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„KrzemieniecKie smutKi” — poetycKie reaKcje  
na śmierć alojzego Felińskiego

Słowa kluczowe 

nowy typ wierszy laudacyjnych; szlachetny wzorzec; przymioty godne pochwały 
publicznej; inspirowanie pozytywnie waloryzowanych zachowań społecznych 

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku Wiesław Pusz sygnalizował konieczność 
przedstawienia twórczej działalności zapomnianych lub mniej gruntownie zbada-
nych literatów klasycyzmu postanisławowskiego, ze szczególnym uwzględnie-
niem autorów ze środowiska krzemienieckiego (Pusz 1993: 167–173)1. Przeszło 
dwadzieścia lat po wystąpieniu uczonego sytuacja znacząco się nie zmieniła (por. 
Maternia 2002, k. 396; Przybylski 2003; Krzemieniec 2004; Piotrowski 2005; 
Bachórz 2005: 99–112; Stankiewicz-Kopeć 2009; Szmyt 2009; Szkoła ukraińska 
2012). I  o  ile dysponujemy monografią całościową krzemieńczan (Piotrow-
ski 2005), o tyle studia obejmujące dorobek pojedynczych twórców wciąż ocze-
kują na badawcze zainteresowanie.

Jednym z  wołyńskich artystów, który niewątpliwie zasługuje na przypo-
mnienie, jest Alojzy Feliński. Na dorobek tego poety składa się kilkanaście dzieł 
o  różnorodnym charakterze i  różnej wartości, jednak wciąż głównym tytułem 
do jego sławy pozostaje Barbara Radziwiłłówna (1811), co sprawia, że dyrek-

Magdalena Patro-Kucab — dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt 
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów; 
e-mail: mpatro@ur.edu.pl

1 W chwili, gdy autor „Nowego Parnasu” podkreślał potrzebę uwzględnienia studiów nad 
wkładem krzemieńczan w dzieje kultury, nauki i literatury, z tego zakresu dostępne były m.in. 
następujące prace: Rolle 1923; Danilewicz 1931: 128–148; 1933; 1934: 297–332; 1960; Podgórski 
1988: I–II. 



82 Magdalena Patro-Kucab

tor krzemienieckiego Liceum postrzegany jest często jako homo unius libri. 
Obserwuje się tym samym przypadek podobny do tego, który odnotowano 
w  XVI  wieku (wówczas dotyczył on Łukasza Górnickiego i  jego Dworzanina 
polskiego), gdy książką najlepszą i najlepiej zapamiętaną okazała się książka pierw-
sza (por. Gruchała 1997: 103–105; por. też Patro-Kucab 2014a: 101).

W związku z powyższymi stwierdzeniami wydaje się zasadne wspomnienie 
sylwetki Felińskiego w kontekście wierszy napisanych po śmierci autora Barbary 
Radziwiłłówny. Te utwory również w większości nie doczekały się obszerniejszych 
omówień krytycznych czy historycznoliterackich2, mimo że taką konieczność 
zgłaszał w 2004 roku Andrzej Krzysztof Guzek (2004: 210). Na potrzeby niniej-
szego opracowania sięgam w egzemplifikacji po cztery utwory, które upamiętniły 
niespodziewany zgon dyrektora krzemienieckiego Liceum: Odę na śmierć Alojzego 
Felińskiego Konstantego Piotrowskiego, Westchnienie Podolanina, mieszkańca gór 
miodoborskich, po śmierci Alojzego Felińskiego Tymona Zaborowskiego, Elegię na 
śmierć Felińskiego Grzegorza Ignacego Szadbeya oraz Do cieniów Alojzego Feliń-
skiego Wincentego Turskiego. 

Przypomnijmy, że Feliński zmarł nieoczekiwanie 23 lutego 1820 roku 
w  Krzemieńcu. Kazimierz Władysław Wójcicki w  Życiorysach znakomitych 
ludzi… przybliża, za Klementyną z Tańskich Hoffmanową, zarówno szczegóły 
śmierci, jak i okoliczności towarzyszące pogrzebowi artysty:

W samą Wstępną środę Feliński w przyjacielskim domu wesoło i mile wieczór był 
strawił. Wróciwszy do siebie o jedenastej, nie omieszkał jednak dopełnić obowiązku 
przygotowania jedynaka pod jego okiem w szkołach krzemienieckich ćwiczącego się 
do nauk jutrzejszych. Po odbytej korrepetycyi uściskał syna, a odebrawszy od niego 
dobrej nocy życzenie, poszedł do swego pokoju. Nazajutrz syn wstaje dobrze przed 
świtem i wnet wraz z domowymi dziwić się zaczyna, że ojciec ani dzwoni, ani poka-
zuje się jak zwykle: godzinę czekają, ale nareszcie niespokojnością zdjęci, otwierają 
z wolna drzwi do jego pokoju… O! któż wypowie ich przestrach i rozpacz! leżał Feliń-
ski nie zwyczajnym, ale śmierci snem uśpiony, leżał na lewy bok, obrócony ku ścianie, 
rękę miał pod głową, ale już pięknej duszy w tem znikomym ciele nie było i ani krzyk 
boleści, ani starania sztuki nic jej przywrócić nie mogło! Tknięty apopleksją skonał 
był w nocy bez ratunku… Jeden z  służących przyznał się później, że słyszał dzwo-
nienie, lecz spuścił się na wstanie innego. Lekarze przy otwarciu ciała znaleźli mózg 
zalany w tylnej części głowy. Syn pomięszania zmysłów dostał, a odgłos tej straszliwej 
i niespodziewanej wieści z ust do ust przechodząc w chwili jednej, smutkiem głębo-
kim cały Krzemieniec napełnił. Przejęci żalem uczniowie rozdzielili z zapałem między 

