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Ruś Czerwona jako kraina historyczna (łac. Ruthenia Rubra lub Russia Rubra) to 
obszar w północno-zachodniej Ukrainie oraz w południowo-wschodniej Polsce. Wła-
dysław Semkowicz stwierdza, że nazwa tej krainy powstała w XV wieku1. Podobny 
pogląd w tej kwestii przedstawia Henryk Paszkiewicz2. Zdaniem niektórych uczonych 
epitet „czerwona” funkcjonował jeszcze wcześniej – prawdopodobnie powstał już  
w XIII wieku i był zapożyczeniem od ludów ałtajsko-tureckich, które używały kolo-
rów do oznaczenia kierunków geograficznych (ludy te czerwienią określały południe, 
bieli używały w odniesieniu do zachodu, a czerń przypisały północy)3. 

Obszar Rusi Czerwonej4 obejmował dorzecze Sanu i Dniestru aż po górną Prypeć. 
W skład krainy wchodziły ziemie: sanocka, przemyska, chełmska, bełska, halicka  
i lwowska. Na ziemiach tych urodziło się lub związało z tą krainą w dorosłym życiu 
wielu wybitnych twórców. Na uwagę zasługują m.in.: Grzegorz z Sanoka (1407-1477), 
Stanisław Orzechowski (1513-1566), Piotr Skarga (1536-1612), Sebastian Fabian Klo-
nowic (ok. 1545-1602), Mikołaj Sęp Szarzyński (1550-1581), Szymon Szymonowic 
(1558-1629), Jan Szczęsny Herburt (1567-1616), Antonin z Przemyśla (?-1619), Józef 
Bartłomiej Zimorowic (1597-1677), Szymon Zimorowic (1608/9-1629), Andrzej 

——————— 
1  Władysław Semkowicz, Geograficzne podstawy Polski Chrobrego (Kraków: Krakowska Spółka 

Wydawnicza, 1925), 309-310. 
2  Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1996). 
3  Oleg Łatyszonek, Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej 

(Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006), 18 i n. 
4  W XIII wieku obok nazwy „Ruś Czerwona” powstały również inne „kolorowe” nazwy Rusi, takie 

jak: Ruś Czarna (powyżej Polesia) i Ruś Biała (na północ od Rusi Czarnej). 
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Maksymilian Fredro (1620-1679), Ignacy Krasicki (1735-1801), Franciszek Karpiń-
ski (1741-1825). Zapisali się oni trwale na kartach historii literatury i kultury jako 
poeci, pisarze, animatorzy życia umysłowego i politycznego, przewodnicy duchowi, 
nauczyciele moralności i patriotyzmu, a nawet kompozytorzy. Spośród tej bogatej ga-
lerii postaci – interesujących również współczesnych odbiorców i twórców kultury – 
wybrałam Sebastiana Fabiana Klonowica oraz braci Zimorowiców. Tematyka ich utwo-
rów dotyka bowiem bezpośrednio obszaru i tradycji Rusi Czerwonej, a ponadto można 
w ich twórczości wskazać filiacje z szeroko rozumianą kulturą śródziemnomorską,  
w kręgu oddziaływania której kształtowała się renesansowa i barokowa kultura dawnej 
Rzeczypospolitej. Przedmiotem badań w niniejszym studium jest poemat Roksolania 
czyli ziemie Czerwonej Rusi Sebastiana Fabiana Klonowica5 oraz cykle poetyckie: Rok-
solanki Szymona Zimorowica6 i Sielanki nowe ruskie Józefa Bartłomieja Zimorowica7. 
Celem badawczej eksploracji będzie zweryfikowanie obrazu natury i literackiego kra-
jobrazu Czerwonej Rusi, jakie ujawniają się w lirykach wskazanych poetów. Zostaną 
zweryfikowane parantele kreowanych przestrzeni z poezją europejską, zwłaszcza wło-
ską, oraz związki przestrzeni literackiej z tradycją rodzimą usankcjonowaną lokalnymi 
zwyczajami i obrzędami korespondującymi również z muzyką. 

Sielanki8 jako utwory miłosne, a może precyzyjniej rzecz ujmując: zalotne, często 
były przeznaczone do śpiewu lub wykonywane jako recytatywy. Ich popularność  
w obyczajowości XVI i XVII wieku łączyć należy z rozwojem muzyki tanecznej9, 
która w staropolskich salonach i dworkach szlacheckich zagościła dzięki wpływom 
włoskim. Pierwotnie wykorzystywano repertuar przywożony z Włoch do kraju, nie-
mniej bardzo szybko pojawiło się zapotrzebowanie na kompozycje oryginalne, a ra-
zem z nimi zrodziła się konieczność tworzenia rodzimych tekstów literackich. Nowe 
zbiory utworów, wychodzące spod piór mniej lub bardziej zdolnych autorów, znalazły 
się w szerokim obiegu dzięki krakowskim drukarzom, którzy wykorzystali ówczesną 
dobrą koniunkturę i wydawali broszury z tekstami 25-50 pieśni, często spisywanymi 
z ustnych przekazów10. Ich włoska nazwa – madrygały – nie przyjęła się w staro-

——————— 
5  Sebastian Fabian Klonowic, Roxolania. Roksolania czyli Ziemie Czerwonej Rusi, wyd. i tłum. Mie-

czysław Mejor, BPS, t. 6 (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 1996). 
6  Szymon Zimorowic, Roksolanki, oprac. i wstęp Leszek Kukulski (Warszawa: Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1981). Cykl ten ofiarował poeta swojemu bratu, Józefowi Bartłomiejowi, na jego we-
sele. Cztery miesiące później, w wieku lat dwudziestu pożegnał się z doczesnym światem. Bartłomiej 
długo zwlekał z opublikowaniem poetyckiej spuścizny Szymona; zrobił to dopiero ćwierć wieku po 
jego śmierci. Leszek Kukulski, „Poeta smętnej melancholii”, w Zimorowic, Roksolanki, 15. 

7  Józef Bartłomiej Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, BN I 287 
(Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1999). 

8  Anna Krzewińska, Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju (War-
szawa-Poznań-Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979), passim; eadem, „Sielanka”,  
w Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. Teresa Michałowska, 
Barbara Otwinowska, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich – Wydawnictwo, 1998), 866-872. 

9  Alina Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i ba-
roku (Studia Staropolskie, t. XLVII, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo 
PAN, 1978), passim; Jadwiga Kotarska, Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce 
(Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1970), passim. 

10 Kukulski, „Poeta smętnej melancholii”, 5. 
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polskiej kulturze. Nazywano je u nas tańcami lub padwanami (od miasta Padwy). Po-
pyt na tego rodzaju zbiorki był bardzo duży i zdarzało się, że te same teksty powta-
rzały się w różnych edycjach. Interesujące jest również, że wydawano je pod tytułami, 
które miały przyciągnąć uwagę potencjalnego odbiorcy i zachęcić go do zakupu, na 
przykład: Pieśni i tańce zabawom uczciwym gwoli, Nowe pieśni dworskie, Dzwone-
czek serdeczny, do którego się co żywo na głos zbiega, tak młodzieńcy jako i panny11, 
czy też Dama dla uciechy młodzieńcom i pannom i Rozmowa młodzieńca z panną12. 
Były to z pewnością utwory dość frywolne, skoro biskup krakowski Marcin Szysz-
kowski w 1617 roku zabronił ich druku. Mimo zakazu do połowy stulecia ukazywały 
się nadal dość często, straciły na popularności dopiero u schyłku baroku. Nie wia-
domo, ile takich śpiewników wydano: 

 
[…] wiele z nich zaczytano doszczętnie i znikły bez śladu. Zachowało się tylko jede-
naście broszur w postaci unikatów, przeważnie niekompletnych, a całą tę pieśniową 
spuściznę XVII wieku zebrał i wydał Karol Badecki w tomie Polska liryka mieszczań-
ska. Pieśni, tańce i padwany (1936)13. 

 
Do tego typu pieśniarskiej twórczości historycy literatury zaliczają również Rok-

solanki Szymona Zimorowica i Sielanki nowe ruskie starszego brata poety, Józefa 
Bartłomieja Zimorowica. Jest to częściowo uzasadnione, choć dla tych zbiorów poe-
tyckich krzywdzące, ponieważ pod względem artystycznym liryki braci Zimorowi-
ców znacznie przewyższają anonimowe i niewyróżniające się walorami poetyckimi 
pieśni, tańce i padwany. 

 
 

„Wdzięczne strony” Szymona Zimorowica 
 
Muzyczny charakter utworów Szymona Zimorowica bez wątpienia podnosi war-

tość jego liryków. Niemniej musimy pamiętać, że młodszy z braci, Szymon Zimorowic, 
jedynie podpatrzył techniki stosowane przez autorów piszących teksty pieśni, tańców  
i padwanów14; zastosował je tylko w trzech utworach (Licydyna, Koronella i Lenerula). 
W pozostałych sześćdziesięciu sześciu wprowadził własne, często niepowtarzalne i jed-
norazowe konstrukcje, których kunsztowność budzi zdumienie – niektóre liczą po czter-
naście wersów (Majoranna i Gracjan), a jeden (Bernetis) jest osiemnastowersowy  
z dziewięcioma parami rymów15. 

