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„ARYTMOLOGIE POLSKIE” SYMEONA Z POŁOCKA

Symeon Połocki (grudzień 1629 — 25 sierpnia 1680) tworzył w epoce, którą można 
nazwać przejściową: tendencje europejskie krzyżowały się na Rusi z reliktami mental
ności i stylu cerkiewnosłowiańskiego, ale również z żywiołem ludowym. Brak renesan
su wpłynął na specyficzną pozycję baroku w tym kraju. O ile bowiem w krajach Europy 
Zachodniej barok zastąpił renesans i charakteryzował się częściowym powrotem do 
światopoglądu średniowiecznego, to nieobecność epoki opozycyjnej wobec średniowie
cza w literaturze rosyjskiej spowodowała, że barok kontynuował tradycje średniowiecz
ne. Jednocześnie jednak literatura tego okresu wzięła na siebie w pewnym sensie rolę 
renesansu z jego uczuleniem na problemy humanistyczne oraz dążeniem do sekularyza
cji literatury i sztuki.

Świat w siedemnastym wieku staje się coraz bardziej skomplikowany. Jednym z 
charakterystycznych zjawisk tego okresu jest bujny rozkwit życia umysłowego. Dopiero 
teraz, dzięki badaniom Galileusza, znane staje się dzieło Kopernika. Powoduje to 
szczególną popularność matematyki i astronomii. Kontynuowane są odkrycia geogra
ficzne, co zmienia nie tylko mapę świata, ale też pojęcie o nim. Na szeroką skalę po
dejmowane są badania historyczne. W filozofii jednocześnie rozwijają się różnorodne 
tendencje, niejednokrotnie sprzeczne ze sobą. Chronologicznie mieszczą się w tej epoce 
Galileo Galilei, Rene Descartes, Blaise Pascal, Isaak Newton, John Locke, Baruch Spi
noza, Gotfried Leibniz. Taki świat przedstawia sobą tajemnice, zaszyfrowane przesła
nie, które można odkryć poprzez studiowanie znaków. Zadania tego podejmowali się 
nie tylko uczeni, ale też poeci w swych utworach. Dlatego właśnie twórca barokowy 
musiał być dogłębnie wykształcony. Tworzenie poezji porównywano z procesem two
rzenia świata, sądzono, że „zanim Bóg stworzył człowieka, najlepsze swe dzieło, już 
założył konstrukcje ogólne kosmosu i prawa natury. Poeta musi więc respektować ist
nienie tych praw ogólnych, a także kreować je we własnych dziełach”. Aby przestrzegać 
zasad rządzących światem, poeta musiał je znać. Dlatego wymagano od niego encyklo
pedycznej wiedzy, znajomości wielu nauk — teologii, filozofii, historii, astronomii, 
zoologii, matematyki, fizyki, ale również okultyzmu i magii. Powinien on jednocześnie 
realizować syntezę nauki i sztuki, twórczej myśli i naukowych wiadomości. Takie wy
obrażenia znalazły odbicie w pojęciach „poesia docta”, „poeta doctus”, „artifex doctus”, 
czyli poezja uczona, poeta uczony, twórca uczony.

Zawiłości świata odpowiada często zawiłość utworów. Pojawiają się szyfrogramy, w 
których trzeba doszukiwać się właściwego znaczenia, nazwiska autora, daty powstania 
wiersza. Powstają poematy — labirynty, w których barokowy koncept przejawia się w 
złożoności graficznej tekstu. Jednak próby objaśnienia świata w poezji nie ograniczają
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się tylko do szyfrów i labiryntów. Również tematyczna zawartość utworów miała za 
zadanie przedstawiać uporządkowaną wizję świata. Porządek widziano między innymi 
w matematyce. Od dawna wierzono, że cyfry mają wpływ na życie ludzkie, starano się 
więc odnaleźć matematyczną formułę świata, tworzono np. figury-cyfry.

W krąg takiej właśnie literatury wprowadził Rosję Symeon Połocki. Ten mnich, 
Białorusin z pochodzenia, wykształcony dogłębnie, zgodnie z ówczesnymi wymogami, 
na Ukrainie w kolegium Kijowsko-Mohylańskim i w polskich kolegiach jezuickich w 
Wilnie, jako poeta tworzący przy dworze carskim i wychowawca dzieci carskich posia
dał znaczną siłę oddziaływania na intelektualne środowisko moskiewskie tego okresu. 
Wniósł on do literatury i kultury rosyjskiej wiele nowego. Owocem europejskiego 
(polskiego, jezuickiego) wykształcenia była znajomość języków: polskiego, białoruskie
go, łaciny a także gramatyki, retoryki, poetyki i dialektyki.

Z taką wiedzą Połocki nadawał się do wypełniania zadania, o którym pisze w swoich 
pracach akademik D. Lichaczow, czyli do oświecania społeczeństwa. Wziąwszy pod 
uwagę liczne zajęcia twórcy z Połocka: duchowny, tłumacz, pedagog, kaznodzieja, 
organizator typografii niezależnej od patriarszej cenzury, wydawca, twórca założeń 
projektu Akademii Słowiańsko-Greko-Łacińskiej a także autor Słownika polsko-cer- 
kiewnosłowiańskiego, odpowiadał on ideałowi barokowego twórcy — „ziemskiego bo
ga”, posiadającego wiedzę uniwersalną. Rozległe zainteresowania oraz erudycja spowo
dowały, że twórczość Symeona Połockiego jest przykładem takiej właśnie „poezji 
uczonej”, (por. Ogród wielu kwiatów, (Bempoepaó MHoeotfeemubiu, 1678), który bywa 
czasem określany mianem „wierszowanej kunstkamery”).