2 Wiersze Grzegorza Ignacego Szadbeya oraz Wincentego Turskiego w kontekście prasowych 
portretów omówiłam w artykule Poetyckie sylwetki-wspomnienia upamiętniające literacką działalność 
Alojzego Felińskiego (na przykładzie wierszy zamieszczonych w dziewiętnastowiecznej prasie), tekst 
w publikacji w Instytucie Dziennikarstwa we Lwowie. Patro-Kucab 2014b: 79–91
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siebie włosy tak prędko wydartego, a  już tak kochanego mistrza, rozchwytali pióra 
i inne zabytki. Obchód pogrzebu odbył się z jak największą okazałością. W sam dzień 
oddali cześć pięknej Felińskiego pamięci: Ksiądz Kustosz Sobkiewicz, hrabia Stani-
sław Worcel, pp. Sowiński i Herczakiewicz; nazajutrz ksiądz Osiński, p. Sierociński 
i wdzięczny uczeń zmarłego Jan hrabia Tarnowski; mistrz zaś zacny i  tkliwy ksiądz 
Antonowicz przewodniczył ciału do grobu kościelnego, gdzie złożonym został za wy-
raźnym pozwoleniem pełnego świętobliwości biskupa łuckiego Cieciszewskiego, któ-
ry pochwalając zapał i żal młodzi, dał je jak najchętniej. Obiły się wkrótce po całym 
kraju smutne narzekania i szczere pochwały. Feliński nie miał jeszcze lat pięciudziesiąt 
w  samej był dobie wytrawionego wieku; tyle jeszcze chluby naukom, tyle pożytku 
współziomkom, tyle cnót ludzkości, tyle szczęścia rodzinie i przyjaciołom rokował, 
a zgasł tak prędko i  tak niespodziewanie. (Wójcicki 1851: II 34–35; por. Sowiński 
1820: 330–331; Kantecki 1879: 153; Patro-Kucab 2013: 119–120)

Strata twórcy Radamista i Zenobii dla środowiska krzemienieckiego okazała 
się tak dotkliwa, że młodzi literaci emocjonalnie zaangażowali się w  proces 
„żegnania człowieka i poety ze światem”, czyniąc swoje wiersze rodzajem daru, 
jaki żywi mogli i pragnęli ofiarować zmarłemu artyście. Sprawili tym samym, że 
umarły poeta wciąż pozostawał w pamięci potomnych. Uzasadnienie dla tego 
typu praktyki można odnaleźć m.in. na kartach Pisma Świętego:

Mój synu, wylewaj łzy nad zmarłym, smuć się i zawódź lamentacje. Pogrzeb jego ciało, 
jak mu przystoi, i nie zachowuj się obojętnie wobec jego zgonu. Syr 38: 16. (Pismo 
Święte 2007: 990)

Przypomnijmy, że każdy z  omawianych na kartach niniejszej pracy auto-
rów sięga po skonwencjonalizowane w  tradycji literackiej sposoby mówienia 
o  śmierci znanych osób. Szczególnie w  latach 1810–1813 społeczność Krze-
mieńca pożegnała kilku znamienitych jej przedstawicieli. Wystarczy wspomnieć 
chociażby: Józefa Czecha, Franciszka Scheidta czy Tadeusza Czackiego, których 
w poetyckich słowach uczcili między innymi: Euzebiusz Słowacki (Oda na śmierć 
Józefa Czecha), Karol Sienkiewicz (Oda na śmierć Czackiego), Adolf Dobrowolski 
(Oda na śmierć Czackiego) czy Ksawery Marszycki (Oda na śmierć Czackiego) 
(por.  Danilewicz 1831: 134–137 oraz Piotrowski 2005: 153). Szablon ten 
powtarzano jeszcze wielokrotnie w  kolejnych latach, na przykład po śmierci 
Jana Pawła Woronicza (por. Nesteruk, Rejman 2002: XIX–XX) czy Kajetana 
Koźmiana (por. Bibliografia literatury 1967: V 181).

Należy także podkreślić, że zaprezentowane w niniejszej pracy utwory są nie 
tyle demonstracją stylistycznej biegłości ich autorów, co raczej próbą przeka-
zania prawdziwej nauki, pochwałą piękna i  dobra, jakie znamionowały czyny 
i dokonania Felińskiego. Stąd też w analityczno-interpretacyjnych dociekaniach 
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w pełni świadomie pominięto aspekt, który uwzględniałby szczegółową analizę 
poetyki omawianych wierszy, tym bardziej, że miały one na względzie dobrze 
znany i utrwalony w tradycji literackiej schemat, według którego przedstawiano 
postać zmarłej osoby. W nadrzędnym zamyśle podjętych rozważań za najważ-
niejsze uznano zaprezentowanie dokonań Felińskiego — człowieka i  artysty, 
poprzez które poetę zapamiętano i ceniono, głównie w środowisku krzemieniec-
kim. Zwrócono zatem uwagę na konotacje semantyczne, a  zatem waloryzację 
pośrednią (opisywany poeta prezentowany jest pozytywnie poprzez usytuowanie 
w  otoczeniu najbliższych, przede wszystkim zaś w  rzeczywistości zawodowej). 
W  ten sposób czytelnik otrzymuje informacje na temat wartości powszechnie 
aprobowanych w  społeczeństwie, które jednocześnie stanowią wyznaczniki 
wysokiej pozycji społecznej, jaką zajmuje bądź zajmowała prezentowana postać 
(ze względu na walory etyczne i intelektualne).

Konstanty Piotrowski, Zaborowski, Szadbey i  Turski w  swych poetyckich 
próbach realizują rodzaj enkomionów, w których pochwała Felińskiego (z racji 
pośmiertnego jej wygłoszenia) została połączona także ze słowami bólu i pocie-
szenia — zgodnie z zaleceniami Meandrosa (Platt 1992: 49–50). Można również 
stwierdzić, że piewcy krzemienieckiego profesora uwzględniają w swoich wier-
szach zalecenia dotyczące apologii, sformułowane w wiekach XVIII i XIX m.in. 
przez Filipa Neriusza Golańskiego (1993: 302–303), Franciszka Karpińskiego 
(1993: 216) czy Józefa Korzeniowskiego (1829: 78).

