cukrową kolacją dla najważniejszych gości. Wejście panny młodej do społeczności mężatek oznajmiały oczepiny, łączone z obcinaniem włosów i zakładaniem małżeńskiego czepka — teraz
kobieta należała już do nowej rodziny, musiała więc opuścić dotychczasowy dom
w trakcie tak zwanych przenosin i zacząć gospodarować w domu oblubieńca3.
Wszystkim wymienionym obrzędom towarzyszyła twórczość literacka, komentująca poszczególne etapy uroczystości. Swoista homogeniczność tematyczna powodowała nieuchronnie pojawienie się pewnego zespołu motywów, które
częściej niż inne występowały w utworach mówiących o zaślubinach. Taki rezerwuar motywów i „miejsc stałych” zaczął powstawać już w antyku4, a (nieco
zmodyfikowany) stanowił niewyczerpane źródło dla pisarzy późniejszych epok,
którzy — postępując jak Pliniuszowa pszczoła lub Cyceroński myśliwy — sięgali
do wykrystalizowanej już konwencji5.
W XVII-wiecznej literaturze jest kilka utworów, które można nazwać wręcz
scenariuszami dnia weselnego6. Za jedno z ciekawszych dzieł o takim charakterze
trzeba uznać Epitalamium na wesele Jego M(ości) Pana Macieja Pogorzelskiego
z Jej M(ość) Panną Jadwigą Borkową Gostyńską autorstwa Kaspra Miaskowskiego, który zresztą postanowił nie przedstawiać tego, co działo się podczas nocy
poślubnej:
I trwał tak długo on skok dobrej myśli,
Aż z białych wosków pochodniami przyśli
(Które sam Hymen zapalił) po pannę,
Prowadź ją, Boże, a ja tu przestanę7.

Wśród tekstów Wacława Potockiego nie ma podobnych scenariuszy, jednak
krótsze lub dłuższe wzmianki o obyczajach związanych z zawieraniem związku
małżeńskiego można znaleźć w jego licznych wierszach należących do różnych
3

Obrzędy staropolskich wesel opisał między innymi Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie
XVII i XVIII w., Łódź 1975, s. 244–266. Zob. też J.S. Bystroń, op. cit.; W. Łoziński, Życie polskie
w dawnych wiekach, Kraków 1964; L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna
czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991.
4 Por. K. Mroczek, op. cit., s. 17 nn.
5 Por. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncepty w poezji barokowej, Warszawa 1991, s. 112.
6 Zob. L. Ślękowa, op. cit., s. 105.
7 K. Miaskowski, Epitalamium na wesele Jego M[ości] Pana Macieja Pogorzelskiego z Jej
M[ość] Panną Jadwigą Borkową Gostyńską, [w:] Zbiór rytmów, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa
1995, s. 288.
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zbiorów8. W obfitej twórczości Wacława Potockiego takich tekstów, które już
w tytule wskazują na przynależność do epitalamium, jest niemało, bo ponad 140.
Jeśli dodać do nich dzieła nieinformujące w tytulaturze o przynależności genologicznej, to otrzyma się przeszło 150, zazwyczaj krótkich (do 14 wersów), utworów. Zdecydowaną większość z nich zawiera Odjemek od Herbów szlacheckich
(85 epigramatów), sporo znalazło się również w Poczcie herbów (38 utworów)9.
Następnych 20 weszło do Ogrodu nie plewionego, reszta pozostaje (z jednym wyjątkiem, czyli należącym do Moraliów wierszem Wieniec oddając pannie) poza
dużymi zbiorami.
Teksty owe, jak już sygnalizowano, zawierają liczne odniesienia do obrzędów związanych z zawieraniem małżeństwa. Na przykład jedno z miejsc Odjemka od Herbów szlacheckich dotyczy pierwszej części długiego procesu doprowadzania do ślubu, czyli wysyłania swatów. W Epitalamium Krukowi z Łabęciem
herbownemu autor pisze: „Kruk pojmuje Łabędzia, proszono mnie w swaty”
(Odj. 165)10. Trudno orzec, ile prawdy zawiera się w tym stwierdzeniu, bo Potocki często wyprowadza w pole swych biografów, pokazując siebie w sytuacjach,
w których nigdy nie uczestniczył. Wiadomo jednak, że wśród sąsiadów był szanowany (mimo zatargów na tle religijnym) i nieraz pełnił odpowiedzialne funkcje w imieniu społeczności szlacheckiej oraz że potrafił — również dzięki talentom poetyckim — być duszą towarzystwa, a przecież „wymagano, by swat był
człowiekiem towarzyskim, zmyślnym i wymownym, mruki i niedołęgi bowiem
mogliby popsuć sprawę i swą nieudolną »propagandą« zniweczyć kawalerskie
plany”11.
O zadaniach dziewosłęba, mającego skłonić rodziców wybranki do przychylności wobec kawalera, wspomina wiersz zatytułowany Stary żołnierz z damą herbową (także z Odjemka…):
Stary żołnierz — przytarszy na sucharach zęby,
W wojsku na łęku zdrowie — pośle w dziewosłęby
Już do statecznej herbu Drogomir szlachcianki. [...]
Już mu ją obiecano, już było po zmowie (Odj. 182).
8

Nie przypadkiem Jan Stanisław Bystroń swoje rozważania w Dziejach obyczajów…
ubarwiał cytatami przede wszystkim z twórczości Potockiego, który uchodzi za świetnego „malarza”
XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.
9 Warto zaznaczyć, że w monografii poświęconej epitalamium staropolskiemu Katarzyna
Mroczek nie uwzględniła tekstów zawartych w obu herbarzach Potockiego.
10 Utwory Potockiego będą cytowane z następujących źródeł: Moralia (1688), wyd.
T. Grabowski, J. Łoś, t. 1–3, Kraków 1915–1918, „Biblioteka Pisarzów Polskich” nr 69; Odjemek
od Herbów szlacheckich, rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, sygn. 1823/II
(jest to kopia rękopisu znajdującego się w posiadaniu Biblioteki Kórnickiej); Ogród fraszek,
wyd. A. Brückner, t. 1–2, Lwów 1907; Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, Kraków 1696. Poszczególne cytaty będą opatrywane skrótami: Moralia —
Mor.; Odjemek… — Odj.; Ogród fraszek — Ogr.; Poczet herbów — Pocz. Cyframi rzymskimi
występującymi po skrócie oznaczono tom, a cyframi arabskimi — stronę, z której pochodzi cytat.
11 Z. Kuchowicz, op. cit., s. 245.
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Weselny obyczaj oddawania wieńca plecionego z kwiatów (magnaci zastępowali go bogato wysadzaną koroną) poświadcza inny utwór z tego zbioru (Przy
oddawaniu wieńca od herbowego pannie młodej):
Stąd poznasz, zacna damo, obfitość dziardynu,
Kiedy-ć Róża oddaje wieniec z rozmarynu (Odj. 141).