Należy zauważyć, że Symeon Połocki odsyła czytelników do bardzo szerokiego krę
gu źródeł: do pisarzy antycznych, ojców kościoła, autorytetów literatur zachodnioeuro
pejskich, do Homera, Arystotelesa, Wergiliusza, Józefa Flawiusza, Plutarcha, Jana 
Złotoustego, św. Augustyna i oczywiście do Biblii. Podstawowym wzorem dla literatury 
barokowej, obok Pisma Świętego, pozostaje antyk. Właśnie wiek XVII przynosi znajo
mość dawnych pisarzy łacińskich, tłumaczy się ich i przerabia, wyróżniając szczególnie 
przedstawicieli tzw. „srebrnej łaciny”. Dużą popularnością cieszą się „uczeni” poeci, 
piszący wyszukanym stylem, np. Persjusz, Klaudian, Stacjusz, Lukan, a także Tacyt i 
Seneka.

Do kręgu „uczonej poezji” należy nie tylko Ogród wielu kwiatów, ale też większość 
poezji polsko-łacińskiej Symeona Połockiego. W niniejszej publikacji pragniemy zwró
cić uwagę na tę właśnie część spuścizny literackiej połockiego mnicha, a dokładniej na 
cykl arytmologii.

Cykl wierszy Połockiego nazwany „poetycką arytmologią” został po raz pierwszy 
opublikowany w całości w tak zwanej Antologii mińskiej, jednak w wydaniu tym można 
się doszukać wielu omyłek drukarskich, jak też ewidentnych błędów w odczytaniu źró
deł rękopiśmiennych. Wcześniej wiersze te omówił w swojej pracy Ryszard Łużny, 
stwierdzając, że „tworzą [one] jakby cykl ćwiczeń wersyfikatorskich o najróżnorodniej
szej tematyce, ujmujących w rymy zarówno szczegóły zaczerpnięte z lektury, jak też 
spostrzeżenia czy wiadomości ogólniejsze”. Zamierzeniem niniejszej pracy jest więc 
udostępnienie szerokim kręgom polskich badaczy i czytelników nieznanych właściwie 
dotąd utworów.
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Z cyklu tego można wydzielić kilka grup wierszy: astrologiczno-astronomiczne, 
przyrodoznawcze, filozoficzno-teologiczne i klasyczne. Do pierwszej grupy należy 
zaliczyć wiersze 4 przemagąjące complexie, Siedmiu planet znaki i ich operatie nastę
pują,, Miesięcy 12 następują.. Wiersze przyrodoznawcze to: 4 części dnia, 4 części roku 
pogody, 4 żywioły i skutki onych., Trzecią grupę tworzą: 3 prawa, 4 rzeczy namocniej- 
sze, Czystości stróżów 6. Ostatnia, klasyczna grupa, to 4 świata wieki, 7 nauk wyzwolo
nych, 8 dziwów świata. Wierszem z tego cyklu, który nie został włączony do żadnej z 
grup, jest utwór 5 zmysłów.

Już same tytuły wierszy wskazują na dydaktyczny charakter utworów. Poeta tworzy 
cały system znaczeń, powiązanych między sobą symboliką cyfr. Tak np. siódemka to 
liczba planet, ale też dni tygodnia. Analogie można przedłużać o „siedem sfer niebie
skich, siedem barw tęczy (Newton), siedem strun liry, siedem tonów oktawy. Nie ina
czej ma się sprawa z dwunastoma miesiącami i czterema porami roku. Te ostatnie już 
św. Augustyn porównywał z czterema Ewangeliami. Porom roku odpowiadały też 
„stopnie wieku ludzkiego”: dzieciństwo, młodość, wiek średni, starość. Dzieciństwo 
podporządkowane było wiośnie, młodość latu itd., [...]. „Stopnie życia” porównywano 
też z siedmioma planetami: niemowlęctwo, dzieciństwo, dojrzewanie, młodość, wiek 
średni, starość, zgrzybiałość, ale także z dwunastoma miesiącami [...]. Te z kolei od
powiadały dwunastu apostołom, dwunastu godzinom dnia (i dwunastu nocy).”

Wiersze określone jako astronomiczne należą do rzadko obecnie spotykanego ga
tunku poezji kalendarzowej, zwanego „zodiacum” lub „horoscopium”. Są to poetyckie 
przepowiednie związane z ciałami niebieskimi, składające się zazwyczaj z 12 epigra
matów, z których każdy wyjaśnia znaczenie przypisanych do miesięcy znaków zodiaku. 
Symeon Połocki w wierszu Cztery przemagaiące complexie przedstawia też cztery typy 
temperamentu: choleiyków, melancholików, flegmatyków oraz „ślicznych i wesołych”, 
i dzieli je ze względu na wpływ, jaki wywierają na nie ciała niebieskie. Wiadomo, że 
już starożytni tak właśnie dzielili typy ludzkie. Jako pierwszy najprawdopodobniej zaj
mował się tym zagadnieniem grecki filozof Empedokles (ok. 450 roku p.n.e.), nato
miast szeroką popularność zyskało ono dzięki pracom Arystotelesa i Galena (129-199 r. 
n.e.).