Wskazane powyżej pośmiertne pochwały poświęcone pamięci Felińskiego 
wygłaszają kolejno: Konstanty Piotrowski (poeta i uczeń szkoły krzemieniec-
kiej)3, Zaborowski (urodzony w  Liczkowcach na Podolu poeta, dramatopi-
sarz, tłumacz i  krytyk literacki, krzemieńczanin) (Czwórnóg-Jadczak 1996: 
639–652); Szadbey (adwokat, który już jako nastolatek zdradzał poetycki 
talent; zadebiutował omawianą na kartach niniejszej rozprawy Elegią na śmierć 
Alojzego Felińskiego, w  piśmie cieszącym się wówczas we Lwowie znaczną 
poczytnością) (por. Zięba 2014); Turski (urodzony w  Brześciu Litewskim 
w  1772  roku; wykształcenie zdobył w  Szkole Rycerskiej; sprawował funkcję 
urzędniczą w departamencie krakowskim, w Poznaniu w 1825 roku redagował 
i  wydawał pismo „Weteran Poznański”, w  którym ogłaszał nie tylko własne 
próby poetyckie (por. Bibliografia literatury 1970: VI* 375–377)4, ale przede 
wszystkim wiersze brata — Wojciecha). Trzech, z powyżej wskazanych autorów, 

3 O kontaktach poety z Felińskim zob. spostrzeżenia Wojciecha Piotrowskiego (1999: 191).
4 Przykłady innych wierszy Wincentego Turskiego ogłoszonych na łamach „Weterana Poznań-

skiego” (1825, nr 1, s. 1–10, 10–12): Wiosna, Do Dyrektora Warszawskiego Liceum; (1825, nr 2, 
s. 61–62) — Na śmierć Xiążęcia Adama Czartoryskiego, Jenerała Ziem Podolskich, Kommendanta 
Korpusu Kadetów Warszawskich itd.
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ogłosiło swoje wiersze wkrótce po zgonie dyrektora krzemienieckiego Liceum: 
Oda na śmierć Alojzego Felińskiego (Piotrowski 1820a: bns, 1820b: 241–246), 
Westchnienie Podolanina, mieszkańca gór miodoborskich, po śmierci Alojzego 
Felińskiego (Zaborowski 1936: 527), Elegia na śmierć Alojzego Felińskiego (Szad-
bey 1820:  185), czwarty zaś — w  rocznicę śmierci wołyńskiego poety (Do 
cieniów Alojzego Felińskiego — Turski 1825: 57–61). Dodajmy również, że każdy 
z twórców wspomina Felińskiego jako człowieka i artystę, którego odejście stało 
się niepowetowaną stratą zarówno dla społeczeństwa Wołynia, jak i dla całego 
polskiego narodu. Otrzymujemy wspomnienia w  formie laudacji, których 
autorzy prezentują wyższe racje obywatelskie, odwołują się do roli, jaką adresat 
odegrał na arenie życia publicznego, w mniejszym bądź żadnym stopniu — do 
jego pozycji społecznej (rodowych genealogii, koligacji, towarzyskich powiązań, 
tytułów, godności czy majętności)5. 

Uwagę czytelnika zwracają tytuły utworów, które przynoszą informacje 
o śmierci Felińskiego, ale także o kwalifikacji gatunkowej wierszy. W przypadku 
omawianych wspomnień przedstawiają się one następująco:

Oda na śmierć Alojzego Felińskiego [Konstanty Piotrowski],
Westchnienie Podolanina, mieszkańca gór miodoborskich, po śmierci Alojzego Felińskiego 
[Zaborowski],
Elegia na śmierć Alojzego Felińskiego [Szadbey],
Do cieniów Alojzego Felińskiego [Wincenty Turski].

Zaborowski i Szadbey ogłaszają własne wiersze stosunkowo szybko po śmierci 
krzemienieckiego profesora; zapewne dlatego sięgają po gatunek, który nawiązuje 
do formy lamentu czy żalu (elegia, westchnienie). Roman Doktór, wypowiadając 
się na temat poezji porozbiorowej,  zauważył na przykład, że „poczucie straty 
[…] jest podstawowym atrybutem elegii funeralnej” (Doktór 1999: 187). Tytuł 
w tym przypadku przynosi informację (o zgonie Felińskiego) oraz stanowi rodzaj 
komentarza do tego wydarzenia (należy wyrazić żal, ubolewanie po stracie poety). 

Inaczej jawi się propozycja Konstantego Piotrowskiego. Swój wiersz rozpo-
czął poeta od inwokacji, która otrzymała formę rozbudowanej apostrofy skiero-
wanej do zmarłego („O Ty! W świetnym dni twych biegu / Porwany z żyjących 
brzegu,” (Piotrowski 1820a). Cały utwór jest mocno zretoryzowany i utrzymany 
w uroczystym stylu, niekiedy nawet lekko przesadzonym (obecność wykrzyknień, 
wspomnianych apostrof, inwersji, przesadnych epitetów, hiperbol czy pytań reto-
rycznych). Uwagę zwraca także mitologiczny sztafaż (Orfeusz, lira, laur, Jowisz), 

5 Barbara Wolska pisząc o wierszach Adama Naruszewicza, w których poeta wyraża pochwałę 
osobistości publicznych oraz osób prywatnych, dokonała rozróżnienia wierszy pochwalnych od 
panegirycznych (Wolska 2013: 165).
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który „stanowi o istocie świata przedstawionego utworu” (Doktór 1999: 195). 
Językowo-stylistyczne ukształtowanie tekstu pozostaje zatem w  zgodzie z  jego 
klasyfikacją gatunkową (zawartą w  tytule wiersza). Piotrowski dba nad wyraz 
o charakterystyczny dla ody sposób wysłowienia, naznaczając patosem zarówno 
część laudacyjną, jak i konsolacyjną. W ten sposób zaciera się niejako autentycz-
ność, na którą składałyby się — z jednej strony prawda o wzajemnych relacjach, 
jakie łączyły autora ody z Felińskim, z drugiej zaś — o szczerości uczuć, które 
towarzyszyły mu po śmierci krzemienieckiego nauczyciela. Trudno zatem mówić 
w przypadku tego utworu o  autentyzmie wyrażanych uczuć (por. także uwagi 
Doktóra 1999: 196–198).

Z kolei Teresa Kostkiewiczowa na marginesie swoich rozważań na temat ody 
dostrzega oddziaływanie estetyki oświeceniowej w twórczości poetów z pograni-
cza epok (w tym autorów drugorzędnych i „niezbyt uzdolnionych”), jednak przy-
znaje Konstantemu Piotrowskiemu „pewne ośmielenie wyobraźni, wzmocnienie 
wyrazu uczuć” (Kostkiewiczowa 1996: 234)6.

Z kolei w rocznicowym wierszu Wincentego Turskiego informacja na temat 
śmierci otrzymuje charakter metaforyczny („cienie Felińskiego” możemy tłuma-
czyć jako odniesienie do postaci, którą przybrał poeta po śmierci, ale też do duszy 
zmarłego, portretu osoby nieżyjącej; także spuścizny po artyście — Kopaliński 
1991: 46–48). 