——————— 
11 Ibidem. 
12  www.bibliotekapiosenki.pl/publikacje/Perz_Miroslaw_6_piesni_staropolskich, dostęp 17.05.2018. 
13 Kukulski, „Poeta smętnej melancholii”, 6. 
14 Kukulski zauważa (ibidem), że w utworach zaliczanych do pieśni, tańców i padwanów „znaleźć 

można kilkadziesiąt rodzajów strof, od trzywersowych do dwunastowersowych, z rozmaicie kom-
binowanymi wersami o różnej długości, od trzyzgłoskowych aż do trzynastozgłoskowych, i z róż-
nym rozkładem rymów. Każdy rodzaj strofy służył w zasadzie innej pieśni, każda bowiem pieśń 
związana była z inną melodią”. 

15 Kunsztownego budowania strof uczył się od Szymona Szymonowica najwybitniejszy przedsta-
wiciel dworskiej poezji barokowej, Jan Andrzej Morsztyn, który swoje pieśni zaczął pisać po 
edycji Roksolanek, czyli po roku 1654. 
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Zróżnicowanie wersyfikacyjne Roksolanek i filiacje tych utworów z Pieśniami, 
tańcami, padwanami są interesującym problemem badawczym. Ważniejszym zagad-
nieniem jest jednak odmienny sposób prezentowania i opisywania miłości, jaki wpro-
wadził w swoich tekstach Szymon Zimorowic. Poeta odrzucił konwencjonalny obraz 
zdesperowanego kochanka i nieprzystępnej, zimnej wybranki, który w tradycji euro-
pejskiej został utrwalony dzięki Petrarce i powielany był w popularnej poezji miło-
snej16. Pieśni Zimorowica są wolne od tego stereotypu. Rezygnując z katalogu goto-
wych formuł i chwytów stylistycznych, efektownych hiperboli i antytez (np. życie- 
-śmierć, ogień-lód, słodycz-gorycz), autor Roksolanek skoncentrował swoją uwagę na 
koncepcie rozumianym jako rozwinięcie zmaterializowanej metafory17. Wykorzystał 
go nie tylko do opisu miłości i stanów emocjonalnych, jakie miłość rodzi u kochan-
ków, ale również do szeroko rozumianego dyskursu o świecie i wanitatywnej naturze 
życia ludzkiego. 

Młodzieńcy występujący w pieśniach Szymona Zimorowica nie muszą zabiegać  
o uwagę dziewcząt ani też zachęcać ich do korzystania z uroków młodości i zrywania 
jej nietrwałych kwiatów. Panny dobrze wiedzą, że wiosna życia szybko przemija, a czas 
młodości nie odradza się corocznie wraz z naturalnym cyklem przyrody. Właśnie dla-
tego wiją wianki i czekają na tych, którzy o nie poproszą18. Kwiaty, z których je wypla-
tają, rosną w szczególnym miejscu. Nie są to ani wiejskie sielankowe dziardyny, ani 
ogrody usytuowane w miejskiej zabudowie. Rodzinne wirydarze Zimorowica to prze-
strzeń wyjątkowa. Poeta – choć lwowianin – nie dorastał w miejskich murach, lecz na 
Przedmieściu Halickim, które w XVII wieku składało się z około tysiąca domów oto-
czonych sadami i ogrodami. Obszar ten stanowił swoistą enklawę ciszy i spokoju odda-
loną od miejskiego zaduchu i gwaru oraz sprzyjającą, zwłaszcza latem, swobodnemu  
i wygodnemu życiu towarzyskiemu19. Szczególna atmosfera podmiejskich willi stwa-
rzała młodzieży dogodne warunki do romansowania20, a klimat miejsca służył laudacji 
rodzimej krainy. 

Świat przedstawiony w lirykach kreuje poeta, wykorzystując motywy z poezji an-
tycznej; filiacje z poezją Horacego, Wergiliusza i Owidiusza dostrzegamy w historiach 
Apollina (Feba) i Dafne, Adonisa i Cyprydy (Afrodyty/Wenus), Kupidyna, Cerery (De-
meter) i jej córki Persefony, Plutona (Hadesa), Zefira, Dedala, Ariadny i Tezeusza, Ba-
chusa (Dionizosa) i wielu innych. Na przykład w monologu Dziewosłęba (epitalamium 

——————— 
16 Kotarska, Poetyka popularnej liryki miłosnej, passim. 
17 Ludwika Ślęk, Adam Karpiński, Wiesław Pawlak, red. Koncept w kulturze staropolskiej (Lublin: 

Towarzystwo Naukowe KUL, 2005), passim. 
18 Wicie wianków i zranienie cierniem można interpretować jako zapowiedź inicjacji seksualnej, bo-

wiem symbolika samego przygotowywania wianka, jak i cierniste „kwiateczki nadobne” (najczę-
ściej róże) symbolizują miłość, oddanie i ból inicjacyjny. Zob. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Na 
początku był ogród… Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy (Słupsk-
Wejherowo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 2017), 411, 432; Mirosława Hanusiewicz, Pięć 
stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej (Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe Semper, 2004), 147. 

19 Kukulski, „Poeta smętnej melancholii”, 11-12. 
20 Ibidem, 12. 
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poprzedzającym pienia chórów) podmiot wiersza, określający siebie Hymenem21, 
przedstawia pannę młodą, „najpiękniejszą w rosiejskim kraju Lilidorę”, zgodnie  
z konwencją przyjętą w kulturze europejskiej i stosowaną do opisu pięknych kobiet: 

 
Ta zaledwie z jutrzenką na Olimpie raną 
Pokazała niskiemu światu twarz różaną, 
Zaraz z Septemtryjonu śniegi z zimą sprośną 
Uciekły; na ich miejsce młody Zefir, z wiosną 
Nastąpiwszy, kwiatami pola uhaftował. 
Tej rozmaryn wrodzoną przyjemność darował, 
Tej róże sromieźliwe wstydu udzieliły, 
Tej ciało białością swą lilije okryły, 
Tej fijołki barwiste i pachnące zioła 
Koronę dla świetnego zgotowały czoła22. 

 
Poeta sięga również do dziedzictwa staropolskiego; zwłaszcza do Odprawy po-

słów greckich Jana Kochanowskiego oraz do Jerozolimy wyzwolonej Torquata Tassa 
przełożonej na język polski przez bratanka czarnoleskiego Mistrza, Piotra Kochanow-
skiego. Jednocześnie, korzystając z tradycji i dorobku autorów żyjących i tworzących 
przed nim, opisuje ziemię lwowską w sposób oryginalny. Prezentuje ją w szczególnej 
konfiguracji kwiatowo-elizejskiego konterfektu zrodzonego prawdopodobnie w prze-
czuciu zbliżającej się śmierci.  Być może perspektywa końca życia wpłynęła na opisy 
rodzinnej ziemi i wizerunki jej mieszkańców. Poeta afirmuje miłe miejsca i bliskich 
mu nowożeńców, wskazując analogie między nimi a mitycznymi kochankami, zna-
nymi z europejskiej tradycji literackiej. Panna pierwsza z Pierwszego chóru panień-
skiego, Pneumella, śpiewa o tańcach Adonisa i Cyprydy, Ariadny i Tezeusza, Heleny 
(gładka Lacenki) i Parysa (Dardańczyka), by w ich szeregu wymienić również boha-
terów i adresatów pieśni: 

 
Lecz tam wszytka uciecha, tam wszytkie są gody, 
Kędy z kniehinią nową rej wiedzie pan młody: 
 Niechajże wszytka muzyka 
 Dla nich wesoło wykrzyka23. 

 
Ruska kniahini i jej mąż nie tylko dołączyli do mitycznych kochanków, ale nawet 

ich przewyższają godnością i szczęściem – tylko w ich towarzystwie „wszytkie są 
gody”. Konwencjonalna laudacja nowożeńców jest skorelowana z pochwałą Ukrainy. 
Jednocześnie poeta wyraźnie zaznacza lokalny koloryt przestrzeni poddawanej de-
skrypcji. W sennym marzeniu Lineruli (pieśń siódma z Pierwszego chóru panień-
skiego) rodzinna ziemia ukazana jest z lotu ptaka (poeta wykorzystuje tu motyw 
„człowieka skrzydlatego” zaczerpnięty z mitu o Dedalu): 

 
——————— 
21 Hymen – w mitologii greckiej bóg małżeństwa i ceremonii ślubnych, patron weselnego orszaku  

i uosobienie pieśni weselnej. 
22 Zimorowic, Roksolanki, 28. 
23 Ibidem, 36. 
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Terazże lotem wpadszy między wiatry, 
Przez dzikie pola i oziębłe Tatry, 
 I przez niezbrodzone rzeki 
 Polecę, jako ptak lekki; 
 
Aż gdy roszańskie [ruskie – K.K.-Z.] obfite doliny 
I kąt mnie milszy nad insze krainy 
 Obaczę, natychmiast pióry 
 Puszczę się ku ziemi z góry24. 

 
Ruskie ziemie opisuje poeta ze szczególną wrażliwością i miłością. Ten „kąt mil-

szy nad inne krainy” dzięki skonwencjonalizowanej poetyce często zyskuje status uni-
wersalny. W takim właśnie wymiarze rodzimy – czyli ruski – pejzaż prezentuje Bo-
norella z Pierwszego chóru panieńskiego: 

 
     Skoro wiosna młoda pojźrzenie wesołe 
Skłoniła na pola nagie i góry gołe, 
  Zaraz świat starość swą odmładza, 
Zaraz ziemia owdowiała płód martwy odradza. […] 
 

   Pójdziem wszytkie w sady, kwiatkami natknione, 
Pośpiesz[y]my i w ogrody nowo wsadzone: 
  Tam wieńców z nazdrowszego zioła 
Zgotujemy dla tw[o]jego struchlałego czoła25. 