Ciekawszy niż dotąd cytowane wydaje się wspomniany już utwór Wieniec
oddając pannie, ponieważ tam obrzęd obdarowania wybranki wieńcem stał się
okazją do przedstawienia miłości jako słodkiej niewoli. Topos ów w literaturze
europejskiej miał już wielowiekową tradycję, która szczególnie wiele zawdzięczała Petrarce i jego Sonetom do Laury. Liczni naśladowcy Włocha wyeksploatowali ten sposób prezentowania miłości, ale też stał się on na tyle popularny, by zainspirować niezafascynowanego przecież dworską poezją Potockiego, u którego
„Sporadycznie w popularnym erotyku pobrzmiewają echa petrarkistowskiego rozumienia miłości jako słodkiego cierpienia”12. Wielce możliwe zresztą, że topos
niewoli-miłości dostał się do utworu łużeńskiego poety nie na drodze literackiej
filiacji, ale za sprawą wykorzystywania go właśnie podczas zaślubin. Niezależnie
od bezpośredniego źródła wolno zauważyć, że cytowany fragment równie dobrze
mógłby znaleźć się w tekście Jana Andrzeja Morsztyna (sprawą uboczną jest tu
odmienność techniki pisania):
Akomodując dzisia starodawnej modzie —
Kiedy ten, co opoździeł o zakład w zawodzie,
Urwawszy garścią trawy (jaka mu się zdarzy),
Żeby przyznał wygraną, zwyciężcę obdarzy —
W powinności nadobna poczuwa się, dziewko,
Kawaler twój: z dziardynu Erycyny drzewko
Dajeć na znak wygranej. Już masz niewolnika,
Który, jakoć dał serce, da i duszę w łyka (Mor. I 425).

Wiersz koncentruje się — jak widać — na zapewnieniu, że mężczyzna jest
gotów oddać swą wolność wybrance serca, brak zaś zwykłej w takiej sytuacji
analizy uczuć „niewolnika” targanego sprzecznościami. Oblubieniec postępuje
bez wahania, nie dręczą go żadne wątpliwości. Autor usunął owe wahania z pewnością dlatego, że opisany został obrzęd weselny (więc niejako kres starań o rękę
dziewczyny), a nie miłość pozamałżeńska w jej platoniczno-petrarkistowskiej
wersji13. Takie ustosunkowanie się do tradycyjnej poezji miłosnej potwierdzałoby opinię, że „w utworach poetów staropolskich skojarzenie miłości ze służbą,
niewolą prowadziło nie tyle do analizy przeżyć, ewolucji duchowej bohatera, ile
deklaracji gotowości służenia wybrance nie bez sugestii nagrody, do odwrócenia
12

J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Wrocław 1980, s. 36.
O nawiązaniach do włoskiego poety pisze na przykład J. Kotarska, Petrarkizm w poezji
polskiego renesansu i baroku, [w:] Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, red.
T. Michałowska, J. Ślaski, Wrocław 1980, s. 29–55.
13
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kierunku obserwacji, tj. odejścia od »ja« lirycznego i skupienia się na komplementowaniu »ty«”14.
Czas na mowy przypadał jednak głównie już po powrocie państwa młodych
z kościoła. Podstawowym elementem oracji była pochwała mająca uzmysłowić
drugiej stronie, jak trafnego wyboru dokonała i z jak zacną rodziną się łączy.
Najpierw laudacji doczekiwała się panna młoda. Obyczaj jej wychwalania zrodził się w antyku i był nieodzowną częścią obrzędu. Warto przy tym zauważyć,
że w utworach greckich i rzymskich inspiracją do pochwały mogły się stać nie
tylko osobiste zalety wybranki. „Cyceron [...] zaleca eksponowanie cnót (słodyczy charakteru, dobroczynności, zdolności umysłu, mocy i wielkości ducha) oraz
przymiotów zewnętrznych (urodzenia, piękności, siły fizycznej, bogactwa i innych)”15, z kolei „Kwintylian [...] pochwałę osoby niejako rozciągnął w czasie. Istotna jest przeszłość: znakomitość rodu, przodków i rodziców”16. Obie możliwości
wykorzystał w swych tekstach twórca Ogrodu nie plewionego. W Epitalamium
Imci Panu Kalinowskiemu z Jejmością Panną Majowną zapewniał na przykład:
Winszuję-ć wedle starych, bracie mój, zwyczajów,
Żeś stan odmienił w zacnym domu panów Majów —
Piękniejszej i poczciwszej nie mogłeś mieć żony (Ogr. I 267).

Bardzo często w tego typu mowach odwoływano się do konceptów skonstruowanych tak, by wykorzystać herb wychwalanej osoby i grać słowem „klejnot”
— oto panu młodemu oddaje się podwójny klejnot: i dziewczynę, i symbolizujący szlachetność danego rodu element korony rangowej. Potocki niejednokrotnie
podkreślał, jak szczęśliwie (lub na odwrót: źle) dobrały się właśnie herby (ludzie
w tym przypadku stawali się tylko swoistymi dodatkami), i właściwie to one się
pobierają. Pisząc do Franciszka Lanckorońskiego, który miał w herbie lwa ziejącego ogniem (Płomieńczyk) i żenił się z pieczętującą się Leliwą (księżyc i gwiazdy) „Jej Mością panną Morstynówną”, stwierdzał:
Więc, że dziś twój lew takiej dostał gospodyni,
Która nań, jeśli kiedy zbytni ogień pucha,
Wdzięcznym chłodem księżyca i swej gwiazdy dmucha,
Winszuję (Ogr. I 322).

Po przemowie mającej charakter „oddawania panny” następowało dziękowanie za nią. Zwykle występował z nim ktoś z rodziny pana młodego, rzadziej
— przyjaciele. Chociaż umiejętność dziękowania rozwijała między innymi ówczesna szkoła, nastawiona na praktyczność zdobywanej wiedzy (technika retoryczna stawała się rezerwuarem gotowych formuł, które przydawały się w życiu
codziennym, gdyż okazje do wygłaszania oracji zdarzały się często), to nie każdy
musiał czuć się na siłach, by podołać temu zadaniu. Odwoływano się w takim
14
15
16

Ibidem, s. 36.
K. Mroczek, op. cit., s. 55.
Ibidem.
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wypadku do pomocy „zawodowca” użyczającego swego pióra za pieniądze lub
poparcie17. Podobne zamówienia otrzymywał znany z łatwości składania wierszy
Wacław z Potoka, o czym zaświadcza Epitalamium Odrowąsowi:
Szlachcic zacny […]
Prosił na zawołane swoje mnie wesele
Oraz żebym za żonę, a już to miał drugą,
Podziękował; legendę dośle przy tym długą,
Gdzie męstwo i pierwszego sieły Odrowąsa
Obszernymi, jak może, wywody roztrząsa (Pocz. 214).

Być może zwrócenie się z prośbą do podgórskiego poety było związane z pisaniem przez niego Pocztu herbów — legendy herbowe dostarczały najwięcej
budulca podobnym laudacyjnym tekstom. Czy Potocki spełnił życzenie, nie wiadomo, choć więcej przemawia za tym, że uznał to za niepotrzebne („Darmo to
dzieło, rzekę, tak wysoko cenisz”): w jego tekstach brak jest epitalamiów wychwalających przedstawicieli Odrowążów.
W czasie uczty następującej po obu przemówieniach powtarzano gesty mające znaczenie symboliczno-magiczne. Potwierdzały one powstanie nowego związku (który dzielić będzie i to, co dobre, i to, co złe), polegały zaś na wspólnym
spożywaniu chleba lub używaniu jednego kielicha. Część tych zwyczajów miała
swe korzenie zapewne jeszcze w pogańskiej przeszłości — Wacław Potocki dostrzegał na przykład obcość obyczaju picia z tego samego kubka:
U Żydów, gdzie z panną pan młody
Z jednego pojąc kubka, póki trwają gody,
Ostrzegając jakoby mocnym to warunkiem,
Że się różnić nie będą i miarą, i trunkiem18.