Przechodząc do tekstowego rozwinięcia wspomnień o  Felińskim, należy 
podkreślić, że wszyscy autorzy przede wszystkim omawiają dokonania dramaturga 
na płaszczyźnie literackich i reformatorskich przedsięwzięć. Czynią tak głównie 
po to, by — co podkreślał przed laty Pusz — poprzez pośmiertne pamiątki 
o wielkich Polakach, uwiecznić zasługi tych, „których postawa i czyny stanowić 
miały w  intencji autorów wzorzec do naśladowania” (Pusz 1979: 165). Jako 
przykładnych obywateli wskazywano wówczas nie tylko narodowych wodzów 
(pokroju Stefana Czarnieckiego czy Tadeusza Kościuszki), ale także sławnych 
w ówczesnym znaczeniu „pisarzy” (Tadeusza Czackiego oraz Felińskiego) (Pusz 
1979: 165)7. Utwory tego typu pełniły funkcje wychowawcze, gdyż prezentowały 
publiczności wzorcową, godną naśladowania postać, zaangażowaną w interesy dla 
dobra kraju i obywateli. Przybliżały ludzi znanych szerszej publiczności, a chwa-
lono ich za przymioty, wiedzę i umiejętności właściwe sprawowanym funkcjom 
oraz szczególne zaangażowanie w  kwestie dotyczące spraw publicznych. Kult 

6 Por. także uwagi Piotra Żbikowskiego (1999: 59).
7 Por. też uwagi Bożeny Mazurkowej dotyczące „obrachunku” z normami estetycznymi epoki 

poprzedniej, ustosunkowujące się do aktu ofiarowania dzieła oraz do sposobów jego realizacji lite-
rackiej (Mazurkowa 1989: 74–80). 
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bohaterów znajdzie także akceptację w kolejnych dziesięcioleciach XIX wieku, 
szczególnie w czasach powstań narodowych, kiedy 

Do grobu schodziła generacja, która podjęła z kolei trud »naprawy Rzeczypospolitej«. 
Ostatnia posługa oddawana «prawym Polakom i Polkom» przypominała ich zasłu-
gi dla ojczyzny niepodległej lub o niepodległość walczącej. […] pochówki zyskiwały 
treść religijną dzięki towarzyszącej im interpretacji słownej — w nekrologach, kaza-
niach i  mowach pogrzebowych ludzi świeckich, w  obiegowych stereotypach, two-
rzonych czy umacnianych w  ramach obrzędu. Początki omawianego nurtu można 
już wiązać z wielkimi egzekwiami, które w pierwszych latach Królestwa odprawiano 
za duszę Tadeusza Kościuszki, Józefa Poniatowskiego i Henryka Dąbrowskiego, choć 
aprobata cara Aleksandra stępiała ich ostrze niepodległościowe. (Jabłońska-Deptuła 
1980: 37; por. też Śreniowska 1973)

W ten sposób powstawał kult „wielkich ludzi”, których szczególnie „powstanie 
listopadowe aż nazbyt często wzywało […] z ich górnych szlaków” (Znamirowska 
1930: 6–7), tworząc z  czasem panteon narodowych herosów, w  którym poza 
wskazanymi powyżej mężami słusznej sprawy znaleźli się na przykład: Juliusz 
Konstanty Ordon, Józef Sowiński, Emilia Plater czy „zwykli obrońcy” polskiej 
sprawy (Ludwik Kicki, Julian Małachowski, Kazimierz Plichta, Rajnold Sucho-
dolski  i wielu innych). Rzeźbione poetyckim słowem monumenta i inskrypcje 
utrwalały ślady patriotyzmu i szlachetności prawych ludzi, wskazując na trwałość 
pewnych wartości i zamykając pamięć o nich.

W przypadku wierszy omawianych na kartach niniejszego artykułu, każdy 
z laudatorów najwięcej wersów poświęcił Felińskiemu-artyście. Najogólniej, ale 
też z retoryczną emfazą treści te przedstawia Konstanty Piotrowski, który określa 
gospodarza Osowy mianem „polskiego Orfeusza”8:

Stało się! Polski Orfeusz nie żyje. 
Rzeźbiarze! wznoście pomnik nieprzetrwany laty 
Na pamiątkę wielkiej straty!  
[…......................................] 
Feliński cnotliwych głosił 
I nad wielkimi Boga dzieły się unosił, 
Malował blask natury w słowach gorejących 
I obrazach tchnących; 
Polskim córom pamięci przydał wdzięki nowe, 
Pod nim wzniosła tragedia swą szanowną głowę; 
Patrzcie … na głos jego liry 
Powstają z grobów polskie Bohatyry; 

8 Z kolei Sowiński pisał: „jak drugi Orfeusz, pieścił uszy Polaków, już na zawsze umilkły!” 
(Sowiński 1820: 331).



88 Magdalena Patro-Kucab

Jakiż widok oczom stawia! 
Ach! oto August, drogi nasz August się zjawia 
Jak w rymach nasze czucia budzi i ucisza;  
To spada, jak grom Jowisza, 
To jako w roskosznym Maju, 
Wśród cienistego Filomela gaju, 
Wylewa czarowne tony,  
Przy bladem świetle xsiężyca; 
A jej głos pieszczony 
Dziwi i zachwyca. [Konstanty Piotrowski]

Nawiązanie dotyczące Orfeusza sugeruje autorskie przekonanie o wyjątko-
wości lutni Felińskiego, który poprzez swoją twórczość stawał się niejako defini-
torem poezji. Konstanty Piotrowski podkreśla rolę autora Wirginii jako odnowi-
ciela przede wszystkim tragedii, ale nieco wcześniej, w drugiej części ody („Lew… 
/ ryknął, / Trakowie […] ku niebu… / Wylewając bolu głosy, / Oskarżali losy; 
/ A pola, drzewa i  skały / Jednym jękiem powtarzały / Już go nie ma! już go 
nie ma!”) (Piotrowski 1820a, 1820b) wyraźnie nawiązuje do syna Kaliope i jego 
władzy nad naturą, która podlega mocy Orfeuszowej muzyki. W  przypadku 
Felińskiego przyroda rozpacza po stracie znakomitego poety9. 

