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dźwięki / pakt chocimskich, pierwszy tam podpis beł twej ręki”50. Krzysz-
tof Zbaraski jawi się jako jeden z nich. Mit boju chocimskiego wedle Twar-
dowskiego kształtować miał również świadomość współczesnych nastrojów 
w oddziałach janczarskich wezyra Giurgiego podczas poselstwa koniuszego 
koronnego do Stambułu. Pierwszy minister sułtana musiał liczyć się ze sta-
nowiskiem podkomendnych, którzy nie godzili się na kolejny zryw przeciw 
Rzeczypospolitej. Niewygrana walka kształtowała ich świadomość:

Wiedział, jako przeszły bój dobrze był pamiętny
rycerstwu pod Chocimem, jako i niechętny
żołnierz znowu do wojny, na wszytkie się zgodnie
wyuzdawszy w Stambole łotrostwa i zbrodnie51. 

Jako „bój pamiętny” postrzega Twardowski również zmagania z Księstwem 
Moskiewskim o Smoleńsk. Podniosłość słów służy komemoracji i gruntowaniu 
zbiorowej świadomości historycznej. Poeta podkreśla zaciętość starcia: „[...] 
bój zacznie się srogi / bój pamiętny, kiedy z stron obudwu bez końca / tak gęsto 
się strzelają, że od nocy słońca / nie rozeznać, a nawet i widzieć się sami […] 
Ledwie mogą”52.

Sukces chocimski i świetne dokonania armii Żółkiewskiego oraz Włady-
sława IV stanowiły najlepszy punkt odniesienia w świadomości historycznej 
autora także wówczas, gdy opisywał zmagania ze Szwedami podczas potopu 
pod Warszawą:

[…] Jeźli co z nim robił
Żółkiewski tu w Warszawie albo dziwne owe
Na Kłuszynie i później już Władysławowe
Zwycięstwa kto wspamięta? Owo-m mieli sobie
Wojnę tę za igraszkę. […]53.

Twardowski swobodnie sięga do współczesnych sobie zdarzeń, postrzega-
jąc je jako doniosłe, czyniąc z nich kamienie milowe w dziejach państwa i spo-
łeczeństwa, zwłaszcza szlacheckiego. Ten budowany pracowicie mit przyszło 
poecie skonfrontować z trudną rzeczywistością już w roku 1648. Odwołuje się 
on do mitu stanowego, chcąc podtrzymać aktualność postaw należących do 

50   Tamże, p. 2, w. 2347-2348, s. 128.
51  T e n ż e, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy, 

p. 2, w. 1129-1132, s. 85.
52  T e n ż e, Władysław IV, król polski i szwedzki, p. 5, w. 798-804, s. 252.
53  T e n ż e, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat 

dwanaście tocząca się dotąd, cz. 4, p. 1, Kalisz 1681, s. 123.
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ethosu rycerskiego54. Dlatego jako moralista usilnie przekonuje odbiorcę, że 
zbrojny wysiłek szlachty pozwoli, jak kiedyś, ocalić ojczyznę. W ten sposób 
odwołanie do pamięci zbiorowej służy realizacji celów parenetycznych55.

PAMIĘĆ O KLĘSCE 

Lekcją pokory dla myślicieli kształtujących poetycki obraz szlacheckiej 
republiki były klęski, których poeta nie mógł przemilczeć, a które opisywał 
z wykorzystaniem topiki przewyższenia56. Wzmiankowanie klęsk ma potwier-
dzić weryzm ojczystego heroicum, deklarację pisania prawdy. Misją poety jest 
przestrzeżenie zbiorowości przed opłakanymi skutkami postaw sprzeciwiają-
cych się trosce o dobro wspólne. Pokory uczy pogrom pod Dzieżą, którego 
opis tak samo jak opisy zwycięstw należy do historii: 

[…] A naprzód począwszy
od […] wołoskich turniei, i krwią jeszcze świeżéj
z Potockiego pogromu nieszczęśliwej Dzieży,
ty lepiej to pamiętasz, my się prócz badamy,
a z ust ludzkich i uszu dźwięki te zbieramy57.