W wierszu Trzy prawa dzieli poeta dzieje ludzkości na trzy etapy: pierwszy obej
muje okres przed napisaniem przez Mojżesza Pięcioksięgu, drugi — czas panowania 
Starego Testamentu, trzeci — czas Nowego Testamentu, danego ludziom przez Chry
stusa. Warto zwrócić uwagę, że schemat ten bierze pod uwagę tylko przeszłość oraz 
współczesność, nie podejmując próby przepowiadania przyszłości. Kolejny wiersz 4 
rzeczy namocniejsze, można porównać z Triadami polskiego poety barokowego Jana 
Żabczyca, które pisane są w formie moralizatorskich sentencji, połączonych w grupy po 
trzy lub cztery.

Ostatnia grupa, którą umownie nazwaliśmy „klasyczną”, zawiera utwory, najwyraź
niej odzwierciedlające klasyczny pogląd na świat, klasyczną, antyczną wiedzę, choć 
wpływy antyczne pojawiły się oczywiście w wielu omówionych już wcześniej wierszach, 
np. pojęcie czterech żywiołów, zostało przejęte przez Symeona za pośrednictwem uczo
nych średniowiecznych od Arystotelesa. Pierwszy z wierszy podejmuje temat, który 
znalazł odbicie w Metamorfozach albo Przemianach Owidiusza, a mianowicie temat 
czterech epok historycznych: wieku złotego, srebrnego, miedzianego i żelaznego. W
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wierszu Cztery świata wieki przedstawił poeta dzieje ludzkości X)d czasów, kiedy 
„miecza nie znano, ziemia matką była, bo wszelką żyzność bez pracy rodziła”, przez 
okres, gdy trzeba było „rękoma dorabiać się chleba”, aż do czasu w którym „nie masz 
już prawdy, nie masz pobożności”. Wydaje się, że autorzy Antologii mińskiej słusznie 
sugerują, że wzór takiego wiersza mógł zaczerpnąć Symeon, od któregoś z polsko- 
łacińskich poetów, np. Jana Kochanowskiego lub Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. 
W wierszu 8 dziwów świata poeta przedstawia siedem znanych cudów świata starożyt
nego, czyli piramidy egipskie, latarnię morską na wyspie Faros, posąg Zeusa dłuta Fi- 
diasza, Kolosa rodyjskiego, świątynię Diany w Efezie, mauzoleum oraz wiszące ogrody 
Semiramidy. Do tych „dziwów” Połocki dodaje jeszcze jeden — Koloseum w Rzymie.

Interesujący jest również wiersz Siedm nauk wyzwolonych, w którym każda z nauk 
znajdujących się w tym czasie w programie szkolnym została krótko scharakteryzowa
na. Dyscyplinom wchodzącym w skład „triwium” humanistycznego, czyli gramatyce, 
retoryce i dialektyce poświęca poeta czterowiersze, natomiast arytmetyka, geometria, 
astrologia i muzyka, czyli „kwadriwium” naukowo-przyrodnicze omówione zostały w 
dwuwierszach. Za najważniejszą, „matkę wszech nauk” uznaje poeta dialektykę, która 
„rozum oświeca, węzły rozwięzuje”. Siedem wymienionych nauk stanowiło podstawę, 
stopień do przedmiotów wyższych, czyli filozofii oraz teologii.

Warto zaznaczyć, że Symeon z Połocka przedstawia klasyczny schemat „nauk wy
zwolonych”, który w tym czasie został nieco zmodyfikowany, co spowodowało, że jako 
oddzielna nauka pojawiła się poetyka. W antyku nie wykładano sztuki pisania wierszy 
w ramach retoryki, gdyż dominował pogląd, że oratorem można zostać, ale poetą trzeba 
się urodzić. W średniowiecznej Europie a także w Rosji w wieku XVII poetykę zaczęto 
wykładać równolegle z gramatyką, retoryką, łaciną i językiem polskim. Duże znaczenie 
dla kształtowania gustów literackich miało zwłaszcza to, że zajęcia prowadzono w języ
ku łacińskim, co odkryło przed młodymi poetami świat poezji klasycznej oraz nowoła- 
cińskiej.

Wierszem z cyklu arytmologicznego, którego nie włączyliśmy do żadnej z grup, jest 
utwór 5 zmysłów. Daje w nim poeta wyraz zachwytowi nad doskonałością zmysłów 
ludzkich, (ale też zwierzęcych, np. słuchu jelenia, węchu psa, smaku małpy, oraz doty
ku pająka, skorpiona i in.), którą trudno pojąć. Można przypuszczać, że wzorem dla 
Symeona byli św. Augustyn, Jan Damasceński, Tomasz z Akwinu i inni średniowieczni 
uczeni, których nauki zgłębiał poeta podczas studiów w Kolegium Kijowsko- 
Mohylańskim. Świadczyć może o tym m.in. kolejność przedstawienia zmysłów, ich 
hierarchia.

