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Ewelina Klaudia Jarosz

Peregrynacja do Ziemi wi tej i Egiptu Mikołaja Krzysztofa
Radziwiłła „Sierotki” jako komunikat

Relacje nadawczo-odbiorcze
i konteksty
Napisana u schyłku XVI wieku Peregrynacja do Ziemi wi t ej i E gipt u1 Mikołaja
Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” jest w ród zabytków staropolskiego dokumentu dziełem wyj tkowym. Interesuj ca jest ju sama historia
recepcji tego utworu. Pierwsza edycja tekstu
Peregrynacji, opracowana przez „Sierotk ” prawdopodobnie w latach dziewi ćdziesi tych XVI
wieku2, jeszcze do pocz tków wieku XX nie była
powszechnie znana. W oparciu o zachowane
odpisy wydał j dopiero Jan Czubek w 1925
roku, przy czym sam autograf tekstu zagin ł.
Wszystkie wcze niejsze wydania Peregrynacji oparte były na Hierosolymitana peregrinatio, łaci skiej wersji utworu, sporz dzonej
prawdopodobnie na zamówienie „Sierot ki”
przez Tomasza Tretera i wydanej jeszcze za
ycia Radziwiłła w Braniewie w roku 16013. Ułoony w cykl czterech listów napisanych z drogi
do zaufanego, lecz niewymienionego z imienia
przyjaciela, utwór Tretera był przez kolejne cztery wieki lektur niezwykle poczytn , o czym
wiadcz nie tylko jego wielokrotne wydania, ale
tak e wzmianki o nim i nawi zania w dziełach
pisarzy tej rangi, co Juliusz Słowacki4. Co znamienne, w kilka lat po pojawieniu si Hierosoly-

mitana peregrinatio, jej przek ładu na j z yk
pols ki dok onał Andrzej W argock i (K raków
1607)5. Autor przekładu nie uznał za stosowne
si gn ć do autografu, choć – jak wskazuj badacze – miał tak mo liwo ć 6. Edycja Wargockiego, zatytułowana Pielgrzymowanie, do XIX
wieku miała jeszcze siedem wznowie , w mi dzyczasie pojawił si równie przekład niemiecki (Mogunc ja 1603 i 1605), a pó niej tak e
rosy js ki (1877), wła c iwe dz ieło „S ierotk i”
pozostało natomiast praktycznie nieznane.
Podejmuj c si analizy utworu Radziwiłła „Sierotki”, nie mo na pozostać oboj tnym
wobec pytania o przyczyny tak małego zainteresowania ówczesnych oryginaln wersj Peregrynacji, która przez niemal cztery wieki kr yła wył cznie w obiegu r kopi miennym. Pod aj c za my l Jana Czubka, przyczyn takiego zjawiska upatrywać mo na w specyfice
szesnastowiecznego humanizmu, który zapisków podró niczych nie uznawał za godne druku, traktuj c je raczej jak surowy materiał, któremu nale ało dopiero nadać form literack 7.
Wydaje si przy tym istotne, e Tomasz Treter
– autor łaci s kiej wersji Peregrynac ji, by ł
twórc kilku innych, sporz dzonych na zamówienie opracowa 8 . Praktyka oddawania tekstu pod warsztat zawodowego pisarza nie była
zat em niczym osobliwy m. Z drugiej strony,

M. K. Radziw iłł, Peregrynacja do Ziemi wi tej (1582-1584), oprac. J. Czubek, [w :] Archiwum do dziejów literatury
i o wiaty w Polsce, t. XV, cz. II, Kraków 1925. Wszystkie cytaty z Peregrynacji podane za tym w ydaniem dzieła.
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s. 33.
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ex idiomate Polonico in Latinam, linguam translata et nunc primium edita. Thoma Tretero Custode Varmiensi
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nale y mieć na uwadze, e gdy mowa o nadaniu Peregrynacji formy literackiej, chodzi przede wszystkim o ówczesne kryteria literacko ci,
w du ej mierze fundowane jeszcze na autorytecie Arystot elesa i oparte o pewne okre lone
schematy teoretyczne – zarówno poetyckie,
jak i retoryczne9. Współczesne rozumienie tego, co literackie pozwala na wi ksz swobod
uznania w tym zakresie. Ze wzgl du na brak
ostrych kryteriów literacko ci, jak równie ich
wzgl dno ć, o literack im charakterze utworu
b d mogły wiadczyć, zale nie od przyj tej
koncepcji, równie takie jego cechy, jak fikcyjno ć, obrazowo ć, obecno ć funkcji autotelicznej czy te ogólnego „planu ogólnohumanistycznego”10. Te wyznaczniki literacko ci z powodzeniem mo na odnale ć ju w oryginalnym
dziele „Sierotki”.
Utwór Radziwiłła nie stał si jak dot d
prz edmiotem osobnej analiz y, c hoć figuruje
w wielu pracach dotycz cych szesnastowiecznych pami tników, a tak e na marginesie opracowa pokrewnyc h dzieł i zagadnie 11. Podejmuj c prób choć cz ciowego wypełnienia
tej luki, autorka przyjrzy si strukturze dzieła
w kontek cie teorii aktów mowy.