„Poetą boskim”, „wybornym”, „szlachetnym” i „miłym” nazwie Felińskiego 
także Zaborowski i, podobnie jak pozostali laudatorzy (Szadbey i  Wincenty 
Turski), podkreśli uznanie dla niego jako dramaturga:

Barbara Twoja, polskich ozdoba teatrów, 
Już doszła swoją sławą aż do szczytu Tatrów. 
Każdy umie ją częścią, całej się doucza —  
Na brzegach opoczystych i Dniestru i Zbrucza. 
[….....................................................................] 
Czytają, odczytują, wielbią Cię, Feliński! — [Zaborowski]

Gdzie mężów zacnych wiążą uczucia szlachetne, 
Gdzie miłość oświecenia ciemnotę rozprasza, 
Tam Melpomena wieńce i nagrody świetne, 
Najgodniejszej ofierze czcicielów ogłasza.

Pogłos się w jego ustroniu przedziera, 
Ożywia umysł i serce i usta, 
Stałością duszę uzbraja Augusta, 
Przebywa Wisłę i wieniec odbiera. [Szadbey]

Piękne jego talenta duch skromności krasił, 
Zapał zwalczenia mniemań, drugich zdaniem gasił. 
9 O naturze ubolewającej nad zgonem wspaniałego męża por. uwagi Doktóra (1999: 189).
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Upadną pomylenia, trafność zostanie się, 
I twą Feliński! pracę w późny czas uniesie. 
Twa Barbara czułością zwycięża rywalkę, 
Jej wyższość mniej wątpliwą rozstrzygnęła walkę. [Wincenty Turski]

Barbara Radziwiłłówna do czasów obecnych, co wielokrotnie się podkreśla, 
pozostaje głównym tytułem do sławy Felińskiego; o sukcesie tragedii wypowie-
działa się m.in. Dobrochna Ratajczakowa, która stwierdziła:

Warszawa jest olśniona. Barbara zaczyna własne życie, przepisywana bez końca. Zstę-
puje z literackiego parnasu i wysokich salonów coraz niżej. Szymon Konopacki, se-
kretarz Tarnowskiego i protegowany Felińskiego, który przepisywał poecie tragedię, 
zaprasza na jej odczytanie swoich kolegów. Zachwyceni słuchacze wydzierają z  rąk 
kopisty bezcenny autograf i  rozszarpują go na części, „aby je zatrzymać przy sobie 
jakoby świętą relikwię”. (Ratajczakowa 1996: 182)10

Przypomnijmy, że Feliński bez końca cyzelował tekst tragedii, prosząc swych 
przyjaciół o krytykę dzieła11. Cytowany powyżej fragment wiersza Wincentego 
Turskiego pozwala dostrzec w Felińskim osobę skromną, szczególnie w obliczu 
sukcesu, jaki święcił dramaturg za sprawą Barbary Radziwiłłówny, a także wobec 
wypowiadanych na temat dzieła słów krytyki12. 

Warto dodać, że Konstanty Piotrowski, przypisując Felińskiemu miano 
„wieszcza”, stosunkowo wysoko ocenił zarówno poetyckie dokonania drama-
turga, jak i  jego artystyczny talent. Pisał bowiem o  translatorze Ziemianina 
z retoryczną emfazą: 

Słuchajcie jak wieszcz Polski z lirą w ręku 
Przed tronem wieczności Pana 
Padłszy na kolana 
W ojców naszych rzecze dźwięku […] [Konstanty Piotrowski]

Wojciech Piotrowski komentując ten fragment wiersza, podkreślił, że „wizja 
taka nie jest nowa ani w  literaturze, ani u  tego poety, choć wyraźne akcenty 
«wieszcze» każą nam poszukiwać powinowactwa z  bliskim już romantyzmem” 
(Piotrowski 1999: 204, przyp. 59). Przy tej okazji należy jednak dodać, że reali-
zowany przez Felińskiego wzór poezji (opiewanie pokoju, prezentowanie ludzi 

10 Por. też na ten temat uwagi Kanteckiego (1879: I 100–113).
11 Listy Felińskiego skierowane do Michała Wyszkowskiego, w których poeta prosi przyjaciela 

o recenzję swoich dzieł, opublikowała Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (1875: VI) — list 
z 20 sierpnia 1811 r. z Rafałówki (s. 401); list z 28 grudnia 1814 r. z Osowy (s. 403); list z 1 marca 
1815 r. z Wołosowa (s. 404); list z 15 kwietnia 1815 r. z Wołosowa (s. 406) i inne.

12 Por. na ten temat np. uwagi Mariana Szyjkowskiego (1950: 20–21). 
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cnotliwych czy wspominanie polskich bohaterów), zdaniem autora Ody…, 
pozwoli dramaturgowi podziwiać Boskie oblicze, czyli osiągnąć zbawienie (część 
czwarta ody) (Piotrowski 1999: 204).

Z kolei Szadbey i Wincenty Turski, pisząc o twórczych dokonaniach gospo-
darza Osowy, za godny przypomnienia uważają także przekład Ziemianina, czyli 
ziemiaństwa francuskiego (1816) Jacques’a Delille’a: 

Siada… i talent Delila szczęśliwy, 
W języku Polskim każdego zachwyca. [Szadbey]

Jeżeli mego zdania nic tu nie omyla, 
Widzę w twym Ziemianinie naszego Delila. [Wincenty Turski]

Wiele lat później translację Felińskiego docenił Adam Bar, który zauważył, 
że „tłumaczenie dokonane zostało pięknym językiem; nikt przed Felińskim, a po 
nim dopiero Mickiewicz, nie umiał z taką plastyką odtworzyć obrazów przyrody” 
(Bar 1948: 409, por. też Żbikowski 2007: 232). Sam poeta o swoim literackim 
zamierzeniu informował członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
(Feliński 1809: 1531), przeczuwał bowiem, że poemat Delille’a idealnie przylegał 
„do obrazu Polski widzianej przez pryzmat prowincji jako przestrzeń rolniczo-
-sąsiedzka, określona przez szlachecki stan posiadania, wreszcie przekonanie, że 
każda nasza wioska ma szansę stać się kampania felix” (Ratajczakowa 1996: 179). 