Pamięć o klęskach kształtuje zwłaszcza świat przedstawiony Wojny domo-
wej..., w której poeta porusza problem często bolesnej prawdy historycznej. 
Opiera się na pamięci zbiorowej58. Prawda o ucieczce szlachty z pola walki 
pod Piławcami ma zmusić do pokory, doprowadzić do powrotu do fundamen-
talnych zasad należących do mitu:

Ten konia, ten dopadał szable, uzdy, łęku,
Wozy, ranne i chore wszytkie porzuciwszy,
A prócz zdrowia nadzieje nogom powierzywszy.
Gdzie cokolwiek furtuny i dostatków miała
Polska wszytka, nikczemnie na szrot to wydała
Chłopom swoim! Co dawnej ozdoby i kwiatu
Marnie oraz straciła ku pamiętnej światu
Swej sromocie! A to tym na czas zatrzymali
Kroki nieprzyjaciela, że sami tym dali
Umknąć mogli. […]59. 

54  Por. U. Ś w i d e r s k a - W ł o d a r c z y k, Homo militans. Rycerskie wzory i wzorce osobowe 
w średniowiecznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 67-80.

55  Por. L e  G o f f, dz. cyt., s. 171n.
56  Por. C u r t i u s, dz. cyt., s. 172.
57  T w a r d o w s k i, Władysław IV, król polski i szwedzki, p. 2, w. 18, 19, 21-24, s. 77.
58  Por. L e  G o f f, dz. cyt., s. 171n.
59  T w a r d o w s k i, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potym Szwedami i z Węgry 

przez lat dwanaście tocząca się dotąd, cz. 1, p. 1, Kraków 1660, s. 30.
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Czy jednak z porażek nad Dzieżą, pod Mohyłowem, pod Piławcami i Kor-
suniem, jakie opisał Twardowski, wyciągano wnioski, na których tak bardzo 
zależało poecie? Realizując postulat głoszenia prawdy, staropolski epik pod-
kreśla ogrom hańby,  jaką okrył się cały stan szlachecki,  łamiąc podstawową 
zasadę ethosu rycerskiego.

DYDAKTYZM A ZAPOMNIENIE

HISTORIA NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA?

Wiedzę historyczną wydobytą z przeszłości konfrontował poeta z prak-
tycznym jej stosowaniem. Wnioski okazały się mało optymistyczne. Nakaz 
przodków, by nie drażnić imperium osmańskiego, na początku siedemnastego 
wieku był często łamany, zwłaszcza przez magnatów mających swe latyfundia 
na pograniczu mołdawsko-wołoskim:

[...] 
a nie tak im dalece jako powszechnemu
dobru i pokojowi, komu uważnemu
nie zdało się, dobrze te pamiętając rady
przodków swoich, że gdyby przyszło nam do zwady
kiedy z tym poganinem, nie wnet się porywać
ni draźnić lekkomyślnie, ale go używać
wszytką wprzód powolnością i sposoby raczej,
oprócz gdyby nie mogło już-już być inaczej,
tedy co ich siełami ruszyć się wszytkiemi
i bronić, ale doma i tylko w swej ziemi –
który respekt wysoki mając ten na pieczy,
zgoda o to. Cóż, kiedy cudze dać nie grzeczy
i stąd pospolitemu gwoli pożytkowi,
prywatnemu uczynić szkodę szlachcicowi!62

Twardowski przekonuje, że ponad pamięć o radach przodków i ponad do-
bro wspólne przełożono prywatę. Zalecenia antenatów dotyczące taktyki walki 
z armią osmańską pozostały w tym przypadku niewypełnionym postulatem 
– w praktyce nie zaczerpnięto zatem wiedzy z historii. Poeta ukazuje rozziew 
między nauką płynącą z dziejów a praktyką wojenną w jego czasach.

60  Por. K a c z m a r e k, dz. cyt., s. 167.
61  Por. Ś w i d e r s k a - W ł o d a r c z y k, dz. cyt., s. 71-73.
62  T w a r d o w s k i, Władysław IV, król polski i szwedzki, p. 2, w. 505-518, s. 88.
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