Od peregrynacji do aktu mowy?
Zało enia metodologiczne
Peregrynacja do Ziemi wi tej i Egiptu
jest zapisem rzeczywi cie prz ebytej, ponad
dwuletniej podró y autora po Ziemi wi tej
i dolinie Nilu w latach 1582-1584. Pojawiaj ce
si w tytule ksi g słowo „peregrynacja” oznacza, zgodnie z łaci sk etymologi , czynno ć
podró owania lub te przebywania za granic 12, a tym samym koresponduje z tre ciow
zawarto ci dzieła. Jak wskazuje Teresa Mi-

chałowska, zakres denotacyjny słowa peregrinatio mógł być jednak niezwykle szeroki, bo mie cił w sobie zarówno przedmiot, jak i podmiot
podró y, a wi c oznaczenie wszelkiej w drówki
i ka dego w drowca13. W w szym znaczeniu,
peregrinatio bywało rozumiane jako pielgrzymka, a wi c podró do ci le okre lonego celu,
jakim jest loc um sacrum – miejsce wi te.
Zarówno w tytułach ksi g Hierosolymitana peregrinatio Tretera, jak i w Pielgrzymowaniu Wargockiego, owo w sze rozumienie zostało wyeksponowane poprzez dodanie przymiotnika
„Hierosolymitana” w pierwsz ym przypadk u,
a dosłowne przeło enie łaci skiego peregrinatio na nazw „pielgrzymka” w drugim.
Co znamienne, ok re leniem „ks i gi
peregrynacyej” posługuje si sam „Sierotka”,
przytaczaj c w tek cie swojego dzieła przykład
utworów podró nika yda Benjamina i czyni c
k omentarz do jego pis arsk iego wars zt at u
(s. 98). Wydaje si , e w u ytym przez „Sierotk ” znaczeniu, „peregrynacja” nabiera charakteru nazwy ogólnej, denotuj cej zbiór utworów
o okre lony ch wyz nac znikach tre ciowy ch
i kompozycyjnych14. Peregrynacja nie stanowi
jednak gatunku czy nawet rodzaju literackiego.
Słownik literatury staropolsk iej traktuje j raczej
jako rodzaj pi miennic twa (pami t nikarski),
wymieniaj c w ród takich jego form, jak diariusz, kronika, dzieje, „ksi ga pami tnicza” czy
„wypisanie drogi”15.
Rozwa aj c literack i rodowód utworu
„Sierotki” nale y wi c przede wszystkim odnie ć si do kategorii opisów podró y. Te ostatnie reprezentuj ró norodno ci swyc h form
niemal cały zasób odmian pami tnikars twa
staropolskiego, wyst puj c nie tylko pod postaci diariuszy (regularnych i nieregularnych), relacji epistolograficznych, itinerariów czy pami -

R. Krz yw y, Opi s podró y jako k ategoria teoretycznoliterack a, [w :] ten e, Od hodoeporik onu do eposu
peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszaw a 2001, s. 13.
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staropolskimi pami tnikami, Pozna 1964; J. Rytel, Pami tniki Paska na tle pami tnikarstwa staropolskiego.
Szkice z dziejów prozy narracyjnej, Wrocław 1962; Rys ycia ksi cia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwanego
Sierotk [w :] Archiwum domu Radziwiłłów, Kraków 1885.
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Słownik j zyka polskiego, red. M. Szymczak, Warszaw a 1988.
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T. Michałow ska, Topika pielgrzyma i pielgrzymki w literaturze polskiego redniowiecza, [w :] Peregrinationes.
Pielgrzymka w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikow ska, H. Zarembsa, Warszaw a 1995, s. 72.
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J. J. Jadacki, Spór o granice j zyka, Warszaw a 2005, s. 85.
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H. Dziechci ska, Pami tnik [hasło w :] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałow ska, Wrocław 1990, s. 542.
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tników sensu stricto, ale tak e poematów podró niczych, zwanych hodoeporikonami, czy
eposu peregrynackiego. Bogactwo form relacji
podró niczych, jak równie trudno ć w definiowaniu gatunków historycznoliterackich przez
współczesnych badaczy, przyczyniły si do powstania s woist ego c haosu terminologicznego
w pracach dotycz cych staropolskiej literatury
pami tnikarskiej. W ród definicji podró y przewa aj eksplikacje ogl dne, jak: „dziedzina pi miennictwa obejmuj ca sprawozdania z wszelkiego rodzaju podró y”16 lub te wyró niane na
podstawie ogólnego kryterium tematycznego,
jak: „Nazwa okre laj ca opisy podró y rzeczywistych i fikcyjnych o rozmaitym zakresie i charakterze, odbywanych po ziemi lub pod ziemi ,
po morzu lub pod jego powierzchni , w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej za pomoc wszelkich rodków komunikacji”17. Nieprecyzyjno ć
uj ć słownikowych, jak równie tych zawartych
w lit eraturze przedmiotu sprawia, e podró
traktowana jest jako „quasi-nazwa genologiczna”18. Jak pisze Roman Krzywy: „Czasem uznaje si j za typ literatury (pi miennictwa), innym razem zarówno za typ, jak i gatunek, a jeszcze innym – tylko za gatunek”19. Wobec tych
rozbie no ci w klasyfikacji „podró y” w teorii
literatury nasuwa si pytanie, czy mówienie o jej
statusie genologicznym jest celowe i u yteczne.
Michał Głowi ski, w klasycznym ju studium na temat gatunku literackiego, proponuje
rozpatrywać peregrynacj raczej jako typ wypowiedzi, rodzaj dokumentu, ani eli gatunek czy
typ literacki sensu stricto20. Odej cie od rozpozna genologicznych i potraktowanie podró y
jako tekstowej formy podawczej, bliskiej znaczeniowo Bachtinowskim gatunkom mowy oraz
dawnemu poj ciu genus dicendi, proponuje
tak e Krzywy 21. W obu propozycjach badawczych dowarto ciowaniu ulega aspekt funkcjo-