Na marginesie wypada jeszcze dodać, że Wincenty Turski, wspominając 
translatorskie próby Felińskiego, wymienia także przekład Wirginii Vittoria 
Alfieriego (1815) (Turski 1825: 57)13. Autor Do cieniów… akcentuje również 
reformatorskie dokonania dramaturga z zakresu ortografii. Podkreśla bowiem:

I to pisowni polskiej troskliwe śledzenie, 
Przerwy swojej bolesne sprawia przypomnienie. 
[….....................................................................] 
Głośny wasz spór w pisowni, spór uczonych zdania, 
Do ścisłego rozbioru niemało nakłania. 
Któż te spory rozstrzygnie? rzecz samą ustali? 
Śniadecki jeniuszem, co w probierskiej szali, 
Zważywszy talent, zdolność, błędy, omamienia, 
Na gwicht mądrości wartość wysileń ocenia. 
A jak Jowisz Tytanów pogromcą się staje, 
Tak Śniadecki wymową cios zguby zadaje; 
Miota w niej grom za gromem na powstałe głowy, 
Co śmią bluźnić majestat staropolskiej mowy. 
Światłe pisma Śniadeckich klassyczne są dzieła; 

13  Na temat przekładu Wirginii por. także uwagi Kopytki (1909) oraz Bara (1948: 410).
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Uczona mądrość wszystkie karty tam zajęła. 
Lecz mniej słusznie krytyka przy jeziorze Gople, 
Sączy na Felińskiego cierpkie nieco krople. 
Czyż człowiek nieomylnie prawdę śledzić umie? 
Najczęściej jej dochodzi w ciągłych błędów tłumie. 
Dobrą jest ironia na krnąbrne narowy: 
Feliński wzywał rady, przyjąć był gotowy. [Wincenty Turski] 

Wincenty Turski w  retorycznej tonacji przywołuje, chociaż nie czyni tego 
bezpośrednio, Przyczyny używanej przeze mnie pisowni (wyd. 1816)14. Warto 
nadmienić, że w rolę kodyfikatora języka narodowego wcielił się gospodarz Osowy 
na krótko przed publikacją pierwszego tomu swoich dzieł zebranych, co potwier-
dza we wstępie do Przyczyn używanej […] pisowni (Feliński 1840: I 105–106). 
Przypomnijmy, że Feliński podjął w  drugiej dekadzie XIX wieku próbę prze-
glądu polskiej pisowni, a  następnie przygotował (nie tylko na własny użytek) 
reformę ortografii. Zdecydował się na taki krok, ponieważ dostrzegł — z jednej 
strony panujący w  tym zakresie chaos, z  drugiej zaś — wyrażał nadzieję, że 
mimo istniejących przyzwyczajeń użytkowników polszczyzny, uda mu się usunąć 
występujące w naszej pisowni niektóre niekonsekwencje czy błędy. Reformator 
wyrażał przy tym wielki szacunek dla dotychczasowych kodyfikatorów języka 
ojczystego (Feliński 1840: I  107). Doceniał przede wszystkim osiągnięcia 
Onufrego Kopczyńskiego (Kopczyński 1778: 1–104) (przypomnieć należy, że 
nie wszystkie propozycje księdza pijara uznawał za trafne15), czego nie omieszkał 
podkreślić również Wincenty Turski. Feliński pragnął przejrzeć pisownię polską 
oraz chciał podjąć próbę jej udoskonalenia. Namawiał także do podobnych dzia-
łań innych pisarzy (Feliński 1840: I 114). Gdy ogłosił Przyczyny używanej […] 
pisowni, sprowokował tym samym spór (który przypomina Wincenty Turski). Po 
opublikowaniu pierwszego tomu dzieł Felińskiego krytyczny głos w sprawie sfor-
mułowanych tam zaleceń w zakresie ortografii wypowiedział Jan Śniadecki (Do 
Redaktora „Pamiętnika Warszawskiego”, z Kruszwicy 21. października roku 1816) 
(Szczeropolski [Śniadecki] 1816: 487–504). 

Obrony własnych przekonań podjął się gospodarz Osowy m.in. w  pracy 
Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego (Feliński 1840: I 144–152). 
Dziełko to stanowi ostatnią część dyskusji nad polską pisownią, w szczególności 

14 Na temat wydań dzieł Felińskiego por. uwagi zawarte w pracy — Bibliografia literatury 
1966:  IV 451–456 [hasło: Feliński Alojzy]. Szczegółowo utwór ten został omówiony w pracy 
Patro-Kucab Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”… (2014a: 101–111). Na kartach niniejszej 
rozprawy przypominam jedynie niektóre kwestie dotyczące sporu, który przywołuje w swym wier-
szu Wincenty Turski.

15 Na przykład kreskowanie samogłoski „a” (Feliński 1840: I 137–143).
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nad „j”, jaka toczyła się pomiędzy Felińskim i Śniadeckim, a którą wspomina 
w  swym wierszu Wincenty Turski. Wołynianin sformułował odpowiedź łącząc 
formę dialogu z  elementami palinodii. Zarzutami, jakie wysuwał w  humory-
styczny sposób, przy użyciu ironii („Dobrą jest ironia na krnąbrne narowy” — 
Turski 1825: 58), próbował swoich sił w  słownej walce z uwagami autorytetu 
znad Gopła16 („krytyka przy jeziorze Gople, / Sączy na Felińskiego cierpkie nieco 
krople” — Turski 1825: 58). Tym razem Feliński — wyrażając swą odpowiedź 
w sposób ironiczny — sięgnął po nowe (odmienne niż w Przyczynach…) środki 
perswazji, a dzięki temu znaczenie własnych propozycji ortograficznych jeszcze 
uwypuklił. Dodajmy, że Feliński za sprawą swych literackich stronników  — 
głównie Wacława i  Proboszcza, wyeksponował i  ośmieszył błędne myślenie 
Szczeropolskiego17. 

Ostatecznie gospodarz Osowy z tego sporu wyszedł obronną ręką, bowiem 
już wkrótce z pozycji autorytetu wypowiedzieli się na temat propozycji kodyfi-
kacyjnych rozwiązań, wysuwanych przez autora Przyczyn…, członkowie Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk (Rozprawy i wnioski 1830: 161–162), a ortograficzna 
zasada zaproponowana przez Felińskiego przyjęła się i  przetrwała do czasów 
współczesnych.

Dotychczasowe spostrzeżenia pozwalają nam patrzeć na dramaturga z Polesia 
w kontekście jego pracy twórczej, nie przynoszą natomiast informacji na temat 
charakteru gospodarza Osowy, czy też bliżej nie opisują relacji, jakie łączyły poetę 
z innymi ludźmi. Warto się zatem przyjrzeć tym jeszcze kwestiom.