 
Konwencjonalna bukoliczna przestrzeń z jej typowymi atrybutami – wiosennym 

odrodzeniem życia, szczodrymi sadami, urokliwym ogrodem i zdrowymi ziołami – 
pomaga poecie sławić miejsca znane mu z autopsji. Loci poddawane deskrypcji uka-
zywane są w mitologicznym sztafażu, który je wzbogaca. Czasami gra z konwencją 
odsłania jednak coś więcej: subtelne uczucia, jakie wyraża podmiot wierszy, a w przy-
padku analizowanych utworów można go utożsamić z ich autorem. W świecie przed-
stawionym weselnych sielanek Zimorowica pojawiają się miejsca dla niego ważne  
i bliskie jego sercu, które nazywa wprost. To na przykład „środek Ukrainy” w pieśni 
Tymosa (dwudziesty dziewiąty śpiewak z Wtórego chóru młodzieńskiego) z jego pięk-
nym miastem Lwowem, do którego podmiot liryczny zaprasza „dziewczę lube” o imie-
niu Maryna: 

 
Hejże, kochana dziewko, pokaż nam swe czoło, 
 Na którego ozdoby już nie tylko sioło, 
 Ale i roksolańska stolica dwójgrodna 
 Zawsze się zapatrować nie zawsze jest godna. 
 
Patrzaj, jako cię z chęcią wyglądają wieże, 
 Jako lew, który miasta z wysokości strzeże, 
 Upatrując przyjazdu twego, nieuśpiony 
 Obraca ustawicznie wzrok na wszystkie strony. 

——————— 
24 Ibidem, 46. 
25 Ibidem, 57. 
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Pokwap-że tedy do nas niezwykłym pośpiechem, 
 Kędy cię trefne zżarty z krotochwilnym śmiechem, 
 Zabawy pokojowe, przechadzki pomierne 
 I panieńskie czekają kompanije wierne. 
 
Tu rozkosz co przedniejsze złożyła swe zbiory, 
 Tu Cyterea wszytkie przeniosła amory, 
 Tu Kupidowie z oczu dziewiczych się snują, 
 Tu na udanych wargach strzały swe hecują, 
 
Tu się jako do gniazda wszelkich pociech zlata, 
 Cokolwiek jest lubości uciesznego świata; 
 Tu wszystko jest, co tylko mają ruskie kraje – 
 Oprócz ze ciebie samej jednej niedostaje26. 

 
Pieśń Tymosa jest jedną z piękniejszych laudacji Lwowa, jakie zachowały się  

w przekazach literackich doby staropolskiej. Ale nawet tak wspaniałe, przyjazne miło-
ści, pełne doczesnych rozrywek i „lubości uciesznego świata” miasto, w którym 
„wszystko jest, co tylko mają ruskie kraje”, nie zawsze jest godne. Cień na świetność 
„roksolańskiej stolicy dwójgrodnej” rzuca nieobecność kochanej dziewki. Jednocze-
śnie, w związku z tym, że w poezji dawnej Rzeczypospolitej laudacje miast nie były 
częste, ponieważ przestrzeń miejską traktowano jako locus horridus27, nie jest pewne, 
czy rzeczywiście mamy do czynienia z opisem „Leonowych budynków przezacnych”, 
czy z poetycką wizją Przedmieścia Halickiego. 

W kreowaniu miejsc bliskich istotną rolę odgrywa również muzyka, która wypeł-
nia opiewaną przestrzeń. Heliodor (pieśń pierwsza z Wtórego chóru młodzień-
skiego28), śpiewając o Amfijonie – który muzyką potrafił poruszać kamienie, a jego 
grania słuchały „ciała leśne, próżne ducha”, „dąbrowy zielone i doliny rozłożone, 
drzewa, góry, rzeki, skały”, a „ptacy nad jego wieszały się czołem” i „zwierz go ota-
czał jednostajnym kołem” – w rzeczywistości oddaje cześć miłości. To ona bowiem 
„wszystek krąg ziemski pociąga i z niska nieba dosiąga”. Dla miłości nie ma granic. 
Ludzie ulegają jej tak samo na Ukrainie, jak i w każdym innym miejscu dawnej  
i współczesnej Europy. W zasadzie nie mamy pewności o jakiej „lipinie” i „morawie” 
śpiewa na przykład Cyparys (pieśń czwarta z Wtórego chóru młodzieńskiego). Nie 
wiemy, czy „morawa”, „lipina” oraz woda, która spokój i chłód daje w jego pieśni, 
należą do lokalnego pejzażu, czy też ich proweniencja jest konwencjonalna, a źródeł 
elementów krajobrazu mamy szukać w poezji pasterskiej: 

 
Na morawie przy lipinie 
 Trafiło się w chłodzie 
 Usnąć tuż przy wodzie 
  Pięknej Halinie29. 

——————— 
26 Ibidem, 119-120. 
27 Krystyna Krawiec-Złotkowska, Przestrzenie Wacława Potockiego (Słupsk: Wydawnictwo Nau-

kowe Akademii Pomorskiej, 2009), passim. 
28 Zimorowic, Roksolanki, 69-70. 
29 Ibidem, 74. 
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Historia pięknej bohaterki, którą we śnie użądliła pszczoła, posłużyła poecie do 
zbudowania wyszukanego konceptu polegającego na tym, że jad zgromadzony  
w ustach dziewczyny zranił tego, który ją pocałował. Niemniej – zgodnie z konwen-
cją – słodka to była i kochana rana; podmiot wiersza wyraża wobec zdarzenia jedno-
znaczną opinię:  

  
Nie dałbym tej rany 

 Za zdrowie w zamiany, 
Niech od szczęścia bywam tak karany30. 

 
„Wdzięczne strony” – jak nazywa poeta rodzinną okolicę – sprzyjają miłości i ra-

dości. Uczucia, które łączą bohaterów pieśni, jak i etapy miłości31, również są opisy-
wane w sposób konwencjonalny. Hipolit (pieśń szósta z Wtórego chóru młodzień-
skiego) proces zakochiwania się w dziewczynie przedstawia za pomocą znanego 
konceptu pomarańczy (jabłka). Owoc ofiarowany młodzieńcowi podczas tańca roz-
palił jego serce: 

 
Rozyna mi w taneczku pomarańczę dała, 
 A potem i wianeczek dać przyobiecała; 
Ale gdym jej pomagał wesołego tańca, 
 W ogień się obróciła ona pomarańcza: 
Ono jabłko żarzystym węglem mi się stało, 
 Spaliwszy duszę nędzną, spaliło i ciało. 
 
Ogniu mój, o Rozyno, prędkom cię zachwycił, 
 Prędko mi cię na sercu złoty owoc wzniécił! 
Teraz wiem, co jest miłość: nie Wenus łaskawa 
 Spłodziła ją, lecz lwica na pustyni krwawa; 
Tygrys, niemiłosierna nad błędnym człowiekiem, 
 Na Kaukazie szalonym karmiła ją mlekiem32. 

 
Stan emocjonalny młodzieńca, dla którego miłość jest źródłem cierpienia i udręki, 

ma genezę średniowieczną i w kulturze europejskiej jest utrwalonym toposem literac-
kim. Jego początków szukać należy w poezji staroprowansalskiej. Został on upo-
wszechniony dzięki poezji Petrarki, inspirującej wielu poetów przez pokolenia i epo-
ki. Jak widać, sięgnął do tego toposu również Szymon Zimorowic. Jego wymowę 
wzmocnił metaforą, która również wizualizuje miłość nieszczęśliwą, niosącą niepew-
ność i ból. Uczucie, jakie podmiot wiersza żywi do pięknej Rozyny, porównał poeta 
do stanu okrutnego, zrodzonego przez „krwawą lwicę”, czyli hirkańską tygrysicę, nie-
znającą litości. Ten ciekawy koncept wiąże Zimorowica z dziedzictwem literatury 
dawnej Europy, a nawet Dalekiego Wschodu33. 
——————— 
30 Ibidem, 75. 
31 Hanusiewicz, Pięć stopni miłości, passim. 
32 Zimorowic, Roksolanki, 78. 
33 Tygrys jest znanym i popularnym symbolem w kulturze i mitologii Dalekiego Wschodu. Prze-

ważnie oznacza piękno, odwagę, wojowniczość, i nieśmiertelność, ale obok tej symboliki przypi-
suje mu się również chciwość, krwiożerczość i gniew. Bywa wykorzystywany jako symbol 
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Z tradycją europejską łączy lwowskiego poetę również motyw wianka, który nie 
zawsze jest u niego różany. Aureli (pieśń siódma z Wtórego chóru młodzieńskiego) 
śpiewa pieśń miłosną adresowaną do ukochanej Lanceloty i prosi ją o szczególny dar: 

 
Daj mi, najmilsza, z głowy 
Wianek rozmarynowy34. 

 
Prośba o wianek rozmarynowy jest powtórzona w każdej strofie i ma formę re-

frenu, który wzmacnia poetycki przekaz. Warto podkreślić, że w dawnych pieśniach, 
wierszach i poematach można znaleźć mnóstwo odniesień do symboliki rozmarynu 
jako znaku miłości i wierności35. Dotknięcie gałązką czy wręczenie bukieciku rozma-
rynu miało bowiem zapewnić o stałości, lojalności, więzi i oddaniu dla ukochanej 
osoby lub przyjaciela. Właśnie dlatego wplatano rozmaryn w bukiety ślubne, a po 
ślubie sadzono to ziele w ogrodzie. 