nalnego z wi zku „podró y” z yc iem praktycznym.
W podobnym kierunku zdaje si pod ać równie Artur Rejter operuj cy bachtinowskim poj ciem gatunku mowy w studium na temat Kształtowania si gatunk u reporta u podró niczego w perspek tywie stylistycznej i pragmatycznej22. Wedle autora, tekst badanego utworu funkcjonuje w pewnych kontekstach, które pozwalaj go zrozumieć, prawidłowo opisać
i zaliczyć do grupy reprezentantów danego gatunku mowy. W ród kontekstów Rejter wyró nia w szczególno ci kontekst sytuacyjny, a wi c
zawarte w tek cie instancje nadawczo-odbiorcze, kontekst kulturowy, na który składaj si
typy konwencji i kodów komunikacyjnych, charakterystycznych dla danej kultury, oraz kontekst
literacki, wyznaczaj cy przestrze intertekstualn danego tekstu. 23 Zaprezentowana przez
badacza metoda badania gatunku reporta u podró niczego jako komunikatu o okre lonej strukturze, nieodł cznie powi zanego z kontekstami: syt uacyjny m, kult urowy m i literack im,
b dzie dla autorki cennym ródłem inspiracji.

Kontekst sytuacyjny i literacki
Kształt tekstu „Sierotki”, jak i okoliczno ci jego powstania wiadcz o tym, e był
on przeredagowany przez autora w kilka lat po
odbyciu podró y. Jak podaje Hartleb, a za nim
S ajkows ki, Radz iwiłł pis z c P eregrynacj
bazował prawdopodobnie na notach diariuszowych, sporz dzonych w trakcie podró y, oraz
na pó niejszych relac jach współuczestników
pielgrzymk i24 . Przyj ta przez narrat ora perspekt ywa retrospektywna nie pozostała bez
wpływu na kształt narracji utworu. Jak si bowiem wydaje, w porównaniu z relacjami z podró y współczesnych „S ierotce”, Gory skiego

J. Sław i ski, Podró [hasło w :] Słownik terminów literackich, red. J. Sław i ski, Wrocław 1988, s. 363.
W. Ostrow ski, Podró , [hasło w :] ten e, Materiały do Słownika Rodzajów Literackich, [w :] „Zagadnienia Rodzajów
Literackich”, z. 1, Łód 1979, s. 108.
18
Za: R. Krzyw y, dz. cyt., s. 13-20.
19
Tam e, s. 13-20.
20
M. Głow i ski, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej [w :] Proces historyczny w literaturze i sztuce, red.
M. Janion, A. Piorunow a, Warszaw a 1967, s. 31.
21
R. Krzyw y, dz. cyt., s.24-25.
22
Zob. A. Rejter, Kształtowanie si gatunku reporta u podró niczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej,
Katow ice 2000.
23
Tam e, s. 23.
24
Zob. K. Hartleb, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła pielgrzymka do Ziemi wi tej, Lw ów 1934, [za:] A. Sajkow ski,
„Sierotka”…, s. 32-33.
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i Azelma Polaka25 , tekst Radziwiłła ma charakter bardziej refleksyjny i abstrakcyjny, cechuj
go równie pewne wyznaczniki metaliterackie,
wiadcz ce o wiadomo ci kreacyjnej autora.
W ród owych wyznaczników znajduj
si z jednej strony odniesienia do warstwy organizacyjnej tekstu takie, jak odwołania do wydarze opisanych w poprzednich partiach utworu,
sygnalizowane za pomoc wyra e : „jako si
rzekło” (43), „jako si wspomniało” (29), oraz
odwołania do pó niejs zych wydarze opisanych w kolejnych dniach, a nawet miesi cach
podró y: „Kupiłem natenczas dwie ciele zupełne, m czyzny i białej głowy, u Arabