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/ Posłał […]. / Posłał i drzewko krwawo malowane / Z grotem kończystym”62. 
Również tego epizodu nie można uznać za oryginalne dzieło wyobraźni Pasz-
kowskiego – jego opis stanowi zapewne, w formie przetworzonej, reminiscen-
cję z lektury wstępu zamieszczonego w Adversariach... W nieco zmienionym 
kształcie fragment ten wprowadzony został potem do Wojny chocimskiej...63. 
Ofi arowanie darów podczas zmagań wojennych wpisuje się w wielowiekową 
tradycję, wystarczy przywołać przekazy utrwalone przez Herodota64 czy – na 
rodzimym gruncie – przez najbardziej znanego dziejopisa piętnastego wieku 
Jana Długosza65. Geneza konceptu Paszkowskiego nie sięga średniowiecza 
ani tym bardziej starożytności, należy ją łączyć z pierwodrukiem diariusza 
Zbigniewskiego; we wstępie do samego Diariusza przytoczono bowiem sło-
wa buńczucznego Turczyna: „Krwawy mój miecz teraz posyłam w ziemię 
twoję, Polsko, a ukrzyżowanego Boga twego podepcę i na wieki imię twoję 
wykorzenię, poświącanych twoich każę targać końmi”66. Tuż po tych frazach 
następuje riposta: „Jakoś mu się ta duma oddała z tego Diariusza zrozumie-
cie”67, odwołująca się do treści dziennikowego sprawozdania uczestnika 
konfrontacji militarnej. Zawartość jego relacji miałaby zatem pełnić funkcję 
pisanego (i stąd swoistego) odwetu. W tekście Paszkowskiego rewanż uzyskał 
odmienną postać, gdyż autor nadał mu konkretny wymiar, wskazując na dwa 
rekwizyty militarne – miecz i ubroczoną krwią pikę – symbole „nieugiętości 
strony polskiej”68. Przytoczony wyżej ustęp ze „wstępu” do Diariusza, znanego 
z Adversariów występuje w tekście na prawach kryptocytatu, autor zaczerpnął 
go ze sfi ngowanego listu (podpisanego jakoby przez sułtana), kolportowanego 
w kraju od roku 1618 przez kolejnych trzydzieści lat69. Odtworzony w zarysie 
kontekst pojawienia się w tekstach literackich atrybutów wojennych, którym 
Paszkowski nadał wyjątkowe znaczenie, prezentując je w spektakularnym ge-
ście przekazania darów, wpisuje ów topos w długotrwały dyskurs agitacyjny 
o konieczności zwierania szyków przed możliwą nawałą wyznawców islamu 
na narody wierne krzyżowi.

Odmienny ton, historiozofi czny, zbliżony do „proroctw” zapowiadających 
świetlaną przyszłość Rzeczypospolitej, wybrzmiewa przynajmniej w dwóch 

62  P a s z k o w s k i, dz. cyt., s. 160.
63  Por. P o t o c k i, dz. cyt., s. 209.
64  Por. H e r o d o t, Dzieje, tłum. i oprac. S. Hammer, Warszawa 2008, s. 269.
65  Por. J. D ł u g o s z, Bitwa grunwaldzka (z „Historji Polski”), oprac. J. Dąbrowski, Zakład 
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66  Adversaria Abo Terminata Sprawy Woienney, która sie toczyła w Wołoskiey Ziemi, z Turec-

kim Cesarzem: W Roku teraźnieyszym, 1621, s. [8]. 
67  Tamże.
68  K u r a n, „Chorągiew sauromatcka w Wołoszech” Marcina Paszkowskiego, s. 33.
69  Por. D. K o ł o d z i e j c z y k, Native Nobilities and Foreign Absolutism: A Polish-Ottoman 
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zabytkach. Autor wstępu do Adwersariów... uczynił użytek ze specyfi cznej, 
wszakże całkiem poprawnej rachuby lat, zestawiając ze sobą dwa konkuren-
cyjne kalendarze – muzułmański i chrześcijański; kalkulacje oparte na dru-
gim z nich miały niezawodnie zwiastować triumf Korony Polskiej i rozpad 
tureckiej potęgi. O wygranej bądź klęsce, o powodzeniu lub nieszczęściu 
decydować miały liczby. „Poganin porwał się – czytamy – w tysiąc lat roku 
teraźniejszego 1621 na Koronę Polską, a jest to i był rok climactericus taki, 
abo jednemu począć się psować państwu, abo drugiemu w klubie stanąć”70. Po-
mijając różnicę w datach (związaną zapewne z czasem powstania druku, gdyż 
wspomniane millennium przypadało dopiero na rok 1622), można stwierdzić, 
że z przytoczonego passusu wynika oczywisty wniosek, iż kraj – pozostają-
cy wówczas pod władzą Wazów – okrył się chwałą dzięki powstrzymaniu 
najazdów muzułmańskich. I tym razem istotny okazuje się kontekst przyto-
czonego fragmentu, który w istocie nie zasługuje na miano prognostyku, lecz 
zasadniczo już spełnionej „wieźdźby”71. Przepowiednię tego rodzaju zawiera 
między innymi starsza broszura: „[...] żadna monarchia nic więcej nie trwała 
/ Jedno do piąciset lat, w sześćsetnym się rwała, / Lecz już dziś monarchia 
turecka dochodzi / Tysiąca lat, więc w nię większy upad godzi”72. Realizacja 
przedsięwzięcia, zwłaszcza zakończona sukcesem, ma jednak większą moc 
perswazyjną niż jego zapowiedź. 

