
TERESA KRUSZEWSKA

0  ZWIĄZKACH JANA TURNOWSKIEGO Z WROCŁAWIEM
Wśród siedemnastowiecznych poloników związanych z Wrocławiem 

znajdujemy dwa tomiki epigramatów Jana Tumowskiego. Pierwszy 
z druków nosi tytuł: Joannis Turnovii xeniorum epigrammaticorum de
cas... Jest to niewielka książeczka (in 4°) obejmująca zaledwie arkusz 
druku. Z karty tytułowej dowiadujemy - się, że została wydana we frank
furckiej oficynie Voltziana na początku 1600 r. Epigramaty zostały de
dykowane amplissimo, prudentissimo senatui populoque Vratislaviensi. 
Na końcowej karcie odnajdujemy szczegółowe informacje o skutkach 
grasującej w r. 1599 we Wrocławiu zarazy, która pozbawiła życia wielu 
mieszkańców.

Drugi zbiór (in 16°) odnajdujemy w klocku zawierającym prócz nie
go poezje Baltazara Exnera Hirsberga i Bartolomeusa Biloviusa. Tomik 
ten nosi tytuł: Joannis Turnovii reliquiarum centuriae secundae... Priores 
quinque decades... Został wydrukowany — jak-głosi karta tytułowa — 
we Wrocławiu u Jerzego Baumana w r. 1600. Oba tomiki, szczególnie 
pierwszy w całości poświęcony mieszkańcom Wrocławia, mówią o bli
skich kontaktach polskiego poety i publicysty Jana Turnowskiego ze 
stolicą Śląska. Poszukując dalszych śladów tych powiązań musimy prze
de wszystkim przyjrzeć się postaci pisarza zapomnianego i prawie cał
kowicie nie znanego z historii literatury staropolskiej. -

* * *

Jan Turnowski był Czechem z pochodzenia *. Urodził się w r. 1567 
w Wieruszowie 1 2, gdzie ojciec jego, Jan, po wyemigrowaniu z kraju był

1 Rodzina Turnowskich z Tumowa przybyła do Polski z Czech w r. 1548, wy
siedlona z kraju edyktami przeciw innowiercom. Por. J. Ł u k a s z e w i c z ,  O ko
ściołach braci czeskich w dawnej Wielkopolsce, Poznań 1835, s. 364; A. W ę g i e r 
ski ,  Systema historico-chronologicum ecclesiarum slavonicarum..., Utrecht 1652, 
s. 385.

2 Pośrednio datę urodzin poety podaje autor jego pierwszej biografii, A. W ę- 
g i e r s k i, op. cit., s. 390. Stwierdza on, że Turnowski zmarł 8 III 1629 r. w 62 roku 
życia. A zatem urodził się w r. 1567. Datę tę potwierdza podobna notatka rękopiś
mienna z r. 1629 zachowana w kronice zgonów wybitniejszych działaczy sekty 
braci czeskich (rkps Racz. 192, k. 136 r).W tym roku ojciec Turnowskiego przebywał 
w Wieruszowie ( W ę g i e r s k i ,  op. cit., s. 397). Tam urodził się pisarz.



ministrem zboru braci czeskich. Turnowski uczy się początkowo w Wie
ruszowie 3. W r. 1579 udaje się wraz z Andrzejem Ossolińskim w nauko
wą podróż do Genewy. 25 V 1579 r. został wpisany do uniwersyteckiej 
księgi genewskiej 4. Po skończeniu niższej szkoły Turnowski przenosi się 
do Głogowa a następnie do Wrocławia na dalszą naukę5. 12 I 1588 r. 
umiera jego ojciec 6 7 i wtedy Turnowski przechodzi całkowicie pod opiekę 
stryja, Szymona Teofila, seniora zborów braci czeskich w Wielkopolsce, 
znanego pisarza i działacza politycznegoT. Stryj wysyła go na wyższe 
studia teologiczne za granicę8. Turnowski uczy się w Strasburgu, Zu
rychu, Bazylei i Genewie w latach 1588—1592 9 dzięki pomocy finanso
wej Andrzeja Leszczyńskiego10 11, magnata wyznania kalwińskiego, od 
r. 1591 wojewody brzesko-kujawskiego n . W tym okresie kształtują się 
religijne i filozoficzne poglądy poety przebywającego w środowisku 
skalwinizowanego mieszczaństwa. W Zurychu nawiązuje on kontakty 
ze słynnym teologiem protestanckim, profesorem Wilhelmem Stuckim 12 
oraz z teologiem Rudolfem Simlerem 13. Powstają wtedy pierwsze próby 
poetyckie Turnowskiego oraz parę dziełek teoretycznych z zakresu teolo
gii. Wiersze zaginęły w rozruchach ulicznych wszczętych przez jezuitów 
w Poznaniu w r. 1593; wiemy dziś o nich tylko z późniejszej relacji 
autora 14. Rozprawy teologiczne wydane za granicą, głównie w Zurychu, 
należą do druków niezmiernie rzadkich, a w Polsce niedostępnych 15.

Drugi okres życia Turnowskiego, niezmiernie ważny w kształtowa

3 T. W o t s c h k e ,  Johann Turnowski. Aus Posens kirchlicher Vergangenheit, 
Lissa 1911, s. 75.

4 Ibid., s. 75—7G. Por. Le livre du rećteur, catalogue des étudiants de Vacadémie 
de Geněve, Gene ve 1860, s. 14.

5 W ę g i e r s k i ,  op. cil., s. 389.
6 Ibid., s. 375. 1

7 Ibid., s. 386; Ł u k a s z e w i c z ,  op. cit., s. 364—367.
8 Świadczy o tym list polecający pisany przez Szymona Teofila z Ostroroga 

2 VII 1588 r. do Melchiora Juniusa, rektora akademii w Strasburgu (rkps Racz., 
1306, 76).

9 W ę g i e r s k i ,  op. cit., s. 389. Datę zakończenia studiów wydobywamy z listu 
Turnowskiego pisanego z Zurychu 15 IX 1592 do Rudolfa Simlera. W liście tym 
Turnowski zapowiada szybki powrót do kraju. List przedrukował z rękopisu znaj
dującego się w miejskiej bibliotece w Zurychu W o t s c h k e ,  op. cit., s. 101—102.

10 W ę g i e r s k i, op. cit., s. 389.
11 T. Ż y c h l i ń s k i ,  Złota księga szlachty Polskiej, t. XVII, s. 2116.
12 Allgemeine deutsche Biographie, í. XXXVI, Leipzig 1885, s. 717.
13 Ibid., s. 112.
11 Mówi o tym pisarz w liście do Stuckiego pisanym z Wrocławia 24 I 1600 r. 

( W o t s c h k e ,  op. cit., s. 106).
15 Mowa o zaginionych drukach Theses theologicae de Deo essentia..., Tiguri 

1592; Theses de iustificatione... 1590. Kwerenda biblioteczna nie wykazała istnienia 
tych druków w Polsce.



niu się jego poglądów politycznych, otworzył powrót pisarza do Polski 
na przełomie lat 1592 i 1593 10 * * * * * 16. Będąc wykształconym teologiem i człon
kiem sekty braci czeskich Turnowski obejmuje kolejno stanowisko mi
nistra zboru w różnych miejscowościach, głównie w Wielkopolsce i Pru
sach 17. Pozostaje pod wyraźnym wpływem i opieką Szymona Teofila. 
Jego mecenasem i patronem jest w dalszym ciągu Andrzej Leszczyński. 
Od r. 1594 Turnowski jest ministrem zboru i nadwornym kaznodzieją 
w Baranowie, posiadłości Leszczyńskiego18. Kronikarz współczesny za
notował, że pisarz okazał się na tym stanowisku konsekwentnym i ener
gicznym obrońcą wyznania czeskiego l9.