Kończyło długotrwałą ucztę wniesienie kołacza, ciasta obrzędowego
w kształcie koła. Kołacz występował na weselach niezależnie od społecznego
pochodzenia nowożeńców, stanowiąc symbol życia19. Spożywali go wszyscy
uczestnicy zabawy, by potwierdzić współudział w uroczystości, a o przekonaniu,
że kołacz jest warunkiem sine qua non uroczystości, świadczą słowa Szymona
Szymonowica:
Kołacze grunt wszystkiemu, a może rzec śmiele:
Bez kołaczy jakoby nie było wesele20.

Chociaż kołacz to potrawa tradycyjna i spotykana powszechnie (często jego
skromność w porównaniu z wystawnością innych dań stanowiła znak przywiązania
17

O wytworzonym w Polsce zwyczaju wspomagania się pośrednikami pisze L. Ślękowa,
op. cit., s. 16 nn.
18 Cyt. za: ibidem, s. 107.
19 Por. K. Mroczek, op. cit., s. 50.
20 S. Szymonowic, Kołacze, [w:] Sielanki i pozostałe wiersze polskie, red. J. Pelc, Wrocław
2000, s. 113.
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do sarmackiej prostoty), zmieniała się jego forma. Wśród bogatszej szlachty, prag
nącej upodobnienia zwyczajów weselnych do wzorców zachodnich, pamięć o sensie podawania korowaja zanikała i dlatego również ów obrzęd, połączony z odpowiednimi zaklęciami i śpiewami, starano się „ucywilizować”. Polegało to między
innymi na zastąpieniu chleba słodkim ciastem, zwanym marcepanem. Zauważył
przemianę także autor Odjemka… w Epitalamium pannie herby Baran: „Nie chce
jeść cukrowego ta panna kołacza” (Odj. 157). Cytat ów może się zresztą odnosić nie
do zamykającego ucztę dania, lecz do obecnego wśród magnaterii zwyczaju zastępowania prostackich (według nich) pokładzin tak zwaną cukrową kolacją. Urządzana ona była w komnacie obok sypialni nowożeńców, co nawet w dystyngowanym
towarzystwie dawało okazję do mało wybrednych aluzji. Marcepan jako swoisty
symbol nocy poślubnej pojawił się w utworach Wacława Potockiego kilkakrotnie —
najwięcej, bo cztery razy, w Odjemku… Obecność motywu właśnie w tym zbiorze
nie zaskakuje, ponieważ staropolski poeta był szczególnie swobodny w uwagach
obscenicznych, pisząc teksty z czasem usunięte przez niego z oficjalnego Pocztu
herbów (co nie znaczy, że Poczet… to dzieło pozbawione erotyzmu). Marcepan stanowił równocześnie znak wyjścia młodej panny ze społeczności dziewcząt. Zmianę statusu oblubienicy podkreślano podczas uczty weselnej często, potwierdzały ją
również epitalamia, w których jako topos „pojawiają się aluzje do tej przemiany:
»Przyszła matrono, przeszła dziewczyno«, »czas będzie, Zuzanno, / Nazwisku paniej zwyczajać się, panno«, »Panna tylko dziś, a jutro już gyne«. Opisuje się też
ryty wyłączania: płacz i lamentacje towarzyszące pożegnaniom z rodzicami i do
mem”21. Mężatka zmieniała nie tylko nazwisko, ale również wygląd — na ścięte
włosy nakładano czepek. Pisze o tym Potocki w wierszu Na marcipan herbowy:
Zdrada to, piękna panno, zdrada na cię, wierz mi,
Topor na marcypanie — tak wróble więcierzmi
Łowią, tak chwyta w zobi głupia wędę płotka —
Oboje to i ciebie w tym cukierku potka.
Dzisia włos rozczesany po głowie, jutro go
Pod czepcowym więcierzem obaczysz, niebogo.
Wspomnisz cukier na wędzie, gdy ją nie pod skrzele,
Lecz gdzie indziej zawiodą w nietykanym ciele (Odj. 153).

Cukrowa kolacja miała złagodzić nieco drastyczność pokładzin, ale przecież
pierwotna forma tego obrzędu nie zanikła, przetrwała wśród chłopów i niezamożnej szlachty. „Młodych kładziono do łóżka, niekiedy poświęcano, przy czym
prawiono stosowne mowy”22. Zazwyczaj towarzyszyły im żarty, z natury rzeczy
mało skromne. Na taki można się natknąć znowu w Odjemku…, gdzie w Epitalamium Jastrzębczykowi padają słowa:
Całą noc nie skubiąc go, gdy wieczór poima,
Żeby go rano puścił, jastrząb ptaszka trzyma.
21
22

L. Ślękowa, op. cit., s. 107.
Z. Kuchowicz, op. cit., s. 261.
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Z inszym się twój herbowy znać rodził humorem,
Bo wziąwszy w spony dziewkę tak piękną wieczorem,
Już południe nadchodzi, podobno do śmierci
Nie wypuści, chociaż pod tobą się wierci (Odj. 161).

Warto zauważyć, że w ostatnich dwóch przywołanych cytatach pojawia się
motyw częsty w epitalamiach Potockiego (chociaż niezbyt chętnie eksploatowany przez innych staropolskich twórców), a mianowicie kojarzenie zawierania
związku małżeńskiego z obyczajami myśliwskimi. Twierdzenie, że małżeństwo
polega na tym, iż jedna strona łapie w sidła drugą, pozwalało najpłodniejszemu
staropolskiemu autorowi na niewybredne dowcipy, wiążące się zazwyczaj nie tyle
z filozoficznymi rozważaniami na temat kondycji ludzkiej, ile z obscenicznymi
uwagami odnoszącymi się do pożycia seksualnego. Polowanie jako kontekst wypowiedzi odnoszących się do instytucji małżeństwa zastąpiło Potockiemu inną,
niezwykle popularną w poezji erotycznej perspektywę, czyli ukazywanie miłości
jako swoistej wojny. Wprawdzie autor Moraliów nie zapomniał całkowicie o tej
możliwości, jednak odwoływał się do niej rzadziej.
Czasami, idąc za radą Kościoła, odkładano noc poślubną. I o tym zwyczaju (łączonym niekiedy z historią biblijnego Tobiasza syna, który, posłuchawszy
anioła Rafała, pierwsze trzy noce po ślubie z Sarą spędził na modlitwach) informuje autor Ogrodu nie plewionego, wspominając w Żarcie nieostrożnym:
Trzecia noc nastąpiła do łożnice, gdzie się
Nowe stadło poznaje, jako zwyczaj niesie (Ogr. I 60).