W konwencjonalny obraz świata Szymon Zimorowic bardzo często wplata ak-
centy pozwalające również na identyfikację tożsamości prezentowanych bohaterów. 
Na przykład Teofil (ósmy śpiewak z Wtórego chóru młodzieńskiego) w gronie panien 
służących córce Latony (bogini łowów, Dianie) dostrzega tę, przewyższającą wszystkie 
urodą. Jest ona wśród nich „jako kwiat róży przy polnej trawie”. „Po mowie” i „po 
ubierze” podmiot rozpoznaje w niej „cną Sarmatkę”36, która rozpaliła w nim ogień mi-
łości. „Rosiejskie kniehinie” i/lub „panienki lackie” są w oczach poety boginiami, przed 
którymi chyli czoło37. 

 
 

Ukochane „kąty” Józefa Bartłomieja Zimorowica 
 
Józef Bartłomiej Zimorowic – podobnie jak jego młodszy, przedwcześnie zmarły 

brat Szymon – w cyklu Sielanki nowe ruskie również wprowadził lokalny, jak się 
wówczas mawiało „ruski”, koloryt. Cechy regionalne ujawniają się w imionach bo-
haterów – na przykład Hafia, Daniłko, Demijan, Symich, Paraszka, Wonton (imiona 
ruskie występują obok Dafnisa, Sylena czy Tityrusa, które są typowe dla poezji buko-
licznej) oraz w leksyce, jaką się posługują postaci należące do świata przedstawionego, 
i w nazwach miejscowych38. 

——————— 
ziemi i sytuowany w opozycji do smoka – symbolu nieba. W literaturze europejskiej postać 
tygrysa odnajdujemy na przykład w Eneidzie Wergiliusza. W dziele tym do obyczajów hirkań-
skich tygrysic porównuje niewzruszonego Eneasza porzucona przez niego królowa Dydona. 
Zob. Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, tłum. i oprac. Z. Kubiak (Warszawa: Świat Książki, 
1998), 155-156. 

34 Zimorowic, Roksolanki, 79-80. 
35 Stanisław Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i śred-

niowiecze (Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014), 183-184. 
36 Zimorowic, Roksolanki, 82. 
37 Ibidem, 108. 
38 Ludwika Szczerbicka-Ślęk, „Wstęp”, w Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, XVIII. 
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Utwory zawarte w sielankowym zbiorze39 poeta nazwał roksolankami i wilane-
skami. Są one formą „pasterskich rozmów”, toczących się wiosną lub latem i trwają-
cych od rana do wieczora; tak jest na przykład w Sielance I zatytułowanej Kobeźnicy, 
w której dialog prowadzą Demijan i Panas: 

 
Takie rozmowy oni owczarze stroili, 
Dzień też już zmordowany ku wieczornej chwili 
Skłaniał głowę i krył się po lekku za gory, 
A oni wstali zganiać owce do obory40. 

 
Adwersarzami są przedstawiciele dwóch generacji – dyskurs toczy się między doj-

rzałym, cieszącym się autorytetem pasterzem i reprezentantem młodego pokolenia. 
Tematy, jakie interlokutorzy podejmują, koncentrują się na ich przeżyciach (najczę-
ściej miłosnych) i na codziennych zdarzeniach, sytuacjach oraz relacjach rodzinnych 
i sąsiedzkich. Przez pryzmat tych opowieści czytelnik (słuchacz) poznaje zwyczaje  
i tradycje Rusinów. Na przykład bohater Sielanki II (Trużenicy), Miłosz (którego pier-
wowzorem jest sam autor), śpiewając pieśń o czasach, gdy „pierwsza krew” jego „chę-
ciami rzucała”, sytuuje siebie w przestrzeni „białej Rusi” i nad „Dniestrem głębokim”, 
by ostatecznie zaprosić gości na tradycyjny – ruski – posiłek: 

 
Lecz że już dzień przeszedszy połowicę nieba, 
Południe sprawił, proszę was na sztukę chleba: 
Będą ruskie pierogi, będzie i wędzonka 
I co jeszcze trzeciego zgotowała żonka41. 

 
W sielankach Zimorowica wykorzystany jest cały katalog metafor i obrazów ty-

powych dla poezji pasterskiej – łącznie z toposem skromności ujawnionym w osobie 
poety, którego żaden mistrz nie uczył „rymem słów układać” i on sam ledwie umie 
„prostym szermem gadać”, z Kupidynem, podpalającym „żagiew gorących chęci”,  
z bukolicznymi pejzażami czy miłosnymi historiami pasterzy i nimf (przykładem 
mogą być Chloris i Filida). Widoczny jest w nich również – podobnie jak w Rokso-
lankach jego młodszego brata – mitologiczny sztafaż, który nasyca świat przedsta-
wiony aluzjami i skojarzeniami dotyczącymi nie tylko spraw egzystencjalnych, ale 
 i perspektywy eschatologicznej. Na przykład w Sielance III (Płaczennica) pojawia 
się Muza płacząca po heroinie, „nad którą kraje roksolańskich włości nie miały równej 
od dawna piękności”. Znajdziemy tu również Hesper (gwiazdę wieczorną), „smro-
dliwe” wejście do Hadesu, w którym „noc smutna nigdy nie ustaje”, są „Cerber trój-
paszczęki” i „przewoźnik”, przemieszczający dusze „przez Acheron”, oraz „niezbła-

——————— 
39 Czesław Hernas zauważa: „Rodzi się wątpliwość, czy narzucone tytułem określenie gatunkowe 

odpowiada utworom zawartym w zbiorze, zwłaszcza że znalazły się tu dwie sielanki (Kozaczyzna, 
Burda ruska) tak dalece odbiegające od konwencji gatunkowej, że od dawna kwestionowano ich 
miejsce w zbiorku. Ani wybór opisywanego zdarzenia […], ani ich lokalizacja lwowska (a więc 
nie wieś) nie odpowiadają tradycjom polskiego sielankopisarstwa”. Czesław Hernas, Barok (War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998), 327. 

40 Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, 14. 
41 Ibidem, 29. 
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gana Kloto” i „wściekła Nemesis”. Utwór ten stanowi swoiste wprowadzenie do 
przedstawienia obrzędowości żałobnej praktykowanej na ziemi znanej i bliskiej sercu 
poety ogarniętego w pewnym stopniu obsesją śmierci i przemijania42, a nawet popa-
dającego w stany depresyjne43. 

O zwyczajach związanych z pożegnaniem bliskich odchodzących do lepszego 
świata pisze Zimorowic w Sielance V zatytułowanej Roczyzna oraz w VII – Narzekal-
nice, XI – Żałoba i XVII – Filoreta. Z tekstów „żałobnych” dowiadujemy się, że zmar-
łych opłakuje się nie tylko po ich śmierci – wspomina się ich także w rocznicę odejścia 
(stąd też tytuł piątej sielanki), a zdarza się nawet, że na ich cześć zostają usypane 
wielkie mogiły (kurhany), na szczycie których nasadza się jałowce i wiesza barwin-
kowe wieńce symbolizujące nieśmiertelność. Groby bliskich są ozdabiane również 
wieńcami różanymi i liliowymi oraz pachnącymi fiołkami i ziołami z rozmarynem  
i mirtem na czele. Konwencja sielankowa przenika lokalne tradycje Rusi Czerwonej. 
„Symich, nadobny pasterz urodziwej trzody” (pierwowzorem postaci był Szymon, 
zmarły brat poety), „Chloris, nimfa młodziuchna” (czyli Flora) i „śliczna Filis” opła-
kiwani w sielankach V i VII stanowią pewnego rodzaju prefigurację dla bohatera  
z bukoliki XI. Bohater – Poeta (jako postać należąca do świata przedstawionego) – 
wzywa „panienki żałobliwe” do wylania „łez niewinnych” i okazania żalu tam, gdzie 
ich „ulubiony wdzięcznie wysypia sen nieprzebudzony”. Panny – Tymorynna, Halli-
cynia, Licydyna, Helenora i Pneumancyja44 – śpiewają pieśni pochwalne na cześć 
tego, który pożegnał się już z doczesnością i pozostawił po sobie pustkę. Poszcze-
gólne fragmenty wykonują na przemian – tak postępują również inni śpiewacy w ca-
łym zbiorze. Można więc stwierdzić, że Zimorowic konstruuje idylliczny cykl według 
reguły tzw. carmen amoebaeum. Zgodnie z tym wzorem kolejni bohaterowie przyj-
mują argumentację poprzednika, przy czym podejmują podobny lub kontrastowy te-
mat (zbliżony układ pieśni wykształcił się już w sielance antycznej). Popisy takie sta-
nowią oś konstrukcyjną wówczas, gdy pasterze-śpiewacy są prezentowani jako 
uczestnicy obrzędów i wykonawcy pieśni adekwatnych do opisywanych uroczystości. 

Czasami muzyczno-poetycki dyskurs przerywany jest o zmroku i kontynuowany  
w następnym dniu. Niemniej zdarza się to rzadko, a w sielance XI cezura jednego dnia 
nie została naruszona. Panny w niej występujące poza tym, że śpiewają o „ulubionym”, 
który odszedł, opowiadają w kolejnych pieśniach o zwyczajach i obrzędach pogrzebo-
wych, jakie praktykowano na rodzimym terenie. Tu również zbudowano kontekst mi-
tologiczny, który można interpretować jako swoiste preludium do głównego tematu pie-
śni. Mityczne boginie – „dziewice Aońskiej góry” zamiast radosnych hymnów tworzą 
treny i zdają się czynnie wspierać „córy rosiejskie” w ich smutku i żalu: 

 
Przybrawszy sobie towarzyszek nowych, 
Rozkwitłe kwiatki rwały w polach długich, 
Już nie dla uciech, ani wdzięcznych woni, 
Ani dla większej krasy własnych skroni, 

——————— 
42 Danuta Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku (Toruń: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993), passim. 
43 Hernas, Barok, 324-327. 
44 Wszystkie wymienione panny – poza Hallicynią – występują w cyklu Roksolanki Szymona Zi-

morowica. 
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Ale zbierały hijacynty śniade, 
Szałwie płowe, szpignaryje [lawenda – K.K.-Z.] blade, 
Modre bławaty, żałosne maruny 
Dla potrząśnienia opłakanej truny45. 

 
Kwiaty zbierane przez Muzy przeznaczone do obsypania trumny zmarłego nie są 

przypadkowe. Ich symbolika łączy się ze śmiercią, smutkiem, męczeństwem i zba-
wieniem (zwłaszcza hiacyntu i szałwii46). 

Panny ruskie, „przepasawszy swe nabiodrki [biodra - K.K.-Z.] w bylice” i „super-
finowe z głów zdjąwszy zaplotki”47, również zaniechały (podobnie jak mieszkanki 
Aonu) radosnych pieśni: 

 
Miasto muzyki żałośnie dumały. 
Głośne jałowce rzucając i jodły 
W ogień, czyniły za umarłe modły48. 

 
Najwięcej szczegółów z dawnego obrzędu pogrzebowego dostarcza pieśń Pneu-

mancyji: 
 

Do tegoż płaczu, do tego obchodu, 
Z leonowego śpiewaczki dwójgrodu 
Prędziutko przyszły, usta swe rzetelne 
Lamentu serce żalu niosąc pełne. 
Już piersi czyste uderzają dłonią, 
Już włosy na wiatr wytargnione ronią. 
Nie słychać u nich pieśni pokojowych, 
Ni gęgnogłosych wykwintów domowych, 
Oprócz ciężkiego bardzo narzekania, 
Oprócz z głębokich wnętrzności wzdychania. 
Więc jedne łkając, łzy leją obfite, 
Drugie zaś wieńce z amarantu wite49, 
Perły, kanaki [kolie – K.K.-Z.], co bogato świecą, 
Z szyjej swej zdjąwszy, do grobu z nim miecą. 
Niektóre, zwłaszcza jego bliskie ziomki, 
Ciskają za nim drew wonnych ułomki50. 

 
Rytualne gesty (jak uderzanie w piersi), wizualizacja smutku, akty żalu i rozpaczy 

w formie lamentu i rwania włosów z głowy, wrzucanie do grobu rzeczy cennych (bi-
żuterii) lub symbolicznych (aromatycznych ziół i gałązek krzewów) mają w obrzędzie 
pogrzebowym istotne znaczenie. Na przykład wieńce z amarantu (gr. amárantos – 
‘niewiędnący’, ‘nieśmiertelny’) można interpretować jako symbol nieśmiertelności 
oraz znak ponadczasowej sławy i szacunku złożonego zmarłemu. Wszystkie elementy 
——————— 
45 Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, 92. 
46 Kobielus, Florarium christianum, 85-86, 198-199. 
47 Sploty ze srebrnych nici zdobiące włosy. Zob. przypis, w Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, 92. 
48 Ibidem. 
49 Krawiec-Złotkowska, Na początku był ogród, 177-178, 417. 
50 Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, 92-93. 
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obrzędu mają ułatwić drogę w zaświatach i wprowadzić w rzeczywistość transcen-
dentną, jak również pomóc pożegnać się z ziemskimi marnościami. U żegnających na-
tomiast uroczystości pogrzebowe powinny wzbudzić egzystencjalną refleksję – w Sie-
lankach nowych ruskich werbalnie artykułuje ją Helenora: 

 
Kędy panuje zielorodna wiosna, 
Tam i pokrzywa bujno rośnie sprosna, 
A skoro zimą Boreas pogrozi, 
Tak róże, jako pokrzywę zamrozi. 
Póki żyjemy, mamy swe różnice, 
Ale skoro śmierć wywróci na nice 
Wiatrem nadziane nasze fantazyje, 
Wszytkich nas w pudło jak łątki pokryje51. 

 
Zwyczaje pogrzebowe opisane w dziele Zimorowica nie różnią się zasadniczo od 

obrzędów praktykowanych w społeczeństwach ukształtowanych w kulturze basenu 
Morza Śródziemnego. Lokalne – praktykowane na Rusi – były „pomnienia […] cer-
kiewne” oraz „żałomsze” i „Pańskie obidnie” (Sielanka XVII, w. 266) oraz obchody 
rocznic śmierci, podczas których w kościołach wieszano wieńce i zapalano świece. 
Świadomość ulotności i kruchości ludzkiego życia towarzyszyła mieszkańcom Ukra-
iny w takim samym stopniu, jak ich sąsiadom. Wobec śmierci wszyscy są równi. Po-
dobnie też mówiono o życiu i śmierci, miłości i zdradzie, radości i smutku. Często są 
to wypowiedzi skonwencjonalizowane, ponieważ sięgają do wspólnych źródeł kul-
tury, literatury i muzyki. 

Zimorowic, tworząc cykl idyllicznych pieśni, nawiązuje do antycznej poezji bu-
kolicznej – głównie Owidiusza i Wergiliusza – oraz arkadyjskich wzorców poezji ro-
dzimej – przede wszystkim Jana Kochanowskiego i Szymona Szymonowica52; tego 
drugiego wskazuje wprost jako źródło inspiracji w Obmowie (czyli we wstępnym wy-
jaśnieniu, usprawiedliwieniu): 

 
[…] swe kąty chciałem odrysować pieniem, 
Idąc Symonidowym niedostępnym śladem, 
Bywszy jego i ziomkiem, i bliskim sąsiadem53. 

 
„Swe kąty” w kreacji Zimorowica stanowią metonimię „domu” i ujawniają się  

w sielankach w znaczeniu przestrzennym i socjologicznym. W przestrzennym ujęciu 
są to Lwów i jego okolice, które poeta prezentuje z określonej perspektywy jako miej-
sce usytuowane na wzniesieniu (jego rzeczywistym prototypem była prawdopodobnie 
otoczona ogrodem willa poety). Takie ujęcie wymuszało ograniczenie deskrypcji do 
najbardziej widocznych punktów, czyli murów miejskich z bramami i trzema wieżami 
oraz wzgórz, na których położone jest miasto strzeżone przez „nieuśpionego Lwa” 
znajdującego się w herbie Lwowa. Tego Lwa identyfikuje poeta ze „znakiem nemej-
skim” (Sielanka XI, w. 210-211), czyli lwem astrologicznym – w ten sposób 

——————— 
51 Ibidem, 94-95. 
52 Szczerbicka-Ślęk, „Wstęp”, XVIII-XIX. 
53 Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, 3-4. 
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sygnalizuje, że jego „kąty” są pod opieką gwiazd. Wyjątkowy charakter Lwowa, który 
„oczy karmi przyjemnym widokiem”, potwierdza jego topografia: 

 
I mnie do serca przypadł ten kąt z tym padołem, 
Iż go nieprzykre góry opasały kołem. 
Kiedy wichry szalone z sobą się pasują, 
Kiedy się od gorąca łąki rozstępują, 
Ta dolina jakoby tarcza gęstym cieniem 
Przed burzą mię zakrywa i letnim promieniem. 
Bo ledwie dzień z południa na dół głowę chynie, 
Zaraz się cień rozciągnie po wszytkiej nizinie. 
Pagórki też napierwej rany świt ogarnie, 
Jeszcze dojniki cicho stoją i owczarnie, 
A już wierzchem ich Febus pędzi swe poczwórne, 
Choćże potym za chmury skryje się wieczorne. 
Tu jednak późne zorze gaszą swe pochodnie 
Ostatnie, tu nade dniem palą ognie wschodnie. 
Tu dzień nadłuższy, który lubo rano świta, 
Lubo ustaje, ptastwo i żegna, i wita. 
Wzrok też ludzki spojźrzenia ludzkiego nie syty, 
Patrząc na leżą miasta i wydatne szczyty 
Wyszo-Grodu, widząc stąd to góry nadęte, 
To równiny wysmukłe, to wąwozy kręte, 
To pola w szachownicę kształtnie usadzone, 
Coraz bierze uciechy stąd nieuprzykrzone54. 

 
Fakt, że Wyszo-Gród jest położony na wzgórzach, określa jego status sakralny. 

Poeta zauważa, że już poganie (wierzący, iż szczyty górskie dotykają niebiosów) na 
wierzchołkach gór „stawiali bożnice”, a i „wiary naszej przednie Tajemnice na górach 
nam zjawiono”. Lwów jest więc nie tylko pod opieką ciał niebieskich – jako miasto 
usytuowane na górach jest przestrzenią świętą. 

Poeta zwraca również uwagę na korzyści, jakie płyną z sąsiedztwa: 
 

[…] miasto leżące pod bokiem 
[…] z bogatej szafarnie [spiżarni – K.K.-Z.] rozmaite spiże 
I potrzeby do życia wydaje nam świeże. 
Tam naprzód widać rannych kwiatków pierwociny, 
Łakocie jare, fruktów skoroźrych [wczesnych – K.K.-Z.] nowiny. 
Znajdziesz zawsze na rynku, chociaż bez jarmarku, 
Więcej żywności niźli w panięcym folwarku: 
Są tam gęste kurniki, zwierzyńce gotowe, 
Sadze rybne i wszystkie wygody stołowe55. 