W latach dziewięćdziesiątych wzmagają się w Wielkopolsce i Prusach 
represje jezuitów w stosunku do innowierców. Innowiercy wielkopolscy, 
m. in. pod kierunkiem Szymona. Teofila, prowadzili walkę o zjedno
czenie sekt: kalwińskiej, luterańskiej i czeskiej. Zgoda sekt miała stać 
się rękojmią skutecznej obrony przed brutalną ekspansją katolicką je
zuitów. Jan Turnowski bierze żywy udział w akcji zjednoczeniowej. Od
najdujemy go na zjeździe krakowskim w lutym i marcu 1595 r., gdzie 
wraz z Andrzejem Leszczyńskim podpisał akt zgody seniorów sekty lu
terańskiej i czeskiej: Erazma Glicznera i Szymona Teofila Turnowskie- 
go 20. W sierpniu tegoż roku brał żywy udział w obradach synodu zjed
noczeniowego w Toruniu 21. Synod nakreślił profil ideowy zjednoczonych 
sekt. W programowym kazaniu22 Szymon Teofil domagał się potwier
dzenia konsensu sandomierskiego z r. 1573, całkowitego ujednolicenia 
działalności sekt, wspólnej walki przeciw jezuitom. Domagał się także 
radykalnej zmiany stosunku szlachty i magnatów do eksploatowanych

10 Turnowski wraca do kraju po 15 XI 1592 r., o czym wiemy z jego listu do
R. Simlera (W o t s c h k e, op. cit., s. 101—102), a przed tumultem jezuickim w Po
znaniu, o czym świadczy list pisany do Stuckiego z Poznania 13 XII 1593 r.
(W o t s c hic e, op. cit., s. 103—104) oraz list również do Stuckiego z 24 1 1600 r.
z Wrocławia (W o t s c h k e, op. cit., s. 106). Tumult jezuicki miał mie jsce na wiosnę
(kwiecień?) 1593 r. Por. J. Ł u k a s z e w i c z ,  Wiadomość historyczna o dysydentach
w mieście Poznaniu, Poznań 1832, s. 110—111.

17 W ę g i e r s k i ,  op. cit., s. 389—390; Ł u k a s z e w i c z ,  O kościołach braci
czeskich, s. 370—371. ,

18 Tytuły te wymienia w podpisie pod Sposobem zgody... Erazma Glicznera 
i Szymona Teofila Turnowskiego spisanym w Krakowie 3 III 1595 (rkps Racz., 48, 
k. 295—296).

1(1 Rkps Racz., 46, k. 17v.
20 Por. przyp. 18.
21 Por. notarialne sprawozdanie Daniela Mikołajewskiego z przebiegu obrad 

synodowych, Consignatio synodi generalis Thorunensis... (Geschichte der Preus- 
sischen Lande... von Gottfried Lengnich, t. IV. Danzig 1726, s. 128)."

22 Kazania synodowe na generalnym synodzie ewangelickim w Toruniu 1595, 
roku pańskiego 1599.



klas: mieszczańskiej i chłopskiej. W r. 1596 Jan Turnowski posłował 
w imieniu innowierców wielkopolskich na sejm Rzeczypospolitej23 *.

Ten okres życia Tumowskiego przynosi dość obfity plon pisarski. 
Prócz wydanych w r. 1600 we Wrocławiu i Frankfurcie tomików poezji, 
kazań pogrzebowych oraz doskonałą polszczyzną przekładanych z nie
mieckiego kancjonałów protestanckich powstaje wtedy biblia wydana 
w Gdańsku w 1606 r .21 Przekład Nowego Testamentu, dokonany przez Ja
nickiego, a skorygowany przez Tumowskiego i Daniela Mikołajewskiego 
na prcśbę kolejnych synodów różnowierczych, wszedł do wydanej w r. 
1632 tzw. biblii gdańskiej 25. Filologiczne zabiegi, których skrupulatnie 
musieli dokonać korektorzy, miały na celu oczyszczenie tekstu Nowego 
Testamentu z zafałszowań dokonanych przez teologów katolickich26. 
W dwa lata później, w r. 1608, Turnowski otrzymał tytuł doktora teologii 
na uniwersytecie w M arburgu27 *. Wydanie biblii przyczyniło sie do 
uzyskania tytułu. W r. 1607 prawdopodobnie spod pióra Turncwskiego 
wyszła antyjezuicka broszura polityczna, Krótkie uważenie konstytucji 
nowotnej o jezuitach 2S, wymierzona przeciw ustawie sejmowej 29 biorącej 
w obronę jezuitów wypędzonych z Torunia przez mieszczan.

W r. 1610 na zaproszenie magistratu toruńskiego Jan Turnowski 
przeniósł się na stałe do Torunia 30. Fakt ten zapoczątkował trzeci etap 
jego działalności politycznej i twórczości literackiej. W Toruniu objął 
on stanowisko kaznodziei w kościele Marii po zmarłym w r. 1609 Piotrze 
Artomiuszu 31. Równocześnie otrzymał stanowisko profesora teologii i li
teratury w Gimnazjum Toruńskim32. Na synodzie w Ostrorogu został 
obrany seniorem zborów wielkopolskich 33 *, uzyskał więc najwyższą god
ność w hierarchii kościelnej. Turnowski w tym okresie w dalszym ciągu 
publikuje rozprawy teologiczne (m. in. De aeterna Dei praedestinatione 
assertio et confessio... 1626) oraz przekłady kancjonałów i modlitewników

23 Rkps Racz. 46, k. 36 v.
2J Summa historii Nowego Testamentu..., Gdańsk 1606.
25 M. S i p a y ł ł ó w n a ,  W sprawie genezy „biblii gdańskiej“ (Reformacja 

w Polsce, 1934, s. 144 n.).
26 Por. wstęp „Do czytelnika“ w wymienionym druku.
27 Kaiser-Geburtstags-Programm der Universität Marburg 1882, s. 41, cyt. za 

W o t s c h k e ,  op. cit., s. 91; W ę g i e r s k i ,  op. cit., s. 389.
26 J. C z u b e k ,  Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego, t. III, 

Kraków 1918, s. 302 n.
29 Tak zwana Restitutio expulsionis Patrum Societatis Jesu... (Volumina legum..., 

t. II, s. 1612—1613).
m° w  ę g i e r s k i, op. cit., s. 390.
81 J. H. Z e r n e c k e, Summarischer Entwurf des Beehrten und Belehrten

Thorn, Thorn 1712, s. 34; por. Polski słownik biograficzny, t. I, Kraków 1935, s. 168.
82 Z e r n e c k e ,  op. cit., s. 36.
S3 W ę g i e r s k i ,  op. cit., s. 390.



protestanckich. Przede wszystkim jednak powstają wtedy (w latach 
1614—1616) anty jezuickie pisma polemiczne pisane w obronie mieszczan 
toruńskich.

Jezuici w Toruniu starali się opanować szkolnictwo, Kościół, ingero
wali w życie gospodarcze i polityczne miasta. 8 V 1614 r. urządzili pro
cesję z okazji obchodu święta Bożego Ciała 34. Mieszczanie nie pozwolili 
procesji przejść przez miasto. Doszło do ostrych starć ulicznych. Mszcząc 
się za to jezuici zburzyli zbory różnowiercze w Poznaniu35. Wypadki 
te zapoczątkowały polemikę mieszczan z jezuitami. Powstało wtedy kil
kanaście broszur, w których wypowiedziały się obie strony. W imieniu 
mieszczan toruńskich, którzy domagali się nieingerencji Kościoła i szla
chty w życie miasta, potępiali zdecydowanie politykę i obłudę moralną 
jezuitów, wystąpił Jan Tumowski. W ogniu polemiki powstają wtedy 
3 broszury: Nowiny z Poznania 36 37 38, Duplika na replikę „Nowin prawdzi
wych“ z Poznania 37 oraz Obrona prawdy listów z miasta Torunia 38 wy
dane anonimowo w r. 16 1 4 39 40.

Jezuici ostro napadli na autora broszur, którego ukryte nazwisko nie 
było im obce. Pod nazwiskiem Turnowskiego wydali w r. 1614 broszurę 
Krześcijańskie zboru pańskiego konstytucje w Elbiągu40 ośmieszającą 
wyznanie braci czeskich. Turnowski broniąc się przed oszczerstwem wy
dał w r. 1616 broszurę Pewna o niepewnych konstytucjach elbiąskich 4l. 
W r: 1617 nazwisko Jana Turnowskiego pojawiło się na indeksie ko
ścielnym 42. W r. 1621 na synodzie w Krakowie biskup Marcin Szyszkow- 
ski specjalnym wyrokiem skazał na spalenie wśród trzech szczególnie 
niebezpiecznych dla Kościoła pism Obronę prawdy 43. Obrony pod wielki

Reprotestacja stanów miasta Torunia. , w druku: Obrona prawdy listów 
z miasta Torunia... [1614], por. rkps kórnicki, 179.

3r’ Ł u k a s z e w i c z ,  Wiadomość historyczna..., s. 148.
36 Nowiny z Poznania o gwałtownym zburzeniu zborów ewangelickich przy tyra 

i zniesienie potwarzy o Toruniu do druku wydanych [1614].
37 Duplika na repliką „Nowin prawdziwych“ z Poznania pokazująca Bellarmi- 

noioe miejsce i słowa konstaniskiego conciłii i insze zadane falsi crimina znosząca, 
b. m. i d.

38 Obrona prawdy listów z miasta Torunia na sejmiki śrcdzki i proszewski... 
pisanych..., b. m. i d.

3fl Sprawę autorstwa tych broszur omawiam w pracy Anty jezuicka twórczość 
Jana Turnowskiego w latach 1614—1616. (Studia Staropolskie, t. V, 1957).

40 Krześcijańskie zboru pańskiego konstytucje Elbiągu w roku teraźniejszym 
zawarte..., Toruń 1614.

41 Pewna o niepewnych konstytucjach elbiąskich księdza Jana Turnowskiego... 
Sprawa..., Toruń 1616.

42 Index librorum prohibitorum, Kraków 1617.
43 Reformationes generales ad clerum et populum dioecesis Cracoviensis perti

nentes, anno 1621, Cracoviae, k. 163.



mi karami nie wolno było czytać i rozpowszechniać. Wobec takich na
paści ze strony jezuitów Turnowski milknie zupełnie i w późniejszych 
latach odsuwa się od działalności politycznej.

W Toruniu pozostaje aż do śmierci, tzn. do 8 III 1629 r .44

*  *  *

Najwcześniejszą notatkę biograficzną rzucającą światło na związki 
Jana Turnowskiego z Wrocławiem i jego mieszkańcami zawdzięczamy 
współcześnie z nim żyjącemu i pozostającemu w bliskich stosunkach 
z poetą historykowi Andrzejowi Węgierskiemu.

„Johannes Turnovius ... iactis in patria studiorum fundamentis, con
tinuandorum causa missus in scholam Glogoviensem, tum Vratislavien- 
sem“. I dalej: „poeta argutus, laurea Vratislaviae a Paulo Melisso poetica 
ornatus. Extant centuriae carminum eius, cum alibi, tum Vratislaviae 
1600 excusae“45.

Informacje Węgierskiego pozbawione oznaczeń chronologicznych mogą 
stanowić jedynie punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Już pierwsze 
odczytanie wzmianek Węgierskiego budzi wątpliwości. Czy możliwe, aby 
uczeń którejś ze szkół wrocławskich w początkach kariery szkolnej i ży
ciowej został uwieńczony wieńcem laurowym za działalność poetycką? 
Niepokoi związana z ogłoszeniem epigramatów data r. 1600. Czy możli
we, aby 33-letni mężczyzna rozpoczynał naukę w gimnazjum? Od razu 
nasuwa się przypuszczenie, że Wrocław niejeden raz musiał gościć Jana 
Turnowskiego.

Z notatki Węgierskiego dowiadujemy się, że po ukończeniu szkoły 
w kraju, a przed wyjazdem na wyższe studia zagraniczne, Turnowski 
uczył się we Wrocławiu. Pamiętamy z biografii, że wyszedłszy ze szkoły 
wieruszowskiej jako dwunastoletni chłopiec Turnowski wyjechał na 
krótko z Ossolińskim do Genewy46. A zatem najwcześniej po r. 1579, po 
powrocie z Genewy, mógł udać się do Wrocławia. Ponieważ nie znamy 
dokładnych dat pierwszego pobytu pisarza we Wrocławiu, musimy za
dowolić się wyznaczeniem przypuszczalnych granic chronologicznych. 
Datę post quam stanowi dla nas 25 V 1579 r., górną natomiast 2 VII 1588 r. 
Tego dnia bowiem Turnowski z pewnością znajduje się już w Ostro
rogu u Szymona Teofila szykując się do wyjazdu za granicę47. Jeśli 
wierzyć Węgierskiemu,' poeta najpierw odwiedził szkołę głogowską. Do 
Wrocławia mógł więc przyjechać dopiero na początku lat osiemdzie
siątych.

41 W ę g i e r s k i ,  op. cii., s. 390; Rkps Racz., 192, k. 136 v.
45 W ę g i e r s k i ,  op. cii., s. 389.
46 Por. przyp. 4.
47 Por. przyp. 8.



Pierwszy pofctyt Turnowskiego we Wrocławiu nie posiada dokumen
tacji archiwalnej. Odpowiednie metryki szkół św. Elżbiety i Marii Ma
gdaleny, do których ewentualnie mógł uczęszczać, zaginęły48. W sposób 
pośredni tylko, sięgając do historii szkolnictwa wrocławskiego oraz do 
późniejszych utworów Turnowskiego, możemy stwierdzić, w której szko
le i pod czyim kierunkiem zdobywał poeta pierwsze zasoby wiedzy.

Wotschke 49 przypuszcza, że uczył się w szkole Marii Magdaleny, wy
mienia nawet jako jego nauczycieli Pridmanusa i Hoeckelshovena. In
formacja ta wydaje się prawdopodobna, ale po dokładnej analizie wy
kazuje pewne nieścisłości. Johannes Hoeckelshoven został bowiem nau
czycielem u Magdaleny dopiero 23 X 1591 50, a więc co najmniej w trzy 
lata po wyjeździe Turnowskiego z Wrocławia. Wobec tego mamy prawo są
dzić, że informacja Wotschkego jest raczej tylko przypuszczeniem pozba
wionym archiwalnej podbudowy. Przypuszczenie to osłabia jeszcze inny 
fakt. Najsławniejszą szkołą wrocławską było Gimnazjum św. Elżbiety. 
Jeszcze w r. 1562 uzyskało ono prawa akademickie51. Od tego czasu da
tuje się ogromny rozkwit szkoły, która wysuwa się na pierwsze miejsce 
w mieście pozostawiając w cieniu szkołę Marii Magdaleny52. W r. 1570 
ówczesny rektor Elżbiety Wincentius wydał nową ordynację szkolną, 
która od razu zbliżyła Gimnazjum pod względem programu i metod 
nauczania do szturmowskiej uczelni w Strasburgu53.

Możemy bez większych zastrzeżeń przyjąć, że Turnowski zapisał się 
we Wrocławiu do Gimnazjum Elżbiety. Potwierdzają to jego bliskie sto
sunki z nauczycielem tej szkoły Andrzejem Calagiusem. Andrzej Ca- 
lagius 54, znany i ceniony przez współczesnych poeta śląski i humanista, 
należał w latach 1579—1586 do najwybitniejszych profesorów Gimna
zjum. Był on poprzednio nauczycielem w szkole w Wieruszowie55. Jego 
praca w Wieruszowie przypada na lata 1574—1576, a więc na okres, 
w którym do tej samej szkoły uczęszczał Jan Turnowski56. W r. 1576 
Calagius przeniósł się do Wrocławia, a od r. 1579 uczył w Gimnazjum 
Elżbiety57. Przypuszczalnie na skutek jego namowy Jan Turnowski

49 Wiadomość tę uzyskałam w wyniku kwerendy w V,Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu.

49 W o t s c h k e ,  op. cit., s. 76.
50 G. B a u c h ,  Geschichte des Breslauer Schulwesens in der Zeit der Refor

mation (Codex diplomaticus Silesiae, t. XXVI, Breslau 1911, s. 158—160, 386).
51 S. T y n c, Z życia patrycjatu wroclaxoskiego w dobie renesansu (Sobótka, 

1954, s. 84).
62 Ibid.
53 Ibid.
54 Polski słownik biograficzny, t. III, s. 189.
55 Ibid.
50 W o t s c h k e ,  op. cit., s. 75.
57 Polski słownik biograficzny, loc. cit.



senior zdecydował się wysłać syna do Wrocławia. Tumowski kształcił 
się więc w dalszym ciągu pod kierunkiem Calagiusa. Kontakty ich zostały 
udokumentowane utworami, które poświęcili sobie wzajemnie. Zostały 
one wydrukowane później58 * *, ale ich treść świadczy wyraźnie o długo
trwałej zażyłości obu poetów.

Trzy epigramaty Tumowskiego dedykowane Calagiusowi, drukowane 
w r. 1600, noszą na sobie znamiona formalistycznej, szkolnej konwencji. 
Przytoczmy jeden dla przykładu:

Ad eundem poet. Coes. Laur.
Ardua qui sequitur Musarum, castra, Calagi,
Conatus firmante Deo, vigilique labore,
Is fructum virtutis habet laudabile nomen ■",M.

W dwa lata później, w r. 1602, wydrukował Calagius w tomie epigra
matów utwór pochwalny na cześć Turnowskiego nie odbiegający w wa
lorach. poetyckich od utworów ucznia.

Johan. Turnovii, equitis Poloui, poetae docti insig.
Ut galeam sua crista decet: sua penna volucrem 
Ut levat et terris tollit ad usque polum:
Nodus ut Herculeus vix est resolubilis uni,
Ut florem ante alium lilia verna nitent:
Sic virtus tua, Tůmovi, doctrinaque coelo 
Surgit et aeternae praemia lucis habeteo.

Calagius jako poeta i znawca teorii literatury musiał mieć duży 
wpływ na wykształcenie i rozwój artystycznych skłonności ucznia. Po
etyka zajmowała w programie nauczania w szkole Elżbiety czołowe 
miejsce. Pisanie utworów poetyckich należało do obowiązkowych zajęć 
uczniów. Musieli produkować wiersze na zadane przez nauczyciela te
maty dbając wyłącznie o ich formalną poprawność 61 * * *. Oczywiście, walory

58 Są to trzy epigramaty Turno wskiego w tomiku Joannis Turno vi reliquiarum
centuriae saecundae. Priores quinque decades, Vratislaviae typis Georgii Bavmanni
M. D. C. na kartach: B 3 , B 3 V; oraz epigramat Calagiusa w tomiku Epigraw.matum
M. Andreae Calagii Vratislavien., poetae caesarei et coronati centuriae sex, Fran- 
cofurti ad Oderam, typis Sciurinis, anno M. D. C. II. 1602, k. 173.

M T u r n o w s k i ,  op. cit., k. B3V. W tłumaczeniu: „Do pewnego poety uwień
czonego przez cesarza. Calagiusie, kto dąży do wzniosłych siedzib muz próbując te
go z pomocą Bożą i usilną pracą, ten osiągnie owoc cnoty — imię godne pochwały“.

,;n C a l a g i u s ,  op. cit., s. 173. Tłum.: „Jana Turnowskiego, szlachcica polskiego, 
uczonego poety naznaczenie. Jak przyłbica ma swój czub, [jak] pióra noszą ptaki 
i dźwigają z ziemi do nieba samego, jak niemożliwy jest do rozwiązania przez 
jednego [człowieka] węzeł Herkulesa, jak błyszczą przed innym kwiatem wiosenne 
lilie, tak twoja cnota, Tumowski, i nauka służy niebu i ma nagrodę wiecznej 
chwały“.

01 T y n c, op. cit., s. 85.



ideowe i artystyczne tych utworów były niewielkie. Szkoła celowo wy
rabiała tylko wprawę w wierszowaniu łacińskim, nie kładła jednak 
u podstaw masowo powstającej ,,literatury“ uczniowskiej żadnego pro
gramu moralnego, społecznego, światopoglądowego. Najczęściej ograni
czano się do treści panegirycznych. Szlifowanie wiersza miało zastąpić 
szczerość wypowiedzi. Uczyło uniżonej obłudy wobec możnych adresa
tów tych utworów, raczej tłumiło, niż szkoliło prawdziwe talenty. Oce
niając jakość poetycką późniejszych utworów Turnowskiego musimy 
pamiętać o szkolnych schematach, które legły u podstaw jego warsztatu 
pisarskiego.

W tym okresie Turnowski poznał słynnego pedagoga wrocławskiego 
Kacpra Britmannusa. Britmannus był głogowianinem z pochodzenia02, 
przez długi czas uczył w szkole głogowskiej °3, ale już po r. 1575 przenosi 
się na stałe do Wrocławia 64 i tu uczy najpierw w Gimnazjum Elżbiety, 
później zaś u Marii Magdaleny 65. Britmannus był również poetą. Wyda
wał szereg łacińskich utworów poetyckich. Podczas drugiego pobytu we 
Wrocławiu Turnowski nie zastał już Britmannusa przy życiu. Nauczyciel 
zmarł 8 IX 1598 r .66 Turnowski poświęcił mu epigramat pt.:

Mors clariss. et intergerrimi viri dn. Caspari Britmanni 
Vir pius atque gravis, felix dux ille iuventae 
Britmannus lenta morte peremptus obit.
Inclita Bresla cave: vir tollitur integer: urbis 
Ne videat vivus funera multa suae07.

Pierwszy pobyt we Wrocławiu musiał odegrać dużą rolę w życiu 
Turnowskiego, skoro odżył w jego utworach w kilkanaście lat później.

Daty drugiego pobytu Turnowskiego we Wrocławiu dają się ustalić 
na podstawie bezspornych źródeł. Pierwszym z nich jest list Jana Tur
nowskiego68 pisany z Wrocławia do Wilhelma Stuckiego, profesora i przy
jaciela poety z okresu studiów. Odczytajmy fragmenty listu. Po grzecz
nościowych formułkach powitalnych odnajdujemy następujące zdanie:

B a u c h ,  op. cit., s. 319.
n:' Ibid., s. 297.
M Ibid., s. 297.
05 Ibid., s. 242.
66 Ibid., s. 361.
67 Joannis Turnovii xeniorum epigrammaticorum decas... [1600], typis Voltzia- 

nis, k. Ai. Tłum.: „Śmierć najsławniejszego i najszlachetniejszego męża pana Kacpra 
Britmannusa. Człowiek zacny i poważny, szczęśliwy przewodnik młodzieży, Brit- 
mannus. zmarł, zgubiony powolną śmiercią. Słynny Wrocławiu, strzeż się, nieska
lany człowiek umiera, żeby żywy nie widział licznych pogrzebów swTojego miasta“.

es Oryginał tego listu, pisanego z Wrocławia 24 I 1600 r., znajduje się w Bi
bliotece Miejskiej w Zurychu. Tekst przedrukował W o t s c h k e ,  op. cit., s. 104— 
106.



„Hospes haec in transitu in hospito publico pluribus districtus iam iam 
abiturus vix salutatis amicis Wratislavia inopinato denique scribo“. 
A dalej: „Cum caetera universa mea mihi tumultu Posnaniensi erepta 
sunt, tum camoenae mea, licet impolitae illae, attamen meae, quas eam 
ob rem aegre praesertim fero, quod sint pleraeque vestri in me officii et 
amoris et mei in vos grati animi monumenta, quae perpetua esse velim“.

Turnowski wymienia wszystkie swoje zaginione utwory, przypomina, 
że część ich zostawił w rękopisie u przyjaciół w Zurychu. Prosi Stuckie- 
go, aby ktoś godny zaufania zebrał wszystkie te wiersze w jeden tom. 
Na zakończenie dodaje: „Ad me pertinentia Wratislaviam ad nobilem 
dominum Jacobum Monavium deferantur“69. List jest datowany z Wro
cławia 24 I 1600 r. Pierwszy fragment pozwala nam stwierdzić, że pobyt 
Turnowskiego we Wrocławiu zakończył się wkrótce po 24 I 1600 r. Datę 
przyjazdu poety do miasta wydobywamy z innego źródła informacji, mia
nowicie z wydanych w tymże roku poezji. We wspomnianym już to
miku Joannis Turnovii xeniorum eipigrammaticorum decas znajdujemy 
(na k. A4) wiersz pod tytułem Natalis Salvatoris mundi. Treść utworu 
przemawia za tym, że był pisany we Wrocławiu. Turnowski wyraża 
w nim radość z powodu powolnego cofania się z miasta grasującej tam 
zarazy. Niespotykana w swoich rozmiarach zaraza miała największe na
silenie w r. 1599. Sam poeta zanotował na końcu tomiku liczbę zmar
łych i chorujących w tymże roku ludzi. Pisany z okazji Bożego Narodze
nia wiersz musiał więc powstać pod koniec grudnia 1599 r. Przypusz
czalnie więc przyjechał Turnowski do Wrocławia około połowy grudnia, 
a może wcześniej jeszcze. Z okazji wjazdu do miasta pisał:

Sarmata in ingressu urbis ad Christum 
Ingredior Breslae vicinus Sarmata muros:
Tu me duc placida maxime Christe manu (
Et vel si qua manent veteris vestigia morbi,
Ne civi noceant hospitibusque cave.
Vel Deus attractam coeli sub sidera pestem 
Vre vel immenso frigore perde malum70.

69 Ibid., s. 104. Tłum.: „Przebywając jako gość w publicznej gospodzie, w prze- 
jeździe będąc, licznymi sprawami zajęty, już przed samym wyjazdem niespodzie
wanie wreszcie piszę ...Tak jak wszystkie moje [ r z e c z y ]  przepadły mi w rozruchach 
poznańskich, tak i moje utwory, chociaż nie wygładzone, jednak moje własne, co 
z tego zwłaszcza powodu ciężko znoszę, że były w większości świadectwem twej 
wobec mnie przyjaźni i uprzejmości oraz mojej wobec ciebie wdzięczności, którą 
chciałbym zawsze zachować ... Odnoszące się do mnie [korespondencje] proszę kie
rować do Wrocławia do szlachetnego pana Jakuba Monaviusa“.

70 J. Turnovii, xen, epigr. decas... Tłum.: „Sarmata do Chrystusa przy wjeździe 
do miasta. Sąsiad, Sarmata, wkraczam w mury Wrocławia. Ty, Chryste, 
prowadź mnie życzliwą ręką. I jeżeli pozostały jakieś ślady dawnej choroby, pilnuj,



W ostatnim z cytowanych fragmentów listu Turnowski powołuje się 
na znajomość z Jakubem Monaviusem. Prosi, aby wszystkie pisma wy
syłane do niego do Wrocławia kierować na adres Monaviusa.

Jakub Monavius urodził się w r. 1546 w patrycjuszowskiej rodzinie 
kalwińskiej we Wrocławiu 71. Studiując w zagranicznych ośrodkach my
śli protestanckiej nawiązał znajomości z przywódcami europejskiej myśli 
protestanckiej: Teodorem Bezą, Sturmem, Hotomanem, Herdesianem. 
Kiedy w latach osiemdziesiątych powrócił do Wrocławia, był już zna
nym powszechnie humanistą i działaczem kalwińskim. "Przede wszyst
kim jednak wsławił się jako mecenas pisarzy. W r. 1581 poznał przyby
wającego do Wrocławia z dworu cesarza Rudolfa II — Jana Cratona 72. 
Craton z pochodzenia plebejusz, uczeń Gimnazjum św. Elżbiety, przyby
wał do rodzinnego miasta jako sławny, doświadczony lekarz i protestant. 
Prowadził on szeroką działalność polityczną. Utrzymywał stosunki z Ja
nem Łaskim73 i z Ostrorogami74. Pod wpływem polskiej zgody sando
mierskiej stał się gorliwym zwolennikiem zjednoczenia europejskich 
protestantów na gruncie wspólnej konfesji75 *. Monavius i Craton skupili 
wokół siebie grupę wykształconych mieszczan wyznania kalwińskiego7<5. 
Do ich kręgu towarzyskiego mogli wchodzić tylko wybitni humaniści, 
ludzie o dużej wiedzy, znający się na literaturze, utalentowani. Środo
wisko to, wyłącznie mieszczańskie i protestanckie, przez to niezmiernie 
ekskluzywne, toczyło walkę z Kościołem katolickim. Po śmierci Cratona 
w r. 1585 Monavius kontynuuje jego politykę nawiązywania porozu
mienia z protestantami w skali europejskiej, szczególnie z innowiercami 
polskimi. Wyrazem tych tendencji była korespondencja Szymona Teofila 
Turnowskiego z Monaviusem. Dwa zachowane do niedawna listy: z 15 1 
1594 oraz 13 XII 1594 r. zaginęły w czasie II wojny światowej 77. Nie 
wiemy, jaka była treść tych listów, możemy się jej jednak domyślać 
zważywszy, że były one pisane niemal w przeddzień synodu toruńskie
go w 1595 r.

W czasie pobytu we Wrocławiu poeta utrzymywał bliskie kontakty 
z Monaviusem. Na pewno bywał w jego domu. Będąc częstym gościem 
patrycjusza musiał stykać się z gronem skupionych wokół niego inte-

aby nie zaszkodziły obywatelowi ni gościowi. Albo, Boże, spal zarazę przywleczona, 
pod gwiazdy niebieskie, albo zniwecz nieszczęście silnym mrozem“.

71 T y n c, op. cit., s. 104 i n.
72 Ibid., s. 101.
73 Ibid., s. 103.
74 Ibid.
75 Ibid.
7fi Ibid., s. 101—103.
77 Informację tę otrzymałem w Dziale Rękopisów Biblioteki im. Raczyńskich 

w Poznaniu. Notatkę o tj'ch listach przekazuje W o j t k o w s k i ,  op. cit., s. 183.



lektualistów. Do Monaviusa skierowuje epigramat zamieszczony w to
miku Xeniorum epigrammaticorum decas.

Ad nob. dn. Jacobum Monavium, patricium Wralislaviensem: 
Monavio multam, mea Musa, precata salutem 
Haec fer disparibus condita verba modis.
Clarius inter tot rutilantia sidera Breslae,
Patriciis atavis editus, ille mical.
Ille Sionaei permensus culmina montis 
Aonia large labra rigavit aqua.
Hunc tu Musa roga, modo sint haec iusta rogata,
Ut Patriae tradat carmina nostra suae78 79.

)

Zapewne do drugiego pobytu Turnowskiego we Wrocławiu można 
odnieść informację Węgierskiego: laurea Vratislaviae a Paulo Melisso po
etica ornatus...79 Przemawia za tym gorączkowa krzątanina Turnowskie
go wokół spraw własnego pióra. W liście do Stuckiego odsłaniając wła
ściwy cel korespondencji prosi: „Nunc te, domine et amice, mi honorande, 
ea, quae par est, submissione oro, ut aliquem idoneum seligas, qui haec 
mea omnia colligat unum in fasciculum ... Si plus ad scribendum otii 
esset, mihi compellandum eo nomine d. Eglinum eumque rogandum, ut 
haec mea colligeret, cuius iudicio et lima polita illa sunt omnia. Quicum
que tamen onus hoc colligendorum meorum iuvenilium susceperit, a me ... 
habeat“80.