Ostatnim akordem uroczystości ślubnych były „przenosiny”. Młoda kobieta wprowadzała się do męża, żegnana życzeniami i błogosławieństwami. Miały
one szczególnie serdeczny charakter, gdy wiązały się z wyjazdem z kraju. Wśród
utworów Wacława Potockiego znajduje się ciekawy tekst mający charakter właś
nie takiego pożegnania — to „wesoła, ale pomieszana z żalem, najjaśniejszej Teresie Kunegundzie królewnie [...] do najjaśniejszego elektora książęcia jegomości bawarskiego, małżonka swego [...] waleta”. Wiersz żegnający jedyną córkę
Sobieskich stanowi kolejny dowód przywiązania pisarza do podeszłego już wiekiem i mocno zniedołężniałego władcy. Ostatnie lata panowania zwycięzcy spod
Wiednia (waleta powstała w 1694 roku) nie obfitowały w radosne chwile i może
dlatego brak w utworze pochwał na cześć Jana III: Potocki wolał nie pisać nic,
niż głosić peany całkiem niezasłużone. Mimo wszystko rodzina króla raz po raz
pojawiała się na kartach zapisanych ręką twórcy Moraliów — tym razem okazją stało się wesele Teresy Kunegundy z księciem Maksymilianem Emanuelem
Bawarskim, a właściwie wyjazd królewny 13 listopada 1694 roku na ślub, który
odbył się tuż po Nowym Roku w Monachium.
Z „przenosinami” jest związana również fraszka Łyczkoć też blisko, w której
Potocki, sięgając po następny topos typowy dla literatury mówiącej o instytucji
małżeństwa, po raz kolejny podkreślał, jak ważna jest równość społeczna obojga
oblubieńców. Wprawdzie nie pada tu, jak u Macieja Wirzbięty, rada:
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Kasztelanie, pojmi kasztelankę,
Wojewodzice — wojewodziankę, [...]
Ty ubogi — pojmiesz też ubogą,
By-ć nie wybiła pyszna ząb nogą,
A ty, bogaty, weźmiesz bogatą,
Nie będzie nigdy z twoją utratą23,

ale autor Ogrodu nie plewionego dostrzega niebezpieczeństwo, jakie niesie
ze sobą „wżenienie się” w majątek:
Chciał się żenić młodzieniec w domu pana Łyczka,
Pewnie, że piękna panna i dwu wsi dziedziczka.
Grzeczny był i on także i dobrego rodu.
Nieszczęsne przenosiny przyczyną rozwodu —
Choć grzeczny, trudno żony chudemu wziąć z wianem
Tych czasów; weźmieć przed nim błazen, jeśli panem (Og. II 313).

Większość przytoczonych do tej pory utworów była organicznie związana
z obrzędem weselnym, należały one bowiem do epitalamium, czyli gatunku, który
— niezgodnie z etymologią, gdyż pierwotnie oznaczał tylko pieśni wykonywane
przed sypialnią nowożeńców — już w antycznym Rzymie odnoszono do wszystkich utworów związanych z zaślubinami. Wspomniano, że w twórczości Potockiego można znaleźć około 150 tekstów o charakterze epitalamijnym. Spośród
wszystkich tego typu utworów najbardziej interesującym ze względu na swą
odmienność wydaje się Libusza, ocalała w zdefektowanej formie (zachował się
liczący 592 wersy początek) sielanka. Napisał ją poeta z okazji ślubu Hieronima Lipskiego z Katarzyną Wielogłowską, który odbył się 22 sierpnia 1675 roku.
Twórca zrobił to z pewnością na prośbę swego zięcia Jana Lipskiego, i — jak
wskazuje częściowo zamazany w autografie tytuł — zasugerował, że to właśnie
brat pana młodego stworzył owo dzieło24. Wykonano je podczas uroczystości:
według Aleksandra Brücknera poeta wymazał w rękopisie nazwiska osób, które
wystąpiły w Libuszy. Tym, co różni ów utwór od reszty epitalamiów Potockiego,
jest udramatyzowana forma — mianowicie twórca przedstawił rozmowę między
Apollinem a muzami25. Jej pretekstem była chęć opowiedzenia historii Libuszy,
założycielki czeskiej Pragi i dynastii Przemyślidów. Dzieje Libuszy spisał żyjący
w XI wieku pierwszy czeski historiograf Kosmas w swej Chronica Boëmorum.
Historię tę nie przypadkiem wybrał Potocki jako kanwę utworu uświetniającego
zawarcie związku małżeńskiego, gdyż mitologiczna władczyni Czech przez długi
czas miała opierać się prośbom poddanych o znalezienie sobie męża, a im — króla, by w końcu wyjść za Przemysława Oracza i żyć z nim szczęśliwie. Apollinowi
nie było jednak dane opowiedzieć historii Libuszy do końca (zrobił to Potocki
23 M. Wirzbięta, Gospodarstwo dla młodych a nowotnych gospodarzów, teraz znowu na ten
Nowy Rok poprawione i rozszyrzone, red. J. Sokolski, Wrocław 1989, s. 71.
24 Zob. L. Ślękowa, op. cit., s. 117 (przypis 3).
25 K. Mroczek, op. cit., s. 69.
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w wierszu tłumaczącym powstanie herbu Larysa [Lemiesze] w Poczcie herbów
— nie ma wyraźnej zależności między oboma tekstami), gdyż wciąż przerywały
mu opiekunki sztuk, rozważając między innymi dobre i złe strony małżeństwa.
Obecność muz oraz Apollina w epitalamium staropolskim nie była czymś
zaskakującym: chętnie przywoływano te postaci, a gdy tytuł zawierał (inaczej niż
u Potockiego) informację, że w tekście wypowiadają się panny helikońskie, dla
odbiorców stawało się jasne, iż utwór mówiący o weselu ma charakter udramatyzowany26. Dotyczyło to nie tylko tekstów o ślubach i weselach, bo w podobny
sposób konstruowano dzieła upamiętniające narodziny lub pogrzeby, a także ważne uroczystości z życia Kościoła27. Spośród związanych z zaślubinami utworów
wykorzystujących możliwości, jakie stwarza oddanie głosu bogowi poezji oraz
muzom, warto wymienić Jana Danieckiego Panny z Helikonu na wesele […] monarsze Zygmuntowi III […] i arcyksiężnie […] Konstancyjej […] z 1605 roku,
Jana Jurkowskiego Muzy na wesele […] Aleksandra Morskiego […] i […] Katarzyny Tryblówny z 1604 roku oraz Pieśni muz sarmackich (ten ostatni tekst należy
do epitalamium nabożnego, a zadedykowany został biskupowi Bernardowi Maciejowskiemu z okazji uzyskania godności kardynała), a także Stanisława Ziobrowicza Muzykę Helikońską na wesele […] Gierarda Priamiego i […] Justyny Cieniewiczówny, graną i śpiewaną od Apollina i Muz dwunastu (sic!) z 1631 roku28.
Z tego krótkiego zestawienia wynika, że Apollo i muzy upamiętniali śluby władców, szlachty, dostojników Kościoła, ale również mieszczaństwa (Ziobrowicz).
Początek tradycji zapraszania bóstw antycznych na wesele miał dać Pindar29. Jego następcy wkładali w ich usta głównie enkomion obojga nowożeńców, łączących się rodów, ważnych gości oraz samej instytucji małżeństwa, której
przeciwstawiano przynoszącą cierpienia miłość pozamałżeńską. Występował tu
wprawdzie element rywalizacji, lecz nie dotyczył on głównego problemu utworu,
to znaczy wartości małżeństwa, lecz tego, które z oblubieńców jest bardziej godne
czci. Inaczej ma się rzecz u Potockiego. Przede wszystkim brak tu pochwały Hieronima Lipskiego oraz Katarzyny Wielogłowskiej. Być może laudacja pojawiła
się w brakującej części dzieła. Pozwala to podejrzewać utwór wykazujący z Libuszą wyraźne związki, napisany przez poetę z okazji objęcia przez Jana Lipskiego
starostwa sądeckiego (1676) — Sielanka albo raczej […] Kolejna. Tam znowu
26