Wszystkie publikowane niżej wiersze pochodzą z najwcześniejszego zachowanego 
zbioru podpisanego przez Połockiego „+ <Pandecta seu COLLECTANEA albo> 
ZEBRAN[IE] SCRIPTOW ROZMAITYCH Y NOTATCE”. Część wierszy z tego cyklu 
znajduje się również w rękopisie przechowywanym obecnie w Państwowym Muzeum 
Historycznym w Moskwie, w kolekcji Synodalnej nr 731. Publikację niniejszą oparto na 
rękopisie Państwowego Muzeum Historycznego, gdyż jest on późniejszy i zawiera po
prawione przez Połockiego wersje utworów. W przypisach podawane będą rozbieżności 
między tymi rękopisami, a także niektóre, najbardziej rażące oraz utrudniające zrozu
mienie tekstu błędy z publikacji mińskiej.
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Transkranskrypcja została oparta na dość wiernej reprodukcji szaty graficznej ory
ginału, (z tym, że dodano znaki diaktrytyczne). Interpunkcję przybliżono do dzisiaj 
obowiązujących zasad.

PRZYPISY

1 Właściwie Samuił Gawriłowicz Piotrowski-Sitnianowicz lub „Symeon Piotrowski- 
Sitnianowicz Jeromonachus Połociensis Ordinus Sancti Basilii Magni”, jak sygnował 
niektóre książki ze swojego bogatego księgozbioru.

2C z. H e r n a s, Literatura baroku, Warszawa 1987, s. 113.
3Obie formy, tzn. szyfrogramy i labirynty często były wykorzystywane przez Syme- 

ona Połockiego, np. labirynt w kształcie serca z Orła rosyjskiego oraz labirynt w kształ
cie gwiazdy z wiersza dla cara Aleksego Michajłowicza z okazji narodzin carewicza 
Symeona z Rymologionu.

4Zob. Helikon Sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, wybór tekstów, 
wstęp i komentarze А. V i n с e n z, Wrocław 1989, s. XXVIII.

5Wszystkie te szkoły realizowały w zasadzie polsko-jezuicki model kształcenia, z 
którym bezskutecznie starali się walczyć przedstawiciele nurtu grecko-prawosławnego.

6Właściwie każda uroczystość odbywająca się na dworze carskim dawała Symeono- 
wi okazję do pisania wierszy okolicznościowych: śluby, narodziny dzieci, imieniny, 
zwycięskie bitwy uświetniał poeta przy pomocy wierszy.

7Słownik ten znajduje się w zbiorze rękopisów słowiańskich w bibliotece Uniwersy
tetu Uppsalskiego w Szwecji. Pisze o tym Lidia Sazonowa w książce poświęconej za
gadnieniom baroku rosyjskiego. Zob. JI. И. С а з о н о в а, Поэзия русского барокко 
(вторая половина XVII — начало XVIII в.), Москва 1991, с. 15.

8Ideał taki propagował m.in. Maciej Kazimierz Sarbiewski. Uważał on, że poeta jest 
podobny do Boga, wypełnia jego wolę; porównywał on akt tworzenia poezji do aktu 
stworzenia świata, dzięki czemu podnosił znacznie pozycję poezji i poety.

9И. П. E p e м и н, Литература Древней Руси. Этюды и характеристики, 
Москва—Ленинград 1966, с. 217.

10Symeon Połocki, zgodnie z przyjętymi w tym okresie zasadami, stosuje dwa ro
dzaje odesłań. Jeden z nich to notatki na marginesach, wskazujące, który z autorów 
zajmował się wczaśniej daną problematyką lub z jakiego dzieła został zaczerpnięty 
motyw.Drugim rodzajem są wskazówki zawarte bezpośrednio w tekście utworu.

nNazwę taką zaproponowali W. К. В у 1 i n i n i L. U. Z w o n a r i o w a, autorzy 
komentarza i wstępu do wydania: С и м е о н  П о л о ц к и й ,  Вирши, Минск 1990.

12R. Ł u ż п у, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. 
Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich w XVII—XVIII w., 
Kraków 1966, s. 117— 121.

13 T a m ż e, s. 118.
14Helikon sarmacki..., s. XXVIII—XXIX.
15Próby takie były podejmowane m.in. przez zmarłego w XIII w. Joachima Florskie- 

go, który nauczał, że minęła „era Ojca”, dobiega końca „era Syna”, którą zastąpi „era 
Ducha Świętego”.
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16C и м е о н  П о л о ц к и й ,  Bupuiu..., s. 404.
17D o  tematu ośmiu cudów świata powróci poeta w późniejszym okresie w powitaniu 

skierowanym do cara Aleksego Michajłowicza z okazji jego przyjazdu do rezydencji w 
Kołomienskoje, ale tam ósmym cudem świata będzie nazwany dopiero co zbudowany 
pałac carski.

18Zbiór ten znajduje się obecnie w kolekcji rękopisów Moskiewskiej Drukami Syno
dalnej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie (RPADD, F. 
381, nr 1800). Wiersze i notatki Symeona Połockiego. Autograf. 2° (= 18,25 x 30,75 
cm). Powstał w latach 1648— 1658.

DODATEK

TRZY PRAWA {k 115}

Lex nature

Troie są prawa światowi podane:
Natury, Zakonu i Łaski nazwane.
Nad dwa tysiąca piersze lat wytrwało,
Że się z Natury złe i dobre znało.
Tej obraz widzisz w sercu słowa takie:
Czyń dzieła dobre, niechaj ladajakie.

Lex mosaica

Zakon na górze Mojżeszowi dany 
W ręku tej paniey widzisz napisany.
Miecz — Sprawiedliwość znaczy i karanie;
Patrz w Abironie, Kore i Dathanie.

Lex gratiae

Łaski wizerunk mamy na widoku 1
Z Chrystusowego z krwią wylanej boku.
Laur i Koronę daje nam Matrona,
A przez Baranka Księga otworzona.
Znaczą, że niebo już otwarte mamy 5
Świat zwyciężywszy, wieniec otrzymamy.

4 PRZEMAGAIĄCE COMPLEXEE {k 117}

Jowisz z Wenerą krwią rumianych rodzi 1
Śliczny, wesoły ich Syn1 w tany“ chodzi.
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Mars cholericów panem się mianuje;
Bije, siecze, pali i wojny sprawuje.

Mierząm, wieszczują, sami się wieszają 5
Melancholicy, co z Saturna mają.

Z Luny jest phlegma, tacy skłonność mają 
Do wód, ryb, ptastwa co jej podlegają.

4 RZECZY NAMOCNIEJSZE {k 117 }

Prawda tak mocna, że lub Niebo minie 1
Z Ziemią, a ona na wieki nie zginie.
Żywot, Ozdoba, Honor jej hołduje,
Wszytkim kierując sama tiyumphuje.

Dione, matka zuchwałej Wenery, 5
Jak strzałą razi swej gładkością cery.
Wiesz, Apomenalv króla w gębę biła.
Czegóż nie może wżdy niewieścia siła!

Co się na ziemi i morzu znajduje
Wszytko człowieczej zwierzchności hołduje. 10
A człowiek jeszcze ma nad sobą króla.
Taka jest Boża i słuszności wola.

Kto bez żelaza wszytek świat zhołdowaf 
Rad bym od ciebie dziś się informował?
Bachus", bo rozum, statek odymuje, 15
W bestią człeka winem przenicujevu

4 ŻYWIOŁY I SKUTKI ONYCH {k 117}

Ziemia ciężary wszytkie dźwiga sobą, 1
Drzew, kwiecia, zwierząt upstrzona ozdobą.
Wszech rzeczy Matka, wszytko Ona rodzi,
Lecz zas pożera, co też kolwiek spłodzi.// {k. 117 v.}

Woda mokrością las, trawę zieleni, 5
Żeglarz ją  sławi"“, który się nie leni.
Baleny straszne i Wielorybowie 
W niej i z niej żyją morscy też zwierzowie.
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Cokolwiek ziemia i morze zarodzi
To się bez mojej Łaski nie rospłodzi. 10
Ja to Powietrze wszytkim* żywot daję,
Gdy wiatry puszczam na wsze Świata kraje.

Wszystko by ginąć bez czasu musiało,
By nie odemnie Łaski doznawało.
Ja, Ogień, siadszy aż przy samym niebie 15
Ciepłem wygadzam wszech rzeczy potrzebie.

CZTERECH CZĘŚCI ROKUx POGODY {k. 117 v.}

Młodzian wesoły z kolan obnażony, 1
Ptak na ręce, luk w drugiej nałożony,
Obraz jest wiosny, w którą człek roboczy 
W winnicy robi, krowa mleko toczy.

Mąż obnażony, z bujnemi kłosami 5
Lato wyraża, w które przed kosami 
Trawa się ściele, i przed sierpemxl kłosy,
Przed nożycami owca traci włosy.

Szczęśliwa jesień ma róg obfitości.
W niej człowiek zbiera owoce w radości, 10
Obrzyna wino, orze i zasiewa,
Zkąd i na przyszły rok użytki miewa.

Zgrzybiały starzec w futra się odziewa,
Ręce u ognia ostygłe zagrzewa.
Tak że i młodzi przy ciepłym kominie 15
Radzi siadają, póki zima minie.

4 CZĘŚCI DNIA {k 117v.}

Zorza rozpędza umbiy światła ciemne, 1
Słońca promienie zwiastuje przyjemne.
Gospodarzowi nastaje robota,
Szczuje myśliwiec w ciemnym gaju kota.

Gdy się w pół nieba wzbierze Phębusxu złoty 5 
Posiłek bierze, spocznie od roboty 
Strudzony człowiek. Zwierzęta do wody 
Lub w cień kwapią się, szukajac ochłody.

Słońce z południa gdy na zachód przydzie 
Człowiek do domu, bydło w chlewy idzie, 10
Aby po pracy ciało utrudzone 
Wdzięcznym snem było nieco ożywione.
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Ciemna noc skrzydła rospostarszy swoje 
Czyni po drogach, w miastach niepokoje.
Mać w prawdzie Człowiek z niej pod czas wygodę, 15 
Ale najwięcej czyni ludziom szkodę.
Przeto, kto mądry, ma noc w nienawiści,
We dnie uciechy szuka i korzyści.

4 ŚWIATA WIEKI {k. 119 v.}

1. Wiek złoty

Póki Satumus miał w swej niebo sprawie 1
Wszelkie złe ziemi przykrywał łaskawie.
Świat na początku pełen był radości,
Pokoja, zgody, pełen życzliwości.
Miecza nie znano, ziemia matką była 5
Bo wszelką żyzność bez prace rodziła.

2. Wiek srebrny

A gdy Saturna strącił Jowisz z nieba 
Rękoma trzeba dorabiać się chleba.
Za jego rządu czasy się mieniają,
Pożytków ludzie lemieszem szukają.

3. Wiek miedziany

Miedzianym trzeci wiek słusznie nazwany, 1
Bo świat owszeki w nim jest zepsowany.
Ten wiek nauczył NautęX111 morskie wody 
Płynąc z odwagą dla bogactw, wygody.
Ten wiek rozmierzył włóki i krwawego 5
Marsa zajętrzył do boju srogiego.

4. Wiek żelazny

Dobrze wiek czwarty zowie się żelazny, 1
Bo się w nim złości wszytkie wynalazły.
Wszędy Mars burzy i ognie zapala,
Niecnota — cnotę, złość — dobroć obala.
Nie masz już prawdy, nie masz pobożności. 5
Łakomstwo, zdrady, gwałt został i złości.
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PIĘĆ SMYSŁÓW NASTĘPUJĄ {k 116 v }

Małe oko wszech rzeczy obrazy zamyka: 1
Orzeł, słońce, Ostrowidz i ściany przenika.

Jeleń słuchem szlachetny ciągnie lutni gracza,
Ta uszy melodią ucieszą słuchacza.

Powonienie kwiateczki patrz jako lubuje. 5
Psami jedzie, iż węchem wszytko pies szlakuje.™

Zwierz małpa smakowaniem człowieka przechodzi.
Wdzięczny smak podniebienia, lecz grzech często rodzi.

Mnóstwo ryb sieci nierwie, Pioti*v po wodzie chodzi 
Pająk włosu nieprzeszczkniexvl, ptak ręce nieszkodzi, 10
Skorpion tknieniem razi ogona, żółw koła 
Ciężar zdzierży, dotknienia niepojmuję zgoła.3™“

CZYSTOŚCI STRÓŻÓW 6 {k 135 v }

Lilia śliczna symbolum czystości 1
Prze wdzięczność oczom przedziwnej białości 
Sześcią się zwykła rozszerzać listkami,
Tyląż złotemi zdobić się ziarnkami,
Co nie trefunkiem jej natura dała, 5
Lecz aby czystosć sześciu stróżów miała.
Pierszy jest mierność w piciu i w jedzeniu,
W żartach uczciwość, a wstyd w posiedzeniu.
Wtóry stróż — strzec się pilno próżnowania,
Bo te jest matką złości nawykania. 10
Trzeci — mieć proste ciała ubieranie,
A nie wymyślne kędziorów zmyszlanie,
Bo tym sposobem lud Pański zdradzony™11 
K miłości córek Moabskich zwiedziony.
Czwarty — strzec smysłów, by się nie błąkały, 15
Najbardziej oczu, jak Job doskonały,
Który przymierze wziołxlx z swemi oczyma 
By nie patrzały, gdzie gładka3® liczyna.
A Jeremiasz przez okna™, powiada,
Nasze3™, śmiertelna weszła na świat zdrada. 20
Jakoż i Dawid oczu niestrożnością 
Upadł był ciężko ciała nieczystością.
Dyna30™ też zbyła dziewictwa swojego 
Przez niewstrzymanie oka ciekawego.
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A Samson oczu przecz jest pozbawiony 25
Iż™  na Dalilę patrząc ułowiony.
Piąty stróż wiemy*™ panieńskiej czyśtosci 
Pilno obiegać złej wielomówności,
Bo złe rozmowy, najlepsze nałogi
Psują, obyczaj we zły mienią błogi. 30
Dlatego ustom prosił ogrodzenia
I drzwi warg Dawid dla mowy zamknienia.
Szósty — okkazyi wystrzegać się wszelkich,
By też namniejszych a nie jeno wielkich.
Bo z małych wielkie wały powstawają, 35
Które okręty na szczęt rozbijają.
Raz mały, wielkie czyni zepsowanie,
Jeśli poniechasz*™ czynić zabieganie™.
Z małej iskierki pożary bywają,
Strzeż się z occasyi, bo cię uwikłają, 40
Że nie potrafisz wyplątać się jako 
Nieważ occasyi małych ladajako.

7 NAUK WYZWOLONYCH {k. 116}

Chcesz wiedzieć co ma Grammatyka w sobie ? 1
Wrota otwiera do mądrości tobie.
Byłeś jako struś w jaja lepi oczy
Tyś w księgi wlepiał nieckliwie ochoczy.

Wdzięczną wymowę z Rhetoriki mamy, 5
Jeśli czytając, magistrów słuchamy.
Słuchając często i ptacy*™1 mawiają,
Lub do mówienia natury nie mają.

Dialectica od cnego Platona
Matką wszech nauk słusznie narzeczona. 10
Ratie mądre ona wynajduje:
Rozum oświeca, węzły rozwięzuje^.

Arithmetyka tę ma mądrość w sobie30“,
Że wkrótce co bądź skomputuie3000 tobie.

Geometria zmierzy co potrzeba: 15
Wielkość, wysokosć by samego nieba.

Astrologia bieg niebios notuje,
Z gwiazd rzeczy przyszłe snadnie upatruje.
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W różności głosów, wdzięcznej melodiey
Uczy Muzyka i też Symphoniey. 20

SIEDMIU PLANET ZNAKI I ICH OPERATIE 
NASTĘPUJĄ {k 115 v.}

Miesiąc na pierszym nieba okręgu panuje 1
Bieg prętki jego tym się sposobem maluje.
Rybitwi i żeglarze w jego dni się rodzą,
Paralitycy i co koło wody chodzą.

Merkuriusz planeta jest na wtórym niebie, 5
Pod nim rodzą się mądrzy, szczęśliwi w potrzebie,
Dowcipni i zawisni, też matematycy,
Wdzięczni twarzą, bladawi, godni, nie pianicy.

Trzeci cirkuł Wenerze niewstydliwej dają
Ci, którzy obrót niebios doskonale znają. 10
Śliczni i cieleśnicy, z niej niewieściuchowie
Biorą skłonność, zaletni, nędzni piakowie.

Jasne Słońce na czwartym bystrolotne koni,
Ożywiając wsze rzeczy, w okrąg świata goni.
Szczęśliwych, silnych, chyżych czyni, zawsze zdrowych, 15
Którzy się pod nim rodzą, na wszytko gotowych.

Krwawy w piątym Mars niebie na to zawsze godzi 
By był mężny, wojenny, kto się pod nim rodzi.
Chytrych, srogich, gniewliwych on mnoży tyranów. 
Odważnych, chętnych, zwadnych i rozrzutnych panów. 20

Szóstym niebios okręgiem cny Jowisz dziedziczy 
Który prawdy, przyjaźni, uczciwości ćwiczy.
Łaskę, Miłość, Życzliwość Ci ku wszytkim mają 
Co są pod nim, pobożni i też miarę znają.

Synojedca Satumą usiadł w siódmym niebie 25
Ten zaraża zazdrością, pochodzącą z siebie.
Smętek, zdrady, łakomstwo, śmierć nagła, choroby,
Więzy, trucizna trafia na jego osoby.
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8 DZIWÓW ŚWIATA {k 120 v.}

1. Piramides Aegyptskie

Przedziwne wieże, Pyramides zwane 
Królmi Aegyptu w Memphis budowane 
Z kamieni, kształtem wschodów dla pogrzebu 
Królów, mające ogień blizki niebu.

2. Dziw Pharos

Pharos na skałach wieża zbudowana 
Przez Ptolomea, Aegiptskiego pana,
W której niemałe ognie w noc niecono™
Aby bespiecznie do Nila wchodzono.

3. Dziw Jowiszow obraz

Gdzie Elis sławne i Olimp wysoki,
Grania zapasów bywają widoki.
Tam trzeci świata dziw niepospolity,
Obraz Jowiszow z elephanta ryty 
Pokazowano, jakim był w żywocie,
Phidiasowej to przypisać cnocie.

4. Dziw Kolossy

Siedmdziesiąt łokci miał wzwysz chłop miedziany, 
W Rodyjskim mieście Koloss mianowany.
Stał na cześć Słońcu. Między nogi jego 
Idąc, nie składał korabl masztu swego.
Wewnątrz kamieni mnóstwem napełniony 
Ciężarem jednak nie był obwalony.

5. Dziw Kościoł Djanny Ephezkiej

W Ephezie Kościół taki zbudowała300™
Jedna z Amazon, Delią się zwała.
Który jest w poczcie3“™ dziwów położony,
A miał fundament w bagnie założony.
Węglem to bagno wprzódy wysypano,
By tę machinę bespiecznie stawiano.
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6. Dziw Mausoleum

Artemizya, żona Mauzolowa,
Po śmierci męża popiół pić gotowa.
Na znak miłości, z kamienia czystego 
Wieżę stawiła tę nad grobem jego.
Koszt niepojęty, przedziwna robota;
Szósty dziw dała Artemizy300™ cnota.

7. Dziw Babilońskie Mury

Assyryjskiego króla Nina żona,
Semiramidą mężną narzeczona,
Po śmierci męża w Babilonie muiy 
Oblekła w koło wspaniałe do góry,
Sto bram potężnych k temu zbudowała. 
Siódmy dziw świata — grób swój zgotowała.

8. Dziw Amphiteatrum

Amphiteatrum gmach to był wspaniały, 
Gdzie się gonitwy i gry sprawowały.
Wojska w nim mogły uganiać się dwoje,
A jak pół Circla300™1 miał figurę swoję. 
Cesarskim sumptem wielkim zbudowany, 
Między ośm dziwów zdawna poczytany.