I tak, Konstanty Piotrowski docenia życzliwe usposobienie Felińskiego, nazy-
wając go przyjacielem (por. przyp. 5) (część czwarta: „Aby w swem sercu nosił 
z najtkliwszemi rany / Lubego przyjaciela obraz ukochany, / Przyjaciela! którego 
więcej nie zobaczy;”). Na marginesie przypomnijmy, że poetę z Polesia łączyła 
wielka zażyłość z Czackim oraz Wyszkowskim, a  także Konstantym Tyminiec-
kim18 czy Franciszkiem Skarbkiem Rudzkim. 

16 Już na samym początku użyta przez niego peryfraza „mieszkaniec znad Gopła” z jednej 
strony maskuje prawdziwe nazwisko Śniadeckiego, z drugiej zaś jednoznacznie do niego się odnosi. 
Feliński 1817: 383.

17 Przypomnijmy niektóre z nich: nazwanie Warszawy „siedliskiem odszczepieńców języka” 
(Feliński 1817: 383) czy uwagi wypowiadane przez Sąsiada (Wawrzyńca Rozsądnickiego), stron-
nika Szczeropolskiego: obrzydły z oporu i niechlujstwa literackiego pedantyzm, wykrętarstwo 
gramatyczne, karbowani i ospowaci pisownicy, gdański bękart (Feliński 1817: 383). Por. też uwagi 
sformułowane przez Śniadeckiego (Szczeropolski [Śniadecki] 1816: 501).

18 Formę nazwiska podaję za: Bibliografia literatury 1970: VI* 381–383 [hasło: Tyminiecki 
Konstanty]. 
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Oprócz Konstantego Piotrowskiego także Wincenty Turski (na marginesie 
reformatorskich dokonań Felińskiego) pośrednio opisuje osobowość autora 
Barbary… oraz znamienne dla niego cechy charakteru: 

Tam krytyka ujęta łagodności zdaniem, 
Już nie jest gorzkiej żółci, lecz serca wylaniem. 
Uniesionych spórników w nektar zmienia jady, 
Kto idzie w piękne wieszcza Wołyńskiego ślady. 
Mniemań różność bynajmniej z Kopczyńskim nie draźni, 
Ciągiem życia obydwóch wytrwałej przyjaźni. [Wincenty Turski]

Już wiele lat temu Kantecki podkreślał, że porywczość nie leżała w naturze 
Felińskiego, dramaturga znamionowała serdeczność i  dobroduszność, jednak 
„doznawszy zawodu okazywał się nieugiętym i  ze szlachetnym oburzeniem 
odwracał się na zawsze od tego, co nadużył jego ufności” (Kantecki 1879: I 75)19. 

Turski artykułuje ponadto przyjacielskie więzy łączące Felińskiego z ludźmi 
ówczesnej Warszawy20 (wskazuje na Kopczyńskiego), z  którym Wołynianin 
osobiście zetknął się początkowo w Warszawie, w salonie marszałka sejmu, Stani-
sława Małachowskiego, następnie po powstaniu kościuszkowskim w Dzikowie, 
majątku Tarnowskich (Ratajczakowa 1996: 175). 

Autor wiersza Do cieniów… nie ustaje w komentowaniu prywatnej sfery życia 
Felińskiego. W kolejnych wersach pisze:

Mamże ku Wołyniowi zwrócić moją mowę? 
Chcąc uczcić Felińskiego drugą czci połowę? 
Już Ciebie zadość wielbi Graffa Olizara, 
We wszelkim swoim względzie szlachetna ofiara. 
Felińska? twych zaszczytów nie będę tu głosić, 
Nad pochwałę i losy umiesz siebie wznosić. 
Dość było Felińskiego zostać lubą żoną: 
By Matkę płodów zacnych z uczczeniem wielbiono. [Wincenty Turski]

Wincenty Turski co prawda bliżej nie charakteryzuje Józefy Omiecińskiej 
(żony poety)21, gdyż za zaszczyt dla niej uznaje małżeństwo z  translatorem 
Ziemianina oraz posiadanie przez nich wspólnego potomstwa. Można zatem 
uważać, że przywołanie jej postaci uzupełnia obraz dramaturga o portret czło-
wieka (członka kochającej i  szanującej się rodziny), ale także pozwala zestawić 
panią Józefę z Gustawem Olizarem (marszałkiem guberni kijowskiej), który: 

19 Jako uprzejmego, rozsądnego i niekonfliktowego człowieka zapamiętała dramaturga także 
jego bratowa — Ewa Felińska (1858: I 208).

20 Szerzej na ten temat piszą m.in. Hoffmanowa (1875: VI 382–392) oraz Bar (1948: 408–410). 
21 Józefę Felińską wspomina bratowa poety, Ewa Felińska (1858: I 203–204). 
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zaopiekował się majątkiem i rękopisami, tymi „drogimi skarbami ojczyzny” jako „Po-
lak, Wołynianin i uczeń Czackiego”, odpowiadając w ten sposób na wyrażone przed 
laty obawy autora: „wszystko mrze wkoło mnie, co ze mną żyło; kto wie… Edycja 
pośmiertna! Zajmie się moimi szpargałami kto? i jak? Wreszcie cóż mi z tego? nawet 
moim dzieciom? (do Rudzkiego, 19 kwietnia 1815). (Ratajczakowa 1996: 185)

Olizar wespół z Józefą Felińską przygotował zbiorowe wydanie dzieł autora 
Barbary Radziwiłłówny (Feliński 1821: II), wznosząc dramaturgowi pomnik 
„trwalszy od spiżu” i granitu22. 

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że omawiani na kartach rozprawy 
poeci  — autorzy laudacji Felińskiego — z  jednej strony wyraźnie artykułują 
także żal spowodowany utratą artysty:

O Polsko! żalów twoich zwiększa się przyczyna. 
Otoś wiernego utraciła Syna! [Konstanty Piotrowski] 
O Poeto wyborny, szlachetny i miły! —  
Czemuż Ci dłużej Nieba żyć nie pozwoliły. [Zaborowski]

Serce ulega pod żalu uciskiem, 
O! losie wszystkoż będzie twym igrzyskiem?