Na możliwość przedstawienia Apolla i muz w różnych kontekstach wskazał J. Brzozowski,
Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego, Wrocław 1986 (praca
koncentruje się jednak na metapoetyckim charakterze toposu, obecnym także — choć niezbyt często
— u Potockiego).
27 Na temat epitalamiów J. Jurkowskiego zob. B. Pfeiffer, Alegoria między pochwałą
a naganą. Twórczość Jana Jurkowskiego (1580–1635), Wrocław 1995 (rozdz. Epitalamia. W kręgu
Kościoła, szlachty i dworu).
28 K. Mroczek, op. cit., s. 97.
29 V. Tufte, The Poetry of Marriage. The Epithalamium in Europe and Its Development in
England, Los Angeles 1970, s. 4.
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pojawili się Apollo i muzy, a w ich wypowiedziach raz po raz słychać pochwały
zięcia twórcy oraz całej rodziny Lipskich.
Następną cechą odróżniającą Libuszę od typowych epitalamiów jest brak zgody wśród muz co do prymatu małżeństwa nad stanem kawalerskim. Nie chodzi
jednak o sugerowaną w Biblii i tak mocno podkreślaną w (zwłaszcza wczesnym)
średniowieczu przewagę dziewictwa nad zaledwie tolerowanym małżeństwem30,
lecz o wskazanie, że ślub to kres wolności. Niektóre z muz (występujących tu
zresztą niezgodnie z odwieczną tradycją nakazującą zachowanie ustalonej kolejności wypowiedzi31) przestrzegają, że związek małżeński niesie niebezpieczeństwo:
Rozkosz żyć z przyjacielem na świecie kochanem,
Ale gdy się przyjaciel zaraz czyni panem —
Lepsza swoboda niźli przyjaźń malowana32.

Ogólna wymowa dzieła jest jednak, co oczywiste w epitalamium, przychylna
uświęconemu związkowi, a wszelkie wątpliwości mają za zadanie wskazać na konieczność ostrożności przy wyborze męża i żony (znów pojawia się bardzo często
podnoszony w tekstach opowiadających o kojarzeniu małżeństw problem pieniędzy: wielu twórców ostrzegało, że ubóstwo niszczy miłość, a bogactwo sugeruje,
iż uczucie zostało kupione). Pada więc deklaracja:
Co słońce światu, co sól jałowemu jaju,
To podufaly w ludzkim przyjaciel rodzaju. [...]
Bóg to rzekł jeszcze w raju, trzeba wierzyć jemu:
Źle być bez towarzysza człowieku samemu33.

Obecność w epitalamium Apollina i muz nie była — jak wspomniano —
czymś niezwykłym. Jednak Wacław Potocki tylko raz, właśnie w Libuszy, skorzystał z okazji wprowadzenia tych postaci do utworu poświęconego oblubieńcom.
W innych jego tekstach, w których opiekunowie sztuk wystąpili, kontekst miał
charakter odmienny. Najczęściej były to wypowiedzi metapoetyckie, w których
pojawia się topika autotematyczna, czasem (gdy koncentrowano się na postaci
Apolla) zostały przywołane wyjątki z dziejów mitologicznego boga.
W innych utworach XVII-wiecznego pisarza z podobną jak w Libuszy pochwałą instytucji małżeństwa można się spotkać tylko wyjątkowo, natomiast
przeważają wiersze wskazujące na negatywne strony uświęconego związku mężczyzny i kobiety. Jest tak również w Poczcie herbów i Odjemku… Zauważono już,
30

Zob. K. Mroczek, op. cit., s. 29.
Zob. J. Brzozowski, op. cit., oraz A. Kukla, Niespójność czy system — uwagi o udziale
mitologii w liryce religijnej Kaspra Miaskowskiego, red. B. Zakrzewski, L. Tatarowski, „Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 32, Wrocław 1992, s. 20 nn. W Słowach i rzeczach.
Twórczości Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980, s. 141, Jan
Malicki pisał o improwizacyjnym charakterze Libuszy.
32 W. Potocki, Libusza, [w:] idem, Dzieła, t. 1, red. L. Kukulski, wstęp B. Otwinowska,
Warszawa 1987, s. 94.
33 Ibidem.
31

Prace Literackie 51, 2011
© for this edition by CNS

Prace-Lierackiet-51.indb 15

2012-04-03 14:02:33

16

Dariusz Dybek

że w obu zbiorach znalazło się ponad 120 epitalamiów. Zdecydowana większość
z nich to utwory niewielkich rozmiarów, na przykład w jedynym wydanym oficjalnie za życia autora dziele liczą one od 6 do 20 wersów (tekstów 6-wersowych
jest 6, 10-wersowych umieścił tu Potocki 7, 14-wersowców znowu 6). Dłuższe
są tylko 3 wiersze, liczące po 36, 40 i 50 wersów. Charakterystyczne, że obszerniejsze teksty mają konkretnych adresatów, natomiast epitalamia krótkie są skierowane do słabo sprecyzowanych odbiorców. Wobec nikłych informacji zamieszczonych wewnątrz poszczególnych dzieł trudno orzec, czy również epitalamia,
w których nie podano imion i nazwisk oblubieńców, to utwory związane z autentycznymi obrzędami weselnymi. Wydaje się raczej, że motywem ich powstania była chęć wykorzystania możliwości, jakie daje łączenie symboliki herbów
rzekomych nowożeńców. Wspomniany brak precyzyjnego określenia adresatów
może wypływać ze świadomości, że tekst pod tym względem mało dokładny da
się wykorzystać w odpowiedniej sytuacji, a przy tym zgadza się z deklaracją poety, iż herbarz nie ma być poświęcony poszczególnym osobom, lecz szlacheckim
godłom i proklamom. Ten ostatni argument, decydujący o umieszczeniu epitalamium w Poczcie herbów, ma szczególne znaczenie, gdyż utwory, które znalazły
się poza wydrukowanym w 1696 roku zbiorem i poza Odjemkiem…, zostały skierowane do konkretnych odbiorców.
Pobieżność co do określenia osób mających być bohaterami utworu powoduje, że trudno podać czas napisania wierszy. Jest tak przy datowaniu między innymi Epitalam[-ium] J.M.P. Stanisławowi Morsztynowi […] z I.M. panną Konstancją Oborską [...] (Pocz. 264–265). Ślub Morsztyna z Oborską odbył się 15 marca
1676 roku, utwór jednak powstał długo po weselu i nic nie wskazuje na to, że
nieznana nam pierwotna wersja została przetworzona, by wiersz mógł się znaleźć
w herbarzu. Owo epitalamium wyraźnie się różni od typowego utworu poświęconego nowożeńcom. Autor skoncentrował się na postaci Morsztyna: wspomniał
ranę, jaką odniósł podczas wyprawy chocimskiej ówczesny pułkownik regimentu
pieszego, oraz zaszczyt zdobycia godności senatorskiej — można by więc uznać
ów tekst za enkomion rycerza. Oborska opisana została oszczędniej (jej herb,
czyli Kolumna, pozwolił na odwołanie się do przysłowia: „Dobra żona — męża
korona”), a najważniejsze okazały się rozważania na temat potrzeby zaufania
Bogu. Pretekstem do nich stała się wielokrotnie u Potockiego spotykana historia
o Leszku II, który, według Kroniki polskiej Wincentego Kadłubka, miał zdobyć
koronę za pomocą oszustwa, za co wnet spotkała go kara34. Ostatecznie trzeba
wskazać, że podgórski poeta pragnął po prostu wygłosić pochwałę zaprzyjaźnionego twórcy (dzieła Morsztyna znał autor Pocztu herbów zapewne z rękopisów),
a przynależność utworu do gatunku zasygnalizowanego w tytule wydaje się bardzo problematyczna.
34

Zob. W. Potocki, Czemu teraz największy do szlachectwa nacisk (Ogr. II 265); idem, Muza
polska na triumfalny wjazd najjaśniejszego Jana III, red. A. Karpiński, Warszawa 1996, s. 54.
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Zawarty w herbarzu wiersz nie jest jedynym poświęconym małżeństwu
Morsztyna i Oborskiej. W części czwartej Ogrodu nie plewionego znalazło się
Epitalamium Jegomości Panu Stanisławowi Morsztynowi […] z Jejmością Panną
Konstancją Oborską […]. Tekst ten powstał dużo wcześniej, bo pochodzi z 1676
lub 1677 roku35, i nie można wykluczyć, że był wygłoszony podczas obrzędu
zaślubin. Mamy tu pochwałę monogamicznego związku — to jeden ze stałych
elementów poetyki gatunku — oraz zapowiedź unieśmiertelnienia dzięki potomstwu (a to kolejny typowy dla gatunku topos); mamy też zachętę:
Czas-by już, czas, mój zacny chorąży, w Zatorze
Żegnać i zawrzeć stado rozbiegłe w oborze.
Czas zachełznać, niech jeźdźca, chorągiew, kopiją,
Dosyć bujał samopas, niech zna Konstancyją (Og. II 322).

Również o małżeństwie Morsztyna z Oborską traktuje fraszka Do Imci Pana
Chorążego Zatorskiego z drugiej części Ogrodu nie plewionego. Ów ciekawy
4-wersowy utwór pozornie łączy się z obrzędami zaślubin, ponieważ wszystkie
zawarte tu czasowniki mają formę czasu teraźniejszego. Przeczą temu wnioski,
do jakich doszedł Leszek Kukulski, próbując ustalić kolejność tworzenia wierszy
wydrukowanych w Ogrodzie…, bo Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego wskazują, że teksty z tej części zbioru powstały w roku 1684 lub
168536. Pozostawiając tę sprawę nierozstrzygniętą, warto jednak zwrócić uwagę,
że epitalamium napisane tuż po ślubie oraz wspomniana teraz fraszka zawierają
bardzo podobny koncept, wykorzystujący dwuznaczność imion bohaterów utworu. W epitalamium padają słowa:
Dosyć bujał samopas, niech zna Konstancyją, [...]
W tej cię [...]
Urodziwy woźniku Febin, stajni sławię (Og. II 322),

w Do Imci Pana Chorążego Zatorskiego zaś znajduje się dystych:
Nie wzdrygaj się; imiona przezwiska łagodzą.
Stanisław z Konstancją do tej ligi wchodzą (Og. I 357).

„Ligę” tworzą więc Kon-stancja i Stajni-sław. Użycie podobnego konceptu
wobec nierzadkiej u Potockiego praktyki powracania do tych samych tematów
i wątków nie świadczy przeciwko ustaleniom L. Kukulskiego, ale należy wziąć
pod uwagę możliwość przesunięcia daty powstania króciutkiego wiersza z Ogrodu nie plewionego. Zasygnalizowany przed chwilą artystyczny chwyt polegający na grze słów występował zresztą w barokowych epitalamiach często. Twórcy
chętnie posługiwali się nim, by wydobyć dodatkowe znaczenia z imion i nazwisk
oblubieńców bądź z nazw ich herbów. W przekonaniu (nie tylko) staropolskich
s. 82.

35

L. Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego, Wrocław 1962,

36

Ibidem, s. 80 nn.
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pisarzy: „Nomina sunt omina — każde imię nosi w sobie zapowiedź losu. Nazwa wiąże się z rzeczą nie tylko umową, ale i więzią mistyczną”37. Dzięki temu
przekonaniu onomastykony nie były w odczuciu ich autorów pustymi igraszkami
literackimi, lecz niosły informacje rozszyfrowywane (według poetów) w anagramatach.
Trzy epitalamia zawarte w Poczcie herbów zostały skierowane do par królewskich. Wszystkie wiersze znalazły się w pierwszej części herbarza, poświęconej
królewskim herbom, i wykorzystują motyw godła państwowego, czyli orła. Są to:
Białemu polskiemu z czarnem rakuskim orłem za Zygmunta III z Anną i Konstancją, za Władysława IV z Cecilią, za Michała z Eleonorą oraz Epitalamium Orłowi
Koronnemu z Pogonią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jagiełłowi z Jadwigą królewną polską, a także Epitalamium królowi Michałowi z Eleonorą Rakuszanką.
Pisanie tekstów okolicznościowych dotyczących zawierania związków małżeńskich przez przedstawicieli dynastii rządzących ma odwieczną tradycję. Cechą
charakterystyczną takich utworów było umieszczenie pochwały obu nowożeńców,
bardzo często sięgano przy tym do motywów heraldycznych. Dotyczy to między
innymi Lutni na wesele Zygmunta III Jana Jurkowskiego38. Natomiast wiersze
Potockiego odnoszące się do związków władców polskich z Habsburżankami są
wyraźnie niechętne łączeniu się z dworem wiedeńskim39. Autor Pocztu herbów
nie różnił się pod tym względem od ogółu szlachty, która z niepokojem przyglądała się niebezpiecznym (dla Rzeczypospolitej i wolności stanowej) mariażom40.
Pojawia się tu więc przysłowie: „Nie będzie Niemiec szczyrym Polakowi bratem”
i ostrzeżenie przed podstępnością całej nacji niemieckiej. Pierwsze z wymienionych epitalamiów, 50-wersowe, sięga również do żywego wśród Polaków poczucia braku wdzięczności Habsburgów za oswobodzenie ich stolicy w 1683 roku.
Argument ten, będący anachronizmem w tekście mówiącym o poprzedzających
bitwę wiedeńską związkach matrymonialnych, stanowi dowód, że wobec Niemców najlepszą postawą jest daleko posunięta nieufność. Potocki, który nigdy nie
był entuzjastą obcych nacji (najłagodniej obchodził się z narodami egzotycznymi,
choć i wobec nich czuł wyższość), szczególnie mocno swą antypatię objawiał
wówczas, gdy pisał o Turkach i Tatarach oraz Włochach, Francuzach i Niemcach.
Charakterystyczne, że nawet obraz Szweda jest w dziełach łużeńskiego poety —
mającego bardzo złe wspomnienia po „potopie” — mniej negatywny niż obraz
Niemca właśnie. Da się zresztą z pism Wacława Potockiego wywnioskować, że
bardziej krytycznie podchodził on do tych z chrześcijańskich nacji, które uchodziły za katolickie, mimo iż nie podawał argumentu odmienności religijnej jako
37

D. Gostyńska, op. cit., s. 145.
Zob. B. Pfeiffer, op. cit., s. 124 nn.
39 I. Maciejewska, Wenera w krzywym zwierciadle. O powinowactwach satyry, ironii i erotyki
w literaturze wieków dawnych, „Napis” 14, 2008, s. 160.
40 B. Janiszewska-Mincer, Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603. Narastanie konfliktu
między Zygmuntem III Wazą a stanami, Bydgoszcz 1984.
38
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podstawy do oceniania innych narodów. Opisując Duńczyków, Holendrów czy
Szwedów, umiał dostrzec — mimo świadomości istnienia wielu ich wad — także
zalety (na przykład dzielność), o wiele trudniej przychodziło mu to w stosunku
do wiernych Rzymowi krajów41. Objawia się to między innymi w Poczcie herbów. Tu odwołał się pisarz do zawartego w Księdze Kapłańskiej (Kpł 19,19 i 23)
oraz Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 22,9) zakazu tworzenia hybryd, mieszania gatunków. Pretekst stanowiły herby obu państw: biały orzeł Polaków i czarny
orzeł cesarski. Potocki ostrzegał:
Kiedy w jedno biały ptak z czarnem gniazdo wchodzą,
Srokate pospolicie dzieci z niego wodzą, [...]
Stąd niezgoda, choć w jednym siedlisku się roszczą,
Abo się nienawidzą, abo więc zazdroszczą (Pocz. 11).