MIESIĘCY 12 NASTĘPUJĄ {K 118}

Januarius

Gdy Wodnik zimne w styczniu wody leje,
I gęste srzony na ten padół sieje,
Ludzie bankiety, piatyki stroją,
Przy lutni wdzięcznej skoczne dumy roją.

February

Ryby niebieskie luto się obchodzą 
W lutym, bo światu ciężkie zimno rodzą. 
Biegiem się zagrzej, komu teraz zimno, 
Usiądź, staruszku, przy ogniu lub dymno.



26 Barbara Kozak

Martius

Obrzyna Marzec ogrody, nawozi 
Gnojem, i kole500™ lub czasem zamrozi.

Aprilis

Kwiecień wesoły pod Bykiem zostaje.
W nim ziemia trawę, ogród zioła daje.
Chcesz kto pożytku, orzy i zasiewaj,
Susza li pali500™ — ogrody polewaj.

Maius

Ledy synowie dwaj Majem sprawują,
Z drzewa zielone liście wysypują.
Krzyk wdzięczny ptasząt po rozkwitłym lesie 
Co ptak ugonixxxlx, to myśliwiec niesie.

Jiinius

Rak w Juniu pali lub syn zimnej wody.
Do sianokosu dosić w nim pogody.
Myje, ostrzygszy wełnę nożycami,
Które u niego obacz pod nogami.

Julius

Gdy słońce we Lwie przesilnym usiędzie 
Żeńce i snopy ujrzysz w polach wszędzie.

Augustus

W Auguście Panna słońcem rządzi w niebie. 
Wieź w gumno i młóć coć Bóg dał k potrzebie.

September

W Septembrze Phębą mocą gorącości 
Przywodzi grona do swej dojrzałości.
Beczki i kadzie gospodarz gotuje,
Gdy Waga niebem okrągłym sprawuje.
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8ber

W Octobrze ziemia pługiem wyorana,
Broną zmiękczona, bywa zasiewana.
Na rolach trawę zieloną wywodzi.
Lecz zły Skorpion do wyrostu szkodzi.

Nowember

W Strzelcu Nowember obija żołędzie 
Słoniny wieprzów s tych potraw przybędzie.

December

Listopad tuczy, a December bije.
Przez Koziorożca gospodarz utyje.

Wyrazy przestawiono zgodnie z zawartą w rękopisie numeracją pochodzącą od au
tora wierszy.

UW publikacji mińskiej słowo to zostało odczytane jako „wlany”.
1UW publikacji mińskiej „mierzią”.
1VW publikacji mińskiej „Alcmena”.
VW rękopisie RPAAD „zwojował”.
V1W rękopisie RPAAD „Bacchą”.
VUW publikacji mińskiej „przemienuje”.
VU1W rękopisie RPAAD „sław<n>y”.
KW publikacji mińskiej „wszystkiem”.
XW publikacji mińskiej „rocu”.
"“W rękopisie RPAAD „sierzpem”.
xuSymeon Połocki zastosował w tym słowie pisownie „Phebą”.

publikacji mińskiej „nauce”.
MVW publikacji mińskiej zmieniono sens tego wersu:

„Psami jedzie, już nąchem wszystko puć szlakuje”.
XVW publikacji mińskiej „pchła”.
™W publikacji mińskiej „Pająk zoczny nie przeszczepiaje”.
XV11W publikacji mińskiej:

„Skorpion nie umie razić ogonem zólw ciola,
Ciezar dzierzy, dotknięcia nie pojmuje zgoła.”.

O błędnym, powodującym zmianę sensu tych wersów, odczytaniu świadczy rosyjskie 
tłumaczenie:

„Скорпион не может поразить хвостом черепахи тела.
Тяжесть держит она, прикосновения совсем не ощущая.”

XV111W publikacji mińskiej „skradzony”. 
ffiW publikacji mińskiej „wzwiol”.
“ W publikacji mińskiej „sladka”.
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“ W publikacji mińskiej „oka”.
™W publikacji mińskiej „Nam, ze”.
“ W rękopisie RPAAD „Dusza”, 

rękopisie RPAAD „Już”, 
publikacji mińskiej „wieczny”, 
rękopisie RPAAD „poniechać”.

rouW publikacji mińskiej „zasieganie”.
™ W  publikacji mińskiej „rzeczy”, 

rękopisie RPAAD „resolwuie”. 
rękopisie RPAAD wers te ma następujące brzmienie;
„Arithmetica tę mądrość ma w sobie”.

““ W publikacji mińskiej „skompletuje”, 
publikacji mińskiej „niesione”.

" ““W publikacji mińskiej „zbudowa sia”.
™ W  publikacji mińskiej „pieczcie”.

publikacji mińskiej niekonsekwentnie odczytane, w pierwszym wersie tego 
wiersza „Artemizja”, natomiast w ostatnim „Artemidy”.

“ "W publikacji mińskiej „cirka”. W słowie „pół” zastosowaliśmy ortografię współ
czesną; w rękopisie jest „puł”, podobnie jak w wierszu 4 części dnia, wers 5. 

publikacji mińskiej „Gnoje we role,”.
“ ""W publikacji mińskiej „ Suszali poli”.
XXX1XW publikacji mińskiej „uroni”.