 
Tak przedstawione „kąty” zyskują status locus amoenus i są odpowiednikiem zie-

miańskiej Arkadii56. Dlatego też „gniazdo” Miłosza, bohatera Sielanki II i XIII (i przy-

——————— 
54 Ibidem, 19-20. 
55 Ibidem, 19. 
56 Adam Karpiński, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju (Wrocław: Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1983), 106-117. 
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pomnijmy: autora analizowanego cyklu) znajduje się w takiej właśnie przyjaznej oko-
licy; tu ma „sadowinę, ogród, winnice, las, pole”, tu „znaczną pomoc dają mu ja-
rzynki, owoce, winny dochód i inne przyczynki” (Sielanka II, w. 62, 65-66). Deskryp-
cja Lwowa i terenów z miastem sąsiadujących nie ma znamion loci horridi, typowych 
dla opisów przestrzeni miejskiej w poezji ziemiańskiej57. Tym sposobem Józef Bar-
tłomiej Zimorowic zrealizował postulat sielanki mieszczańskiej, według którego mia-
sto miało być miejscem miłym i bezpiecznym58. 

W znaczeniu socjologicznym „swe kąty” określają społeczność, która zamieszkuje 
Lwów i okolice. Odrębność tej społeczności wyznacza język; bohaterowie sielanek 
Zimorowica używają leksykalnych rutenizmów (z zaznaczeniem ich regionalnego 
charakteru, np. „ptaszyna Sołowij po naszemu” – Sielanka I, w. 3-4) oraz nazw wła-
snych (np. Jur, Samujło, Panas, Demijan). „Swe kąty” wyznaczają również cezurę dla 
wierzeń i obyczajów świeckich i kościelnych – np. związanych z miłością czy śmier-
cią, o których pisano już wyżej, a także uroczystości ślubnych. Na przykład w Sie-
lance VIII poeta przytacza pieśni śpiewane na dobranoc przed weselnym domem, 
które zapowiada Lidychna: 

 
Słuchajmy raczej pieśni, które głos muzyczy 
Z śpiewakami przed sienią na dobranoc krzyczy59. 

 
Partie tekstu wykonywane przez śpiewaków i muzyka weselna to hołd oddany mi-

łości – tej przeżywanej i tej personifikowanej w Wenerze i jej synu, Kupidynie. Historie 
sławnych mitologicznych kochanków i nimf uwodzonych przez bóstwa wprowadzają 
w niepowtarzalny klimat miłości potencjalnych nowożeńców. Dla przykładu można  
w tym miejscu przytoczyć fragment adresowany do „śpiewaczki mohiłowskiej”: 

 
Śpiewaczko mohiłowska, kędy się zabawiasz? 
Po której łące teraz białe nóżki stawiasz? 
W którym kącie twe lata trawisz Ukrainy? 
Powiedz, oto cię pola i wielkie doliny 
Podolskie chrzęstem kłosów pochyłych wzywają, 
Oto cię pochodziste góry wyglądają. 
Ty na wszystko nie dbała, wolisz Aleksemu 
Tymi czasy w dąbrowie przygrawać lubemu60. 

 
Miłość nie zawsze bywa szczęśliwa. Niemniej również na tę nieszczęśliwą, czyli 

bez wzajemności oraz na pozyskanie sympatii oblubienicy jest rada, której udzielają 
Śpiewacy: 

 
Ucieszne ogrodniczki, moje Podolanki, 
Gotujcie śliczne wieńce i wonne równianki, 
Rwicie młodziutkie róże, przynieście barwinku, 

——————— 
57 Teresa Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Warszawa: Państwowe Wy-

dawnictwo Naukowe, 1982), 296-328. 
58 Szczerbicka-Ślęk, „Wstęp”, XXIII. Zob. też: Hernas, Barok, 327. 
59 Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, 68. 
60 Ibidem, 71-72. 
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Oddajcie wszystkie kwiaty wdzięczne w upominku 
Nadobnej Pelagijej, żeby przy tym zielu 
Dowiedziała się o mnie, swoim przyjacielu. 
A jeśli ją te błahe nie zbłagają dary, 
Bierzcie na pomoc gusła i niezbyte czary, 
Tymi abo przełomcie krnąbrność jej srogości, 
Abo ulżycie we mnie bólu złej miłości61. 

 
Wiara w „gusła i niezbyte czary” nie dotyczyła wyłącznie relacji miłosnych.  

W Sielankach nowych ruskich Zimorowica pojawiają się opisy potwierdzające prze-
konanie ówczesnych ludzi o istnieniu „nocnych straszydeł” – upiorów, latawców, 
wiedźm, odmieńców, nocwidów (Sielanka XIV, w. 198-203) – które zwodzą ludzi na 
manowce i pozostawiają tylko „wilcze ślady” lub ranią cierniem nogi i głowę (Sie-
lanka XIV, w. 272-274). 

Elementy socjologiczno-etnograficzne, jakie można odnaleźć w idyllicznym cyklu 
lwowskiego poety, wizualizują problemy tożsamości ludzi „pogranicza”. Zimorowic 
z wnikliwością godną współczesnego socjologa zaobserwował specyficzną cechę 
społeczności zamieszkującej obszar, na którym krzyżują się języki, narody, kultura 
czy wyznania religijne. W takich grupach trudno jednoznacznie rozróżniać „swoich” 
i „obcych”, ponieważ nie istnieją kryteria, według których można by było radykalnie 
określić np. przynależność etniczną. Dlatego właśnie „swe kąty” w znaczeniu socjo-
logicznym to przede wszystkim rodzinny krąg autora przedstawiony przez niego  
w formie poetyckich portretów, to malowane słowem rodzime pejzaże, okolica bliska 
sercu z całym jej zróżnicowaniem i bogactwem kulturowym. 

 
 

Apologia Rusi Czerwonej w poemacie Sebastiana Fabiana Klonowica 
 
W kontekście poezji braci Zimorowiców sławiących swoje ziemie rodzinne inte-

resująco prezentuje się poemat Roksolania, czyli Ziemie Czerwonej Rusi z drugiej po-
łowy XVI wieku. Chronologicznie utwór ten jest wcześniejszy od idyllicznych zbio-
rów lwowskich poetów62 i genologicznie nie należy do poezji bukolicznej. Niemniej 
stanowi interesujący przykład literacki, który uzupełnia arkadyjskie wizje Lwowa  
i okolic o ujęcie wręcz pragmatyczne, można bowiem postrzegać to dzieło jako prze-
wodnik po szesnastowiecznej Ukrainie. 

Autor renesansowego poematu, Sebastian Fabian Klonowic, zwany Acernusem 
urodził się w Sulmierzycach na Kujawach, niemniej jest postacią związaną z Lwo-
wem i Rusią Czerwoną, których piękno w swym poemacie uwiecznił. Fabuła utworu 
opiera się na opisie wędrówki Muz po wschodnich kresach Rzeczypospolitej, zupeł-
nie nieznanych ówczesnym europejskim elitom intelektualnym. Poeta, pisząc apolo-
getyczny utwór o ziemiach Rusi, stanął tym samym w szeregu pisarzy, którzy Europie 
——————— 
61 Ibidem, 73. 
62 Wiemy, że Klonowic 18 maja 1584 roku podarował Roksolanki przyjacielowi, Samuelowi Wol-

fowi, rektorowi szkoły kalwińskiej w Lewartowie (dzisiaj: Lubartowie). Data ta pozwala więc 
stwierdzić, że poemat drukiem został wydany na pewno wcześniej. Zob. Mieczysław Mejor, 
„Wprowadzenie do lektury”, w Klonowic, Roxolania, 7. 
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XVI wieku dostarczali informacji o „dzikiej Północy”. Według obiegowych opinii 
obszarami tymi miał rządzić zły Boreasz (w mit. greckiej srogi bóg i personifikacja 
zimnego, północnego wiatru). Klonowic kreuje obraz Rusi, który przeczy owym opi-
niom. Pokazuje oryginalne piękno ziem nad Dnieprem. Już w inwokacji wzywa 
Muzy, by opiewały prezentowaną krainę: 

 
Muzy, śpiewajcie szczęśliwe ziemie Rusi, wioski 

szczęsne owej błogiej krainy. 
Śpiewajcie o polach szczodrych darami Cerery, 

rolach, co nigdy nie zawiodą nadziei. 
Nie pomijajcie też, boginie, milczeniem sławy 

lasów – one są bogactwem tych ziem. 
Z wydrążonych pni dębów wszędzie dobywa się miód; 

korona w żołądź bogata, pień – w miodu plastr. 
Śpiewajcie miasta ruskie spod Arktosa gwiazdy, 

która wysoko okrąża Helike, 
także święty gród Lwów i zwyczaje Rusinów, 

stada tłustego i bez skazy bydła. 
[…] 
Są i u nas tryskające żywej wody krynice, 

są chłodne tonie, zdroje niewyczerpane. 
Nie brak też na Rusi strumieni dzielących pola 

i rzek bogatych w ryby rozmaite. 
Uśmiecha się wam zapewne Parnas cienisty, 
 z wieńcem laurowych drzew na wierzchołku. 
Uwierz, bogini [Klio – K.K.-Z.], są i u nas góry Majnalu, 
 i Alpy też nasza Ruś ogląda swoje. 
Oto szczyt Lwowskiej Góry bijący w nieba przestwór, 
 zamek tkwi na niej widoczny z daleka. 
Kiedy chmury gęstnieją deszczem na ciemnym niebie 
 i dżdżem pęcznieje obłok wypiętrzony, 
góra mokre mgły i huczące rozcina ulewy, 
 wierzchołkiem porze spadające wody. 
Szczytem rozszczepia błyskawic zmagania, nie boi 
 się ognistych Jowisza pocisków. 
Na tej górze możecie zamieszkać, boginie, 
 póki nie przejdziemy obranej drogi. 
I tutaj sięga promieniami Apollo-opiekun, 
 zmiany pór roku uczynił miłymi: 
nie zawsze chłody i dzień krótki dręczy Rusinów, 
 nie zawsze sroży się hiperborejski mróz63. 