Z takiego niedobranego związku rodzą się złe dzieci. W wierszu skierowanym do Michała Korybuta Wiśniowieckiego pada uwaga:
Strzeż się [...]
A że każda potwora zwyczajnie świat szpeci,
Waruj w Polszcze namnożyć o dwu głowach dzieci (Pocz. 38).

Widać zatem, że w obu cytowanych tekstach nie pojawia się w zasadzie
żaden z elementów typowych dla epitalamiów, a ich wymowa jest bliska antymałżeńskim przestrogom z Libuszy. Inaczej to wygląda w 40-wersowym utworze przeznaczonym dla Jagiełły i Jadwigi Andegawenki. Brak tu krytyki łączenia
się małżonków pochodzących z różnych narodów, znalazło się zaś miejsce dla
zwyczajowych życzeń dotyczących potomstwa wywodzącego się z uświęconego
przez Kościół związku. Jednak nawet w tym utworze Potocki zasygnalizował poczucie wyższości Koroniarzy nad Litwą — wyrzucał potomkom „bitnego Narymunda” pozostawanie w pogaństwie. Znakiem przewagi Polaków nad Litwinami
są możliwości zwierząt symbolizujących oba narody:
W jedno jarzmo z Pogonią Orła, ptaka z zwierzem,
Do wozu sławy wiecznym zaprzężesz przymierzem. [...]
Rączszy przecie jest orzeł, bo choć się zabawi,
Co koń w dwudziestu czterech, on w godzinie sprawi (Pocz. 23).

Poczet herbów to dzieło, w którym Potocki obszedł się z mieszkańcami Wielkiego Księstwa jednak najłagodniej. Z pewnością zaważyła na tym przynależność
gatunkowa zebranych tu tekstów. Herbarz (wbrew oczekiwaniom współczesnej
pisarzowi szlachty) to nie panegiryk i ostrość ataków na upadek moralno-militarny Rzeczypospolitej dorównuje tym, które znalazły się w Ogrodzie nie plewionym
i Moraliach, jednak co surowsze wystąpienia (w tym wobec nie-Polaków) zostały
przesunięte do Odjemka…
41 Zob. D. Dybek, Opis nacji Rzeczpospolitej i świata w twórczości Wacława Potockiego, [w:]
Potocki (1621–1696). Materiały z konferencji naukowej w 300-lecie śmierci poety. Kraków, 4–7
listopada 1996, red. W. Walecki, Kraków 1998, s. 31 nn.
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Przywołane do tej pory epitalamia zamieszczone w herbarzu łączyła konkretność adresatów dzieł. Za kolejną cechę wspólną należy uznać brak obscenicznych
aluzji. Te zaś nagminnie pojawiają się w pozostałych, niemających jednoznacznie określonego odbiorcy epitalamiach. Ich tytuły bardzo ogólnie mówią o tym,
do kogo tekst jest adresowany. Najczęściej występuje tu informacja o płci odbiorcy przynależącego do danego herbu (na przykład Wieniawczyk, Śreniawianka).
Poza tym zdarza się wskazanie na stan cywilny bohatera (choćby Epitalamium
Korwinowi z panną herbu Łódź albo Epitalamium młodzieńcowi Wenda z wdową
Ryba herbownym). Charakterystyczne jest, że właściwie tylko przy ponownym
wyjściu za mąż zaznaczono, że oblubienica to wdowa. „W przypadku wdowców
fakt powtórnie zawieranego związku nie znajdował wyrazu ani w tytułach, ani
w ich treści”42.
Informacja o powtórnym małżeństwie nie pozostawała tylko w tytule, gdyż
wykorzystywał ją poeta, by zwracać się albo do nierozważnego mężczyzny, który
(niepomny na historię biblijnej Sary) ryzykował własnym życiem, albo do wdowy
znów idącej w niewolę. Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy między małżonkami istnieje spora różnica wieku (niezależnie od tego, czy starszy jest mężczyzna, czy kobieta)43. Naigrawanie się z takich związków pojawia się w Poczcie
herbów i Odjemku… wiele razy, ale negatywną o nich opinię dostrzec można nie
tylko w twórczości Potockiego. Krytykom podlegał z tego powodu nawet św. Józef! W jednym ze staropolskich misteriów żalił się on:
A cóż mnie, staruszkowi, po tak młodej żonie! [...]
W taki mróz prowadzę się z taką białogłową,
Od wielkiego frasunku nie wiem, jak mię zową!44

Gdy opisywana była w herbarzach para niedobrana wiekowo, mężczyznę nazywano „starym”, kobietę zaś — „babą” lub „starą babą”. Zawsze spotykali się
oni z ostrą naganą. Podobne niedopasowane małżeństwa ośmieszał Wacław Potocki nie tylko w herbarzach, bo roi się od nich również na przykład w Ogrodzie
nie plewionym. Oto próbka takich kąśliwości, zawartych w Epitalamium Korwinowi z babą:
Zostałeś mężem babie, mogąc jej być wnukiem,
Wierę, choćbym nie widział, że się piszesz Krukiem,
Który nie mając nosa i po temu nogi,
Nie ugania żywego z orły i z rarogi;
Przegniłe ścierwy kluje, nie odraża smrodem,
Jako ty swoję babę — człekiem będąc młodem (Pocz. 148).
42

L. Ślękowa, op. cit., s. 86. Wyjątkiem jest Epitalamium starego herbu Ryba wdowcowi
(Pocz. 722).
43 I. Maciejewska, op. cit., s. 154–158.
44 Cyt. za: Misterna personata, red. J. Dürr-Durski, „Pamiętnik Teatralny” 1952, z. 1, s. 131.
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Kilka razy o złym doborze małżonków miały świadczyć ich herby (jak to
już było w przypadku związków polskich królów z Habsburżankami). Aby to zasygnalizować, Potocki wykorzystywał różne elementy herbu szlacheckiego: wygląd figur heraldycznych czy klejnotu, brzmienie proklamy albo też wszystkie te
znaki równocześnie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w wierszu opisującym
małżeństwo przedstawicieli herbów Stary Koń i Półkozic lub Stary Koń i Ciołek:
według autora należące do różnych gatunków zwierzęta zaprzężone do jednego
pługa wyglądają nienaturalnie — w takim mniemaniu utwierdzał go biblijny zakaz: „Nie będziesz orał razem wołem i osłem” (Pwt 22,10)45. Niewiele zaś da
się znaleźć utworów pochwalających dobry wybór partnera oraz instytucję małżeństwa w ogóle. Taki charakter mają Epitalamium Potockiemu Pilawczykowi
z Drużynionką i Epitalamium pannie herbu Miesiąc z herbownym Słońcem, gdzie
wskazano między innymi na prokreacyjne obowiązki małżeńskie:
Niech wiedzą i panny, i wdowy,
Że co miesiąc bez słońca, co ciało bez głowy,
To biała płeć bez męża — w ten czas się rozświeci,
Skoro narodzi pięknych jako gwiazdy dzieci (Pocz. 595).