Turnowski nie poprzestaje na próbach odzyskania utworów straco
nych w czasie rozruchów jezuickich. Pisze i drukuje w tym czasie wy
mienione poprzednio tomiki poezji. W nich natrafiamy na ślady kon
taktów Jana Turnowskiego z Pawłem Melissusem. Żyjący w latach 
1539—1602 81 niemiecki poeta i humanista otrzymał pod koniec XVI w. 
od cesarza prawo nadawania wieńca laurowego wybranym przez siebie

78 J. Turnovii xen. epigr. decas, k. A.\v. Tłum.: Do szlachetnego pana Jakuba 
Monaviusa, patrycjusza wrocławskiego. Muzo moja, proszona o wiele pozdrowień 
dla Monaviusa, nieś mu te słowa złożone nierównymi metrami. Ów, pochodzący 
z patrycjuszowskiego rodu, błyszczy jaśniej wśród tylu lśniących gwiazd Wrocławia. 
On, przemierzywszy szczyty gór Syjonu, Aońską wodą poił usta; ty, Muzo, jego 
proś, aby tylko były słuszne te prośby, aby przekazał nasze pieśni swojej ojczyźnie.

79 W ę g i e r s k i ,  op. cit., s. 390.
80 W o t s c h k e ,  op. cit., s. 105—106. Tłum.: „Teraz cię, panie i przyjacielu mój 

zacny, proszę z należnym uniżeniem, abyś wybrał kogo właściwego, kto by te 
wszystkie moje pisma zebrał w ieden tomik... Jeżeli zbywałoby mi więcej czasu 
do pisania, należałoby mi skłonić w tym celu pana Egiinusa i prosić go, aby wszyst
kie te moje pisma zebrał on, którego sądem i ostrzem krytyki one wszystkie są 
wygładzone. Ktokolwiek jednak ten trud żebrania moich młodzieńczych [pism] po
dejmie, ode mnie będzie miał...“

81 Allgemeine deutsche Biographie, t. XXI, Leipzig 1885, s. 293.



pisarzom Sź. Z prawa tego korzystał dość często, i nie zawsze sprawie
dliwie. Turnowski zupełnie otwarcie wspomina o bogatych darach, ja
kimi poeci wspierają prośby o wyróżnienie. W epigramacie drukowanym 
w r. 1600 zatytułowanym Paulo Melisso Franco... Turnovius Sal. czytamy:

Muneribus captent alii tua munera vates:
Si modo muneribus laurea pulchra venit.
Munera, nulla tibi, sed carmina mitto, Melisse.
Quae tibi placeant, plurima dona tuli...* 83 *

W innym epigramacie jeszcze dobitniej wspomina o nagradzaniu 
swoich utworów.

Laudibus insignis mea laude Calagius ornat 
Verbaque Bilovio nostra, ligata placent.
Hos si tu vates vatum Corypheae probabis,
Subscribesque metris magne Melisse meis,
Tantos ipse suae Phoebus veneratus amicos 
signabit niveis carmina nostra notis R1.

Paweł Melissus już od lat siedemdziesiątych, a może i wcześniejszych, 
utrzymywał kontakty z wrocławskim protektorem Turnowskiego Jaku
bem Monaviusem. Świadczą o tym utwory Melissy zamieszczone w zbio
rowymi dziele poświęconym Monaviusowi pod tytułem Symbolum v. c. dn. 
Jacobi Monavii85 z r. 1595. Najwcześniejszy z nich pochodzi z 24 VIII 
1578 r . 86 Zapewne poprzez Monaviusa zetknął się Turnowski z Pawłem 
Melissusem. Notatkę Węgierskiego, wzbogaconą o datę uwieńczenia po
ety, potwierdza używany przez Turnowskiego po r. 1600 tytuł poeta lau
reatus. Po raz pierwszy spotykamy ten tytuł w podpisie pod epigrama
tem Turnowskiego zaczynającym się od słów: Imperium quaerant w zbio
rze Jana Timeusa z r. 1603 87.

8- T y n c ,  op. cit., s. 117.
83 J. Turnovu Reliqo. cent. sec., k. B2V. Tłum.: „Turnowski pozdrawia Pawła 

Melissusa. Niech inni poeci ubiegają się o twoje dary — darami, jeśli tylko przy
chodzi za nie boski laur. Melissusie, ja nie posyłam ci żadnych darów, prócz pieśni, 
które, jeśli się Tobie podobają, jest to dla mnie najw yższą nagrodą“.

64 Ibid. Tłum.: „Sławny Calagius ozdabia chwałą moje [wiersze], także Bilo- 
viusowi podobają się moje utwory. Jeżeli i Ty, Koryfeuszu poetów, uznasz tamtych 
twórców za wielkich i, potężny Melissusie, podpiszesz się pod moimi wierszami, 
to nawet sam Feb uczciwszy takich przyjaciół swojej [chwały] ozdobi nasze pieśni 
śnieżnymi znakami“.

85 Symbolum Jacobi Monavi. Ipse Faciet Variis variorum, auctorum carminibus 
expressum et decoratum. Cum nonnullis appendicibus, Gorlicii Johannes Rhamba 
excudebat, 1595.

88 Ibid., s. 251—254.
87 Ante omnia Jesus. Anagramma Joannis Timaei. Sil. P. C. epigrammatis viro

rum et poetarum bonorum celebratum, Lignicii 1603, s. A 3 .



Zdobycie wieńca poetyckiego nie było chyba jedynym celem przy
jazdu Tumowskiego do Wrocławia. Zawierane przez niego znajomości 
nie są przypadkowe. Przyjrzenie się adresatom wrocławskich epigra
matów Tumowskiego pozwala określić bliżej środowisko, w którym 
obracał się w ciągu tego miesiąca. Spotkamy wśród jego przyjaciół prze
de wszystkim wspomnianego Jakuba Monaviusa, Jana Phyretusa, Abra
hama Ursinusa, Andrzeja Calagiusa i innych.

Krótki, ale mówiący o serdecznej zażyłości epigramat skierowuje do 
Jana Hoeckelshovena, od r. 1598 profesora szkoły Marii Magdaleny88.

Ad M. Joan. Hoeckelshoven virum, literodiss.
Jane meum incultum laudas doctissime carmen 
Non tu me, sed te ludit amicus amor89.

Na lata 1598—1599 przypada okres wzmożonej działalności politycz
nej i wyznaniowej Hoeckelshovena na terenie szkoły. 5 X 1599 pisał 
o jego szkodliwej działalności wśród młodzieży Salomon Graner — ,,Wie 
ebenso darüber, was hier durch öffentliches und ständiges Gerede aller 
von euch zu uns Kommenden versichert wird, dass in eurer Schule zu 
Maria Magdalena Höckelshoven der calvinischen Sekte' angehöre und 
heimlich das sakramentiererische Gift der Schuljugend mit dem Hasse 
gegen die Rechtgläubigen einträufele“90. Jednocześnie Hoeckelshoven 
pisze dzieła z zakresu teologii i literatury.

Oprócz niego na pewno obracał się w kręgu Monaviusa inny znajomy 
Tumowskiego z czasów wrocławskich — Phyretus. Jan Phyretus, polski 
kaznodzieja, działał przy kościele św. Krzysztofa już od r. 1583 91 92. Epi
gramat pisany dla niego powstaje na pewno we Wrocławiu, za czym 
przemawia wzmianka o grożącej ciągle zarazie.

Ad. rev. dn. Joannem. Phyretum
Daedala mitte mihi Phyrete horaria nostra
Artifici vestro quae reparanda dedi.
Mittere cunctaris: dic cur Libithina recusat.
An quoque mors horis utitur atra meis? 32

88 B a u c h ,  op. cit., s. 386.
83 J. Turnovii Reliqv. cent. sec., k. B3 . Tłum.: „Do M. Jana najuczeńszego 

Hoeckelshovena. Janie, chwalisz uczenie moją niewprawną pieśń: nie ty mnie, lecz 
ciebie zwodzi uczucie przyjaźni“.

00 B a u c h ,  op. cit., s. 257—258.
81 Ibid., s. 141.
92 J. Turnovii xen. epigr. decas, k. A 5 .  Tłum.: „Fyretusie, przyślij mi mój 

kunsztowny zegar, który oddałem waszemu mistrzowi do naprawy. Zwlekasz z przy
słaniem mi go, powiedz czemu. Czy zabrania ci Libityna, czy też sroga śmierć 
korzysta z mego zegara?“



Przyrodnim bratem Phyretusa był Abraham Ursinus. Ursinus (przy
domek: Abraham Cuchlius) był w czasie studiów we Frankfurcie nad 
Odrą stypendystą magistratu wrocławskiego93 94. W r. 1600 przebywał już 
jako teolog protestancki we Frankfurcie91. Na pewno za namową Tur- 
nowskiego Ursinus w r. 1601 wyjeżdża do Wielkopolski i jako dobry 
znawca polszczyzny zostaje profesorem w szkole w Poznaniu. Pozostaje 
tam do r. 1605 95. Kontakty ich nie milkną więc wraz z wyjazdem Tur- 
nowskiego z Wrocławia.

Nie jest rzeczą przypadku, że po przyjeździe do Wrocławia Turnow
ski skontaktował się od razu z ludźmi, których łączyły więzy wspólnej 
walki religijnej i politycznej. Znajdujemy w jego otoczeniu głównie 
przedstawicieli miejskiego patrycjatu, przedstawicieli wyznania kalwiń
skiego, humanistów i teologów. W większości byli to ludzie stojący w czo
łówce ruchu umysłowego w mieście. Ponowny przyjazd Turnowskiego 
do Wrocławia, odnawianie i nawiązywanie znajomości wydaje się łączyć 
konsekwentnie z całą jego poprzednią działalnością. Można widzieć w tej 
podróży dalsze ogniwo zacieśniającego się porozumienia antykatolickie
go pomiędzy miastami Wielkopolski i Prus ze Śląskiem. Porozumienie 
to w końcowych latach XVI w. nabierało szczególnej aktualności poli
tycznej wobec zaostrzającej się inwazji katolickiej i jezuickiej reakcji.

, * * *

Pod względem wartości ideowej i literackiej wrocławskie utwory 
Turnowskiego niezbyt odbiegają od jego wczesnych, szkolnych wierszy. 
Z Wrocławiem wiążą się tematycznie i chronologicznie dwa wspomniane 
już kilkakrotnie tomiki. Tom Reliquiarum centuriae secundae... zawiera 
utwory powstałe między 1593 a 1599 r. Przyjmuję taką datę post quam 
ze względu na to, że wiemy z listu samego poety o zaginięciu jego po
przednich wierszy96. Data ad quam — r. 1600 — jest zrozumiała ze 
względu na rok wydania tomiku. Większość utworów stanowią epi
gramaty okolicznościowe, z zasady panegiryczne, skierowane do magna
tów, z którymi jakieś związki łączyły Turnowskiego (Leszczyński, Przy- 
jemscy, Radziwiłłowie, Sośniccy i in.). Dzięki temu mamy możność ro
zejrzenia się w kontaktach Turnowskiego w Polsce po powrocie z za
granicy. Mówią o tym, że obracał się z reguły w środowisku kalwińskim. 
W tej chwili jednak usuwają się one na plan dalszy.

Dwie ostatnie dekady tomiku zawierają prawie wyłącznie utwory 
poświęcone ludziom związanym z Wrocławiem. Odnajdujemy tu epigra

02 B a u c h ,  op. cit., s. 141.
94 Ibid.
95 Ibid.
90 Por. s. 52.
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maty dla Melissusa, Hoeckelshovena, Ursinusa, Calagiusa i innych. Bio
rąc pod uwagę, że utwory te mają charakter wybitnie aktualistyczny, 
okolicznościowy oraz że są pisane dla wrocławian, mamy prawo odnieść 
czas ich powstania do okresu pobytu Turnowskiego w mieście. A zatem 
zostały napisane w grudniu 1599 lub styczniu 1600 r. Podobne argu
menty wydają się wystarczające w odniesieniu do drugiego wrocławskie
go zbiorku. Znajdujemy tam następujące utwory: Vratislavia, metropolis 
Silesiae, ad Deum. Wiersz ten stanowi przewlekłą modlitwę upersonifi- 
kowanego miasta o odwrócenie zarazy. Ten sam modlitewny nastrój tre
ściowy połączony z przepowiednią wielkiej potęgi i szczęścia dla Wro
cławia odnajdujemy w wierszu Vates ad urbem ; w epigramacie Natalis 
Salvatoris mundi; w Sarmata in ingressu urbis ad Christum; Defunctus 
ad superstitem-, Hospes ad peregrinum. Pozostałe epigramaty zwrócone 
są do wrocławian: Ad nob. dn. Jacobum Monavium, patricium Vratisla- 
viensem; Mors claris et integerrimi viri dn. Caspari Briimanni; Ad rev. 
dn. Joannem Phyretum; Rev. dn. Andreae Pecelio S.

Oba zbiorki pisane są w całości po łacinie. Łacina stanowiła składnik 
konwencji poetyckiej. Zresztą pisząc do wrocławian posługujących się 
językiem niemieckim i łaciną Tumowski musiał wybrać jeden z tych 
języków. Ale ta forma wypowiedzi zaczyna go krępować. Pragnie two
rzyć w języku polskim. Odczytajmy fragment epigramatu pod tytułem 
Votum Turnovianum.

Otia tuta peto: quae si concessa, beatus.
- Carmina de Christi numine laeta canam.

Carmina non Latio, Lechico sed pectine ducta,
Quae patrius mecum sponte idiota canat97.

Odwołanie się do języka, którym posługuje się rodak prostak, czło
wiek nieuczony, przedstawiciel ludu, wydaje się znamienne pod piórem 
pisarza panegirysty. Wystarczy uświadomić sobie, że słowa te padają 
w okresie szybkiej degrengolady polszczyzny, oderwania języka literac
kiego od codziennej, potocznej mowy. U Turnowskiego bunt przeciw ła
cinie nie wyszedł jednak, przynajmniej na razie, poza deklarację. Do
piero w parę lat później polemizując z jezuitami toruńskimi posłuży się 
w całej pełni polskim językiem.

Treściowo epigramaty wrocławskie nie przedstawiają głębokich war
tości. Przede wszystkim rzuca się w oczy swoiste ograniczenie filozoficz
ne i ideowe autora, wypływające z fideistycznej koncepcji świata. Tur-

97 J. Turnovu xen. epigr. decas, k. A 5 .  Tłum.: „Pragnę pełnej rozkoszy, która 
jeśli mi będzie dana, szczęśliwy wyśpiewam pieśni o bóstwie Chrystusa. Nie po 
łacinie, ale w polskiej mowie pieśni, które dobrowolnie nuci ze mną prostak oj
czysty“.



nowski polemizując z dogmatami katolickimi nie postuluje bynajmniej 
racjonalistycznego spojrzenia na świat. Okazuje się bezkrytycznym zwo
lennikiem konfesji. Konfesja zatwierdzona na synodzie toruńskim doma
ga się głębokiej religijności od wyznawców. „Wierzymy, że Bóg jest 
jeden w swojej istności abo w naturze sam przez się będący doskonały 
we wszystkim...“98 „Wierzymy, iż za przyrzeczeniem i opatrznością Boga 
wiecznego i wszechmogącego wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi rzą
dzone i zachowane bywają“99 100.

Kompromisowe uderzenie w Kościół rzymski nie wiązało się u Tur- 
nowskiego z walką o racjonalistyczną filozofię, nie prowadziło nawet 
do odrzucenia naleciałości kultowych. O tym mówi dobitnie w tomi
ku wrocławskim choćby wymieniany poprzednio epigramat Natalis Sal
vatoris mundi. Przekonanie o pozamaterialnym pochodzeniu rzeczywi
stości wiązało się z wiarą w opatrzność. Bóg pojęty jako sprawca i motor 
losów ludzkich pojawia się w modlitwach Turnowskiego o odwrócenie 
zarazy. Z tej samej okazji poeta daje wyraz niezachwianemu przekona
niu o wyższej wartości życia pozagrobowego w porównaniu z docze
snym. Odczytajmy epigramat Defunctus ad superstitem.