 
Ziemie Rusi poeta kreuje zgodnie z konwencją bukoliczną (arkadyjską). Filiacje  

z tą poezją potwierdzają odwołania do Muz, bogini Cerery (opiekunki plonów), atry-
buty arkadyjskiego świata wykorzystane w deskrypcji rodzimego krajobrazu (lasy, 
strumienie, rzeki i inne bogactwa natury…) oraz „góry Majnalu” (Majnalos to pasmo 
gór w Arkadii poświęcone Panu, bóstwu opiekującemu się lasami i stadami) 

——————— 
63 Klonowic, Roxolania, 23, 25. 
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porównane z Górą Lwowską. Prezentując szczęśliwą krainę, respektuje naturalny po-
rządek świata. Opowiada o nim, uwzględniając zmieniające się pory roku. Ewokuje 
piękno  
i pożytki, jakie człowiek zyskuje, żyjąc w harmonii z universum. 

W Roksolankach Klonowica czytelnik bez trudu odnajduje elementy topogra-
ficzno-etnograficzne. Poeta nakreśla wyraźną i precyzyjną mapę terenu, po której pro-
wadzi odbiorcę dzieła jak przewodnik doskonale obeznany z ruskimi ziemiami. Pod-
kreśla, że wśród miast Rusi prymarne miejsce zajmuje piękny i bogaty „święty 
Lwów”: 

 
Pośród miast Rusi wybija się na miejsce pierwsze 
 jej chwała – święty gród LEONTOPOLIS. […]  
Sławny świętą siedzibą, przesławny świątyniami, 
 wieżą, wałem, murem, zamkiem potężny. […] 
Leżysz po środku między dwiema nieba strefami, 
 wiecznego ognia i wiecznego śniegu; […] 
Twoje dachy dotykają niebieskich obłoków 
 i wież szczyty uderzają w niebiosa. […] 
Tu Ormianin długowłosy, bogaty w pachnidła, 
 ze Wschodu zwozi niezliczone towary: 
jedwab, bawełnę, srebrem i złotem tkane zwoje, 
 dywany od Turka, co na ziemi siedzi, 
korzenie tatarskiego ziela, cynamon, kłącze imbiru 
 i trzcinę zwaną powszechnie pachnącą, 
i pieprz oraz rzewień – miłą ulgę dla wątroby, 
 i kwiat muszkatołowy, szafran panieński. […] 
Tu także żyją Rusini greckiego wyznania 

i mają swego obrządku kościoły64. 
 
Opis Lwowa jest laudacją miasta bogatego, tolerancyjnego i otwartego na przyby-

szów z różnych stron świata. Mieszkają w nim ludzie odmiennych nacji i konfesji, 
kwitnie tu handel i niczego nie brakuje, żyje się dostatnio i bezpiecznie. Tak przedsta-
wiona przestrzeń ma cechy locus amoenus. Klonowic zatem (podobnie jak bracia Zi-
morowicowie tworzący w następnej epoce) również okazuje się autorem sprzeciwia-
jącym się konwencji, zgodnie z którą miasto było wartościowane jako miejsce 
straszne, pełne intryg i z natury złe, tak niebezpieczne jak nieprzebyte morza i oceany, 
czy też niedostępne góry. Myślenie o mieście jako przestrzeni o cechach locus horri-
dus zapoczątkowali poeci rzymscy: Horacy i Wergiliusz, a w literaturze staropolskiej 
utrwalił je Jan Kochanowski. Autor Roksolanek nie jest wierny antycznej tradycji. 

Po Lwowie poeta wymienia Zamość, a zaraz po nim Kijów, który dla Rusina „zna-
czy tyle, co dla chrześcijan pradawny Rzym” (w. 1340) i ma „wiele starożytności pa-
miątek” (w. 1302): 

 
Mury i ruiny widać tu na polach, 
 bujne ziele pokrywa rozwaliska. […] 

——————— 
64 Ibidem, 91, 93. 
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Ty, Kijowie, własnym ciałem odpierasz Tatarów, 
 sam bijesz Scytów noszących kołczany. 
Często na twoje mury napada wróg, po polach 
 twoich często wraża horda szaleje. 
Oracz sieje uzbrojony i kosi pod bronią, 
 przywykł, że mu pełny kołczan gniecie bok. 
Zżęte zboże, krwią opłaciwszy, zwożą do domu, 
 krwią też bronić muszą zebranego plonu. 
Często dla obrony zwykli przerywać śniadanie, 
 nieraz dla wroga obiad się gotuje65. 

 
Dalej poeta opisuje Kamieniec nad Smotryczą, którego „mur z litej skały i bramy 

w skale stalą wykute” (w. 1374-1375) natura „posadowiła”66. Klonowic, pisząc, że 
miasto zostało stworzone przez Boga, a „nie wzniesione ręką” człowieka (w. 1376), 
sakralizuje nie tylko wskazane civitas, ale wszystkie piękne podolskie ziemie, których 
istnienie ludzie zawdzięczają Stwórcy świata. Tezę tę potwierdzają kolejne miejsco-
wości wymienione na trasie wędrujących Muz. A są to: Łuck – „miasto pieśni godne” 
(w. 1395), „Busk, który zdobi falami Bug przyjemny!” (w. 1398), „Sokal z przesław-
nym kościołem Bożej Rodzicielki” (w. 1401), „Horodło na bagnistych łąkach”  
(w. 1403), „Bełz pośród błotnistych bagien” (w. 1405), Przemyśl, którego mury mu-
ska wodami „miło płynący San”, Drohobycz „najbardziej zasobny w słone studnie” 
(w. 1413), Chełm, który z daleka „bieleje pokładami kredy” (w. 1415) oraz Krasny-
staw „zbożny” (w. 1419), czyli bogaty. Epitety, jakich używa na określenie poszcze-
gólnych miejsc, mają charakter wartościujący i jednocześnie informacyjny – z jednej 
strony poeta utwierdza czytelnika o godności wskazywanej miejscowości, z drugiej 
wskazuje na jej zasoby i bogactwa również sankcjonujące jej splendor. 

Dla kogoś, kto nie znał terenów opisanych w Roksolankach, zwłaszcza dla przy-
byszów spoza Rusi, informacje tego typu były na pewno niezwykle cenne. Dla współ-
czesnego czytelnika stanowią one źródło wiadomości topograficznych, a obok nich 
również etnograficznych. Nie ogranicza się bowiem autor do przedstawienia „mapy” 
Rusi Czerwonej. Podobnie jak we Flisie, pisząc o miejscach, wspomina również lu-
dzi, którzy zamieszkiwali obszary poddawane deskrypcji, opisuje ich zwyczaje i ob-
rzędy. 

——————— 
65 Ibidem, 99. 
66 Niezwykłe położenie Kamieńca Podolskiego budziło zdumienie i podziw już Jana Długosza oraz 

innych autorów. Na przykład Alessandro Guagnini (w Polsce znany jako Aleksander Gwagnin), 
polski historyk, żołnierz i dziejopis pochodzenia włoskiego w Kronice Sarmacyjej Europskiej…, 
przez Marcina Paszkowskiego… przełożona (Kraków 1611) o Kamieńcu napisał: „Miasto przy 
Multańskiej granicy […] Boską ręką między twardemi i opoczystemi skałami zbudowane leżące. 
Bramy tylko dwie ma, zamek też na miejscu naturą i obroną samego placu nad podziw obronny, 
skałą zewsząd okrążony, który wespół z miastem rzeką Smotrycz opływa i wał barzo głęboki  
z natury wyrobiony otacza. Zamek sam murem, strzelba i basztami dobrze opatrzony, a miasto 
skała kamienna niedostępne i nie dobyte czyni, które je tak okręża, że domy, choć są dość wyso-
kie, przedsię jednak ledwie ich wierzchy nad nią widać”. Zob. „Objaśnienia”, w Klonowic, Roxo-
lania, 150; Michał Kuran, Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej 
połowy XVII w. (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012). 
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Poeta podkreśla na przykład wierność Rusinów ich wierze i rodzimym tradycjom, 
a przy okazji eksponuje ich zabobonność i wiarę w złe moce i uroki. Na przykład 
ważnym momentem życia było przyjście na świat dziecka. Klonowic w swym dziele 
przybliża również ten temat. Pisze, że po narodzeniu dziecka śpiewano pieśń, która 
miała charakter rytualny i powinna uchronić noworodka przed złymi spojrzeniami: 

 
Nie płacz, dziecię, serduszko, co czujesz przyszłe troski, 
 nie zwiastuj sobie łzami przyszłej doli. 
Zaczynasz życie płaczem i lamentem zakończysz, 
 o, nadziejo najdroższa swojej matki! […] 
Kwiatuszku, może cię wiedźma styksowym spojrzeniem  
 zauroczyła i twe ciało dręczy? 
Oko złe, zabijające strzałem z ukosa, 
 niech samo poczuje złą moc spojrzenia! 67 

 
Opisane przez poetę rytuały związane z powitaniem noworodka, śpiewy i wróżby 

(dotyczące nawet wyboru imienia, Rusini bowiem dobierali dzieciom imiona „z namy-
słem”), które miały przeciwdziałać urokom i zapewnić dziecku pomyślność, podnoszą 
etnograficzne walory dzieła i tym samym przybliżają odbiorcy nie tylko miejsca, ale  
i ludzi, którzy swoją obecnością przestrzeń konstytuują. Etnograficzny charakter poe-
matu uzupełniają informacje o praktykach religijnych. Pozostając przy narodzinach ma-
łego Rusina lub Rusinki, należy podkreślić, że osoba przeprowadzająca rytuał powitania 
dziecka ostatecznie trafiała do cerkwi: 

 
Wreszcie zanosi dziecię do dwubramnej świątyni, 
 którą nabożnie, Rusinie, szanujesz68. 