Oprócz tego jednak pojawiają się głosy zdecydowanie antymałżeńskie, podkreślające, że ślub to niemal samobójczy krok (dwukrotnie Potocki porównuje
taki związek do wieszania się). Wobec wiedzy na temat dobrego małżeństwa samego poety z Katarzyną Morsztynówną owe wycieczki przeciwko uświęconym
mariażom wydają się tylko żartem, chociaż zmartwienia, jakich przysporzyła mu
odmowa żony w sprawie przejścia na katolicyzm, mogły wywołać reakcje w postaci takich deklaracji, jak w Epitalamium herbowemu Lis:
Piękna dziewka jest kaczką, stan małżeński jamą —
Mijaj herbowny Lisie, umykaj ze szlamą46 (Pocz. 105).

Niezależnie od wyrażonego w utworze nastawienia do małżeństwa elementem wspólnym większości epitalamiów jest — jak wspomniano — występowanie
podtekstów erotycznych lub wręcz obscenicznych. Umieszczenie ich w herbarzu było o tyle ułatwione, że wiersze owe nie były przeznaczone na autentyczne
obrzędy weselne i nic nie hamowało śmiałości twórcy. Dodać jednak należy, że
w utworach zawartych poza Pocztem herbów obscena pojawiają się nawet wówczas, gdy odbiorcy byli znani dokładnie i w dodatku należeli do najwyższych sfer
(przykładowo teksty poświęcone związkom Wielopolskiego z Marią de Arquain
mogłyby przyprawić o rumieniec co wstydliwsze panny). Wypada przypomnieć
przecież, że swoboda w epitalamiach to nie pomysł Potockiego. Charakteryzuje
45

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red.
Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań-Warszawa 1980.
46 Przyznać jednak trzeba, że całkowicie równoważy te uwagi zapewnienie, iż gotów byłby
Potocki żyć z Ksantypą, Klitajmestrą i Dalilą, aby móc mieć syna.
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ona już hymenaios znajdujący się w komedii Pokój Arystofanesa oraz przepełnione erotyzmem pieśni zwane versus fescennini47. Atmosfera wesela wyzwalała
śmiałość także u XVII-wiecznych uczestników zaślubin.
Jest znamienne, że zarówno na weselach chłopskich, jak i mieszczańskich oraz szlacheckich
teksty tych utworów charakteryzowały się zazwyczaj wielką drastycznością i frywolnością. Kursowały też dwuznaczniki, bawiono się sprośną grą słów, wznoszono nieprzyzwoite toasty. Teks
ty te mają zdecydowanie obsceniczny, pornograficzny charakter […]. Jest znamienne, że utwory,
o których była wyżej mowa, wychodziły spod pióra ludzi znanych skądinąd z wysokiego poziomu
moralnego […]. Za nieprzyzwoite uznała je dopiero zrywająca z dawną tradycją obyczajowość
oświecenia48.

Jednak tworząc epitalamia na użytek rodziny oraz sięgając po możliwości,
jakie daje odwołanie się do stemmatów, barokowi pisarze zachowywali powagę
i wystrzegali się drastycznych motywów czy słownictwa wulgarnego. Istniała zatem umowa regulująca, jak epitalamiów się nie pisze.
Utwory na herby, mimo że bywały oparte na koncepcie czy wykorzystywały grę znaczeń,
utrzymywano na ogół w tonacji poważnej, zupełnie brak w nich obscenów. To właśnie odróżnia je
od epigramatów Wacława Potockiego […], który stosuje w nich charakterystyczną dla stemmatów
krótką formę oraz przywołuje i interpretuje herby, a równocześnie wplata do życzeń, przepowiedni
i przestróg nieprzyzwoite aluzje. Zbliża to utwory Potockiego raczej do żartobliwych czy obscenicznych fraszek i epigramatów prezentowanych podczas wesel49.

Ilekroć więc herby małżonków pozwalały na wymyślenie mało skromnych
dowcipów, twórca korzystał z okazji — łatwo wyobrazić sobie wykonanie tego
typu wierszy podczas obrzędu pokładzin. Autor miał z pewnością świadomość
swobody obyczajowej owych tekstów, gdyż nie znajdziemy w nich (z nielicznymi
wyjątkami) nawiązań do Biblii, częstych w obu herbarzach50. Brak również popularnych w XVI i XVII wieku epitalamiów pobożnych, pisanych z okazji objęcia
godności kościelnych. Wręcz przeciwnie, sporo w zbiorach utworów krytykujących odrzucenie stanu świeckiego na rzecz życia zakonnego.
Podsumowując rozważania na temat epitalamiów napisanych przez Wacława
Potockiego, wypada powtórzyć, że w jego tekstach z łatwością da się odnaleźć
typową dla gatunku topikę: nawiązania do poszczególnych obrzędów weselnych czy odwołania do herbów wiążących się przedstawicieli szlachty. Poza tym
jednak XVII-wieczny pisarz często rezygnował z narzucanej mu przez tradycję
konwencji. Z tego powodu zazwyczaj nieznani są odbiorcy, rzadko spotyka się
pochwałę małżeństwa, oblubieńców lub życzenie potomstwa. Wizerunki herbów
nowożeńców zaś stawały się pretekstem do obscenicznych lub atakujących związek małżeński krótkich utworów.
47

K. Mroczek, op. cit., s. 12, 16.
Z. Kuchowicz, op. cit., s. 259 nn.
49 K. Mroczek, op. cit., s. 135.
50 Dodać należy, że antyk również nie dostarczał Potockiemu zbyt wielu pomysłów
wykorzystywanych w epitalamiach herbarzowych.
48
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Topoi in Wacław Potocki’s epithalamia
Summary
Wacław Potocki was one of the most prolific Polish writers of his era. His numerous works
include those overseen by the “domestic muse,” i.e. works devoted to the author’s family or family
life in general. The latter group in particular included over 150 texts, usually small, which bear some
features of epithalamia (though the name of the genre does not always appear in the titles). When
writing them, Potocki used motifs usually present in this type of works. Some epithalamia present,
for instance, various stages of nuptials, with the author using typical topoi for such stages, e.g. when
presenting a feast, he draws on the motif of a wedding cake (a kołacz or marzipan), making allusions
to the wedding night, using hunting associations; and when writing about the transfer, he emphasises
(like many other authors), the need for both spouses to be of the same social status. Many of Potocki’s epithalamia were based on a concept drawing on heraldic motifs, which was also part of the
“standard repertoire” of works talking about weddings. However, in works combining the poetics
of the stemma with epithalamium we can see that the author of Poczet herbów (A Gallery of Coats
of Arms), while willingly resorting to typical topoi, managed to maintain originality — he used
the nearly pornographic threads of the stemma, though others did not; he also criticised marriage,
which was a frequent topic, but not in epithalamia. Thus it turns out that Potocki was able to make
use of traditional motifs but could also combine them with motifs untypical for occasional works
associated with nuptials.
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