Cur lacrimans multum, me dicis morte peremptum 
Aff eris et cur te vivere, meque negas?

, Quae te mortali vinxit sub carcere vita,
Non vita est, sed mors, funus et assiduum.
At me quod misero solvit de carcere fatum 
Non mors, sed vitae est fons et origo novae 10°.

Ograniczenia te nie upoważniają jednak do generalnej krytyki epigra
matów wrocławskich. Niewątpliwie cennym dowodem skrystalizowanej 
świadomości narodowej poety może być epigramat VI. Autor nazywa 
tu siebie Sarmatą, co w ustach poety obcego pochodzenia, spolszczonego 
tylko, brzmi jak dość wyraźna deklaracja. Komentarzem do tego stwier
dzenia są cytowane uprzednio słowa z Votum Turnovianum:

„Carmina non Latio, Lechico sed pectine ducta,
Quae patrius mecum sponte idiota canat'“.

Wrocławskie epigramaty mają z zasady charakter panegiryczny. 
Przesądza to w dużej mierze o ich kształcie artystycznym. Nie odnaj

08 Acta et conclusiones... synodi generalis Thoruniensi, A. D. 1595; Confessia 
albo wyznanie wiary powszechnej Kościołów chrześcijańskich polskich..., s. 35.

99 Ibid., s. 48.
100 J. Turnovii xen. epigr. decas, k. As, A5v. Tłum.: „Dlaczego lejąc łzy twier

dzisz, że ja umarłem? Dlaczego twierdzisz, że Ty żyjesz, a przeczysz, że ja [żyjęj? 
Życie, które Cię wiązało śmiertelnym więzieniem, nie jest życiem, lecz śmiercią 
i ustawicznym pogrzebem. A los, który zwolnił mnie od tego nieszczęsnego więzie
nia, nie jest śmiercią, lecz źródłem i początkiem nowego życia“.



dziemy w nich realistycznych prób zobrazowania środowiska lub chara
kterystyki postaci. Elementy gloryfikacji adresata, wyliczanie jego cnót 
i zasług stanowią dominanty treściowe. Sprawność pisarska daje się od
czytać poprzez zestawienie utworów z panującą i obowiązującą ówcześnie 
dyrektywną teorią literatury. Szkolne poetyki stwarzają szczegółowe 
przepisy dla epigramatu. Jacobus Pontanus opierając się na lekturze 
poetyki Scaligera tak definiuje epigramat: „Epigramma, ut est proprium 
poetarum, est quoddam breve poema, cum simplici cuiuspiam rei vel 
personae, vel facti indicatione, aut ex propositis aliquid deducens“101. 
Scaliger określił poprzednio istotę kompozycji epigramatu: „Epigramma
tis duae virtutes peculiares: brevitas et argutia ... argutia non uno modo 
comparatur, inexpectata aut contraria expectationi conclusione“102. Z dal
szych rozważań obu autorów wynika, że renesansowa teoria literatury 
znała dwa rodzaje epigramatów — prosty i złożony. Epigramat prosty 
odnosił się do konkretnego wydarzenia czy osoby, zawierał tylko infor
macje o jakimś rzeczywistym fakcie, był pozbawiony wewnętrznej kom
pozycji, pozbawiony także tego, co najistotniejsze w epigramacie — 
konkluzji. Celem epigramatu złożonego natomiast nie było zwykłe oznaj
mienie faktu, ale poprzez jakiś przedstawiony fakt wskazanie na coś istot
niejszego, ogólnego, tkwiącego poza nim. Temu celowi służyła specjalna 
kompozycja, której cechą najistotniejszą była błyskotliwa konkluzja, nie
spodziewany wniosek końcowy. Odczytując pod tym kątem widzenia 
wiersze Turnowskiego musimy stwierdzić, że tylko niektóre z nich, 
wbrew zapowiedzi w tytule, zasługują na miano epigramatu literackiego. 
W tomiku Xeniorum epigrammaticorum decas dwa pierwsze utwory 
modlitewne, długie, przewlekłe nie mają zupełnie charakteru epigrama- 
tycznego. Konkluzja jako specificum kompozycyjne gatunku rzadko 
i niezbyt wyraźnie pojawi się w pozostałych utworach. Przykładem tego 
typu kompozycyjnego może być epigramat VIII.

Rev. dn. Andreae Pecelio S.
Vivin Peceli? Laetor. Te vivere multi
Vcce ferunt. Credam? Non: nisi tu referas103.

101 Jacobi Pontani poeticarum institutionum libri III. Ingolstadii 1600, L. III, 
cap. III, s. 168—169. Tłum.: „Epigramat, ponieważ jest właściwy poetom, jest pewne
go rodzaju krótkim utworem poetyckim [zawierającym] proste wskazanie jakiejś 
sprawy, osoby lub wydarzenia albo też przedstawienie czegoś z góry wymyślonego“.

102 Julii Caesaris Scaligeri poetices libri septem, Lyon [1561], L. III, cap. 126, 
s. 170. Tłum.: „Dwie są cechy charakterystyczne epigramatu: zwięzłość i dowcip... 
Dowcip na różne sposoby jest związany z konkluzją niezwykłą i przeciwną tej, 
której oczekiwaliśmy...“

103 J. Turnovii xen. epigr. decas, k, A5. Tłum.: „Czy żyjesz, Peceliusie? Cieszę 
się. Wielu twierdzi, że żyjesz. Czy mam wierzyć? Nie — jeśli ty nie odpowiesz“.



Pozostałe utwory zaliczyć wypada do rodzaju epigramatów prostych, 
pozbawionych konkluzji rozumianej zgodnie z wymienioną poprzednio 
definicją. Ten typ przeważa także w innych wrocławskich epigrama
tach Turnowskiego. Przypomnijmy choćby cytowany już na stronie 63 
wiersz do Pawła Melissusa. Jest luźno zbudowany, rozwlekły, wykazuje 
więc cechy będące zaprzeczeniem dyrektyw stawianych poetom przez 
teorię literatury. Brak im postulowanych przez Scaligera „zwięzłości 
i dowcipu“.

Nieudolność kompozycyjna wierszy łączy się z ubóstwem stylistycz
nym. Utwory są przesycone napuszoną metaforyką, niejednokrotnie za
ciemniającą sens wypowiedzi, na przykład:

- lub

Monavio multam, mea Musa, praecata salutem 
Haec fer disparibus condita verba modis.

Ardua conatus virtutis. Ad ardua certam. 
Gloria fer praeceps sidera monstrat iter.

Przykłady można by mnożyć. Niewątpliwie mamy tu do czynienia 
z celową stylizacją zdobniczą. Widać w tym już wyraźne cechy maniery 
literackiej, narzuconej Turnowskiemu przez poetykę zapewne jeszcze 
w okresie szkolnym. Maniera ta staje się formalnym odpowiednikiem 
nikłych walorów ideowych i treściowych wczesnej poezji Turnowskiego.

Twórczość literacka nie szła w parze z aktywną, o wyraźnych kontu
rach politycznych działalnością poety. Pogłosy toczonych przez niego 
walk ideowych tylko w niewielkim wymiarze dotarły do tych wierszy. 
Zamknęła im drogę szkolna konwencja, której pisarz uległ całkowicie. 
Wyzwoli się z niej w przyszłości w ogniu polemiki z jezuitami wielko
polskimi. Tomiki wrocławskie otwieramy więc nie jako dzieło literackie 
w poszukiwaniu wartości estetycznych, ale raczej jako dokument histo
ryczny, mówiący o jeszcze jednej polskiej tradycji Wrocławia, o trwa
jącej więzi odłączonego od Polski miasta z resztą kraju.