 
Wierzenia i posty, które są podyktowane „drogą dawno wyznaczoną prawami oj-

ców”, oraz zwyczaje kulinarne pośrednio z postami związane opisuje Klonowic dosyć 
szczegółowo. To również interesujące w kreacji Rusi Czerwonej, ugruntowane dzie-
dzictwem i tradycjami ludów zamieszkujących te ziemie etnograficzno-antropolo-
giczne elementy świata przedstawionego: 

 
Wierzą więc w to, co w dziedzictwie od ojców przyjęli, 
 szczerze i z ufnością w prostocie ducha. 
Rusini długie (co dziwne) zachowują posty, 
 wstrzemięźliwością święta poprzedzają. 
Posilają ciało do syta prostym jedzeniem, 
 co rośnie tylko w polu i ogrodzie. 
Pożywieniem jest rzepa, rzeżucha oraz grzyby, 
 a kwas zamiast wina jest ich napojem. 
Czasem przestają spożywać mięso, nawet mleko, 
 tłustego też nie godzi się im jadać69. 

——————— 
67 Klonowic, Roxolania, 107, 109. 
68 Ibidem, 109. 
69 Ibidem, 111. 
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Z cytatu wynika, że zarówno wierzenia, jak i dieta Rusinów charakteryzują się 
prostotą. Niemniej należy zaznaczyć, że obserwacje poety na temat reguł obowiązu-
jących w Kościele wschodnim nie są precyzyjne – postów przestrzegano w nim  
w środy i piątki, czyli rzadziej niż w Kościele rzymskokatolickim, w którym post obo-
wiązywał w piątki, soboty i tzw. suche dni oraz przed świętami. To właśnie katolikom 
zarzucano, że poszczenie w soboty jest niezasadne70. Zdziwienie Klonowica dotyczące 
długich postów i wstrzemięźliwości (najprawdopodobniej seksualnej) Rusinów przed 
świętami jest co najmniej zastanawiające i może być przesłanką do podania  
w wątpliwość jego własnych praktyk religijnych związanych z zachowywaniem postów 
nakazanych. 

W poetyckiej narracji o kulturze i zwyczajach Rusinów nie pominął Klonowic 
również informacji o czarownicach, których obecności i mocy zdaje się nie kwestio-
nować. Stanowisko akceptujące ich istnienie potwierdza poniekąd forma deskrypcji, 
jaką zastosował w opisie. Można powiedzieć, że jest to relacja prawie reporterska. 
Poeta użył czasownika dokonanego „widziałem” w funkcji anafory, którą wzmocnił 
zaimkiem wskazującym „sam”. Dzięki temu środkowi artystycznemu uwiarygod- 
nił i wzbogacił swój poetycki przekaz: 

 
Uroki i trucizna w ruskiej krainie panują, 
 ziemia Rusinów żyzna w czarownice. 
Widziałem tu fruwające w ciemnościach staruchy, 
 Widziałem jak nocą baby latają. 
Widziałem, jak zamawiaczki z nieba pogodnego 
 deszcze zsyłały swymi zaklęciami. 
Pioruny, wicher, grad i grzmoty zmieszane z deszczem, 
 klątwą rzucone, mogą szkodzić plonom. 
Widziałem sam, jak ze sznura cieknie mleczna struga, 
 z wymion krowy tyle mleka nie płynie. 
Nieraz szalona kochanka zaklęciem sprowadza 
 miłego, co za morzami gdzieś buja71. 

 
Jeszcze innym elementem etnograficznym bardzo istotnym w porządku świata re-

alnego są obrzędy pogrzebowe. Nie zapomina o nich poeta w swojej apologii i opo-
wiada „o żałobnych pieniach”. Szczególną rolę przypisuje wynajętym płaczkom i ich 
zawodzeniom, w których wspominają zasługi zmarłego, śpiewają o pustce, jaką po-
zostawił, o smutku opłakujących go krewnych, o pracach domowych i gospodarskich, 
których już nie zrobi itp. Ważne miejsce w rytuale pożegnania zajmuje również „pop 
z długimi włosami”, który modli się za zmarłego i, odczytując list do Boga, prosi 
św. Piotra o przyjęcie nieboszczyka do nieba, był on bowiem „dobrym człowiekiem  
i czcił z pobożnością cerkiew”. Ciekawe, że żałobny rytuał religijny nie przeszkadza 
duchownemu wyposażyć zmarłego w „grosz niewielki, żeby drogę daleką łatwiej 
przebył, żeby Rusin mógł pokonać styksową przeprawę, żeby przybył do niebian  
i Elizjum” (w. 1795-1798). Mamy więc do czynienia z przenikaniem tradycji religijnej 
i mitologicznej. Ich uzupełnieniem są zwyczaje ludowe: 

——————— 
70 „Objaśnienia”, w Klonowic, Roxolania, 151-152. 
71 Klonowic, Roxolania, 113, 115. 
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Jest również zwyczajem, by nakarmić duchy zmarłych, 
 na groby zanosić ciepłe jedzenie. 
Wierzą, że cienie posilają się zapachami, 

naiwnie sądzą, że się karmią mięsem. 
Sam kapłan już zapomniał, że prosił właśnie Piotra, 
 by wpuścił do nieba czcze Rusinów dusze. 
Dla tych gotują na ziemi spóźnione biesiady, 
 o których twierdzą, że już w niebie żyją72. 

 
W „pieśni o zwyczajach Rusinów” – jak poeta nazywa swój poemat – wspomina 

też o „braterstwie krwi” jako związku sankcjonowanym nie tylko wspólnym rodem  
i pochodzeniem, ale również danym sobie słowem, podaną prawicą. Pisze, że tego 
typu relacje bywały silniejsze od więzów krwi, a nawet od małżeństwa: „Małżeństwo 
Rusin może swobodnie rozwiązać”, ale „pobratymstwo zerwać rzadko się waży”  
(w. 1559-1560). 

W dystychu kończącym dzieło podmiot utworu żegna się z Czytelnikiem tak, 
jakby zrobił to przewodnik pokazujący piękną Ukrainę i opowiadający o zwyczajach 
ludzi, którzy ją zamieszkują. 

 
 
Wnioski 

 
W utworach poetów związanych z ziemiami Rusi Czerwonej literacki krajobraz 

prezentowanej przestrzeni zgodny jest z konwencjonalnymi ujęciami znanymi z dzie-
dzictwa grecko-rzymskiego antyku. Filiacje opisów prezentowanych ziem z poezją 
europejską są jednoznaczne, a tradycja obca przenika rodzimą (poeci przedstawia- 
ją lokalne zwyczaje i obrzędy). Bukoliczne opisy przyrody afirmują ziemie Czerwonej 
Rusi, zyskującej status Arkadii. Poezja pastoralna koresponduje również z muzyką, po-
nieważ sielanki to utwory, które bywały przeznaczone do śpiewu lub wykonywano je 
jako recytatywy. Niestety w większości przypadków nie znamy kompozytorów – pozo-
stają oni anonimowi, chociaż muzyka, którą stworzyli, istniała przez wieki i przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie dotrwała do naszych czasów. Podsumowując, obraz na-
tury i literacki krajobraz Czerwonej Rusi, jakie ujawniają się w twórczości wskazanych 
poetów, sytuują ich spuściznę w kręgu wartości konwencjonalnych, rodzimych i uni-
wersalnych.        
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Summary 
 

HAPPY LANDS OF RED RUTHENIA IN SELECTED RENAISSANCE  
AND BAROQUE POETS’ LITERARY CREATIONS  

 
In the study Happy Lands of Red Ruthenia in selected renaissance and baroque poets’ 

literary creations there were explored associations of literary space with European po-
etry’s tradition, especially Italian, as well as with native tradition vested with local habits 
and ceremonies. Those affiliations created in Sebastian Fabian Klonowic, Szymon Zimo-
rowic and Józef Bartłomiej Zimorowic’s chosen pieces. Studies contained Sebastian Fa-
bian Klonowic’s poem Roksolania czyli ziemie Czerwonej Rusi and Zimorowic brothers’ 
poetic cycles Roksolanki and Sielanki nowe ruskie. Thematics of those pieces pertain to 
space and tradition of Red Ruthenia, however it is possible to indicate affiliations with 
Mediterranean culture in them (especially in context of conventional speech poetics con-
nected with mythological and mythical literary tradition). 

Analyzed pieces confirm that renaissance and baroque’s culture of former Republic of 
Poland shaped under the influence of European heritage. At the same time, for Mediterra-
nean those pieces could become a source of inspiration (for example Zimorowic brothers’ 
bucolic cycles correspond with music and former dances) or knowledge (Klonowic’s 
poem shows unknown areas of Republic of Poland’s southeast borders for European 
reader). An image of nature and Red Ruthenia’s literary landscape, which appears in those 
poets’ works, places their legacy in the circle of convention, tradition and universal values. 

 

Key words:  Red Ruthenia, Ruthenian nature, poetic affiliations with European poetry, con-
vention, tradition, music, dances, „Padua” pieces, bucolics, renaissance poem, 
Sebastian Fabian Klonowic, Szymon Zimorowic, Józef Bartłomiej Zimorowic 