Wszystkoż dla cię okrutny, swoje prawa traci? 
Niczemże są stracone przyszłości nadzieje; 
Żal Ojczyzny, rodaków, przyjaciół i braci? 
Dla twegoż urojenia dziś każdy łzy leje? [Szadbey]

Znosimy Alojzy! cios zgubny za ciosem: 
Kiedyż bydź poprzestanie los nasz srogim losem? 
Uczucia żalów z serca wydobyte głębi, 
Co ich nawet lat późnych zamróz nie oziębi. [Wincenty Turski]

Z  drugiej zaś wyrażają nadzieję na wieczną obecność Felińskiego pośród 
narodu, którą zapewnią artyście jego dzieła (te nie podlegają zniszczeniu i stano-
wią rodzaj poetyckiego testamentu):

Ale przestańmy łzy ronić, 
Przestańmy chwiać się pod tym wielkim ciosem, 
Czas cnocie, xsięgę nagrody odsłonić; 
Czas cieszyć chwały odgłosem. [Konstanty Piotrowski]

22 Por. na ten temat uwagi Wyszkowskiego (1821: 125). O wspólnej pracy Olizara i Józefy 
Felińskiej nad zebraniem i  wydaniem spuścizny po autorze Barbary… pisze także Wojciech 
Piotrowski (2004: 335–336; 2005: 159).
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Ale nie: stałość osuszy powieki,
Niech ciało słabe, niszczy twa potęga, 
Kto sławą świetną wieczności dosięga, 
Ten uszedł losu, ten żyje na wieki. [Szadbey]

A Męża jeniuszu relikwijne szczątki, 
Uwiecznią dla nas drogie Was dwojga pamiątki. 
[...........]

Przyjmcie tu w należytej wartości ich cenie, 
Jak mój hółd wam oddany Felińskiego cienie; 
Duch to wasz smutne życia rozwesela chwile, 
I mimo nudów wieku dni me spędza mile. [Wincenty Turski]

Laudacje, z racji swojego charakteru, tworzone są przecież po śmierci chwalo-
nej osoby, zawierają zatem elementy konsolacyjne. Nie można podważyć prawdy, 
że ludzki los cechuje znikomość i skończoność, ale w przypadku osób pokroju 
Felińskiego, piękne czyny i  twórcze dokonania zapewnią poecie pamięć kolej-
nych pokoleń. Tym samym śmierć w wymiarze fizycznym pokonuje sława, dobre 
imię, jakie pozostaje po człowieku, który odszedł.  

Zdaniem poetów przybliżających sylwetkę twórcy z Polesia, translator Wirgi-
nii właściwie wypełnił swoje zadanie, odcisnął znaczące piętno w dziejach polskiej 
literatury. Jednak przedwczesna śmierć przerwała życie tak dobrze rozwijającego 
się poety. Nagłe odejście twórcy sprawiło, że żyjący pogrążyli się w  żałobie, 
a ponadto został naruszony powszechny ład natury. Jednak biologiczna śmierć 
nie unicestwiła możliwości trwania Felińskiego pośród narodu, który pozostawił. 
Obecność dramaturga będzie możliwa za sprawą jego twórczości, dzięki niej 
Wołynianin przetrwa w pamięci żywych, niejako uobecni się w niej23.

We wszystkich omawianych tu wierszach poeci oceniają niepospolite doko-
nania zmarłego. Elementy żałobnej refleksji zostają zepchnięte na margines, 
przy jednoczesnym wyeksponowaniu komponentów laudacyjnych. Należy także 
podkreślić, że piewcy Felińskiego sporadycznie (poza Konstantym Piotrowskim) 
sięgają po oprawę mitologiczną, która dotychczas uplastyczniała wypowiedź. 
Stawiają oni przede wszystkim na pojęciową doskonałość prowadzonego 
wywodu, by w ten sposób wyrazić dumę z dokonań translatora Wirginii. Wszyst-
kie wiersze mieszczą się ponadto w kategorii oświeceniowej dydaktycznej apro-
baty, jako instrumentu kształtującego osobowe wzory, inspirującego pozytywnie 
waloryzowane zachowania społeczne (Wolska 2013: 176), a  zatem za sprawą 
przywołanych na kartach rozprawy laudacji otrzymujemy szlachetny wzorzec 

23  Na temat idei, zgodnie z którą pismo i utwór literacki umożliwiają inną niż biologiczna 
obecność ludzi fizycznie nieobecnych por. uwagi Domańskiego (2002).
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korespondujący z nowym sposobem pojmowania bohaterstwa (por. Mazurkowa 
2008: 148). Zmarły zasługiwał na pochwałę, bowiem swoim życiem reprezento-
wał właściwy przykład postępowania. Felińskiego ceniono przede wszystkim jako 
autora tragedii, ale należy pamiętać, że uważano go za najlepszego poetę Wołynia, 
artystę, który swoją opieką otaczał przyszłych adeptów poetyckiego rzemiosła. 
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“krzemienieckie Smutki” — poetic reactionS  
to the death of alojzy felińSki

(summary)

The article addresses issues pertaining to the laudatory works. The author is interested 
in the manner the nineteenth-century poets looked at the figure of Alojzy Feliński — 
a poet, reformer, husband, father and friend, and thus, the manner they perceived him 
both in the public and private sphere. The following poems have been adopted as the 
basis for considerations: Konstanty Piotrkowski’s Oda na śmierć Alojzego Felińskiego, 
Wincenty Turski’s Do cieniów Alozjego Felińskiego, Tymon Zaborowski’s Westchnienie 
Podolanina, mieszkańca gór miodoborskich, po śmierci Alojzego Felińskiego, and Grzegorz 
Ignacy Szadbeja’s Elegia na śmierć Felińskiego. The conducted analysis and interpretation 
are intended not only to depict the portrait of Feliński as presented by the nineteenth-
century poets, but also became an attempt to contain the discussed works in the sphere of 
a new type of laudatory poems. For we obtain an example of a noble model corresponding 
with the new manner of understanding the artist and the citizen that has contributed 
to the national culture and education. The authors of the poems, faithful to the classic 
or sentimental trend, emphasize the qualities of Feliński (diligence, talent, pragmatism 
and service to society), that are worthy of public praise. The primary purpose of the 
undertaken considerations is to demonstrate the changes occurring in the field of poetics 
and rhetoric of laudatory works, which are a kind of poetic tribute within the category of 
didactic approval of the Enlightenment period, as an instrument forming personal models 
and inspiring positively valorized social behaviors. 
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