W tym miejscu nie sposób pominąć faktu, że Rozmowy... w dużej mierze 
pozostają (kilkukrotnie wznawianym) plagiatem bądź autoplagiatem73, plagia-
torstwo było zresztą w owych czasach praktyką dość powszechną74. Niemniej, 
co warto podkreślić, ponowną publikację tej ulotki w roku 1621 uzasadnia 
właśnie wspomniana koincydencja kalendarzowa – w chwili bowiem, gdy 
doszło do batalii chocimskiej, według kalendarza chrześcijańskiego upłynęło 
dokładnie dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć lat od ustanowienia rachuby 
czasu przez najważniejszego proroka islamu. Rozmowy... zresztą obfi tują w od-
niesienia do znaków cudownych. Jeden z nich dotyczy nieistniejącej obecnie 
tak zwanej Kolumny Justyniana75, wzniesionej w połowie pierwszego stule-
cia w Stambule – jej stan miał odzwierciedlać tok historii. Trwanie pomnika 

70  Adversaria Abo Terminata Sprawy Woienney, która sie toczyła w Wołoskiey Ziemi, z Turec-
kim Cesarzem: W Roku teraźnieyszym, 1621, s. [3–4].

71  J. K r o c z a k, „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi...” Prognostyki i znaki cudowne 
w polskiej literaturze barokowej, Ofi cyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2006, s. 81.

72  Rozmowy świeże o nowinach z Ukrainy, z Węgier i z Turek, s. [8].
73  Por. K r o c z a k, dz. cyt., s. 81-84; R. S z t y b e r, Wymiar quasi-religijny polskich gazet 

ulotnych o batalii chocimskiej z 1621 r. i kilka przyczynków (przegląd wybranych zagadnień), „Te-
maty i Konteksty” 11(2016) nr 6, s. 208n.

74  Por. N o w a k - D ł u ż e w s k i, dz. cyt., s. 241.
75  Por. Rozmowy świeże o nowinach z Ukrainy, z Węgier i z Turek, s. [7].
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winno zwiastować sukces „pana północnego”76, nie bez biblijnego autorytetu77 
– w siedemnastym wieku utrzymywano, że chodzi o polskich monarchów. Ta 
efektowna przepowiednia adresowana była do niezorientowanych, łatwowier-
nych czytelników – trudno było wszak zweryfi kować informacje dotyczące 
obiektów architektonicznych z okolic świątyni Mądrości Bożej w tureckiej 
metropolii. Prognostyk ten ukuł lub jako pierwszy odnotował najprawdopo-
dobniej John Mandeville78; wydaje się, że wzorcem dla „proroctwa” w jego 
polskiej odmianie stał się fragment Voyages and Travels79 tego podróżnika. 
Interesujące studium postępującego procesu samoistnego niszczenia posągu 
przedstawił Julian Raby80, natomiast moment ostatecznego rozpadu statuy 
zarejestrował średniowieczny kronikarz niemiecki81 – ponoć obróciła się ona 
w pył dokładnie 12 lipca 1490 roku, w następstwie gwałtownej burzy. Tak więc 
po stu trzydziestu jeden latach przepowiednia wiązana z rzeźbą raczej traciła 
swoją moc sprawczą (jeśli w ogóle kiedykolwiek ją miała).

Wszakże nie tylko wróżby stanowiły substytut miarodajnych i wyczerpują-
cych wiadomości. Tę rolę pełniły również wielorakie reminiscencje lekturowe; 
jak już wspomniano, były wśród nich, obok odniesień do Biblii, sfabrykowany 
list, przeróbki Kolędy i dwuwersu z Szachów Kochanowskiego, a także ty-
tuł Chorągwi... nawiązujący do Proporca... czarnoleskiego poety. 
utworu Paszkowskiego należy zaliczyć ponadto Niepospolite ruszenie... oraz 
dwa dzienniki pisane prozą, z których jeden na pewno wyszedł spod pióra 
Zbigniewskiego. Rozmowy... zaś wprost odsyłają czytelnika do Ligi z zawadą 
koła poselskiego82 z roku 159683. Nieznany z imienia i nazwiska autor Posła... 
już na początku zdradza znajomość losów Eneasza, bohatera Iliady i Eneidy; 
pojawiają się w tej ulotce również inne postaci znane z dziejów powszechnych 
(jak Scypion Starszy) i Starego Testamentu (jak Dawid) czy reprezentanci 
mitologicznego panteonu (na przykład Herkules), co wpisuje się w konwencję 

76  T. U l e w i c z, Sarmacja. Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej, Colle-
gium Columbinum, Kraków 2006, s. 157.

77  Por. K r o c z a k, dz. cyt., s. 79-81.
78  Por. Voyages and Travels by Sir John Mandeville, oprac. A. Layard, D. Appleton and Com-
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s. 222.
80  Zob. J. R a b y, Mehmed the Conqueror and the Equestrian Statue of the Augustaion, „Illinois 
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81  Por. H. S c h e d e l, Liber cronicarum cum fi guris ymaginibus ab inicio mundi, Anton Ko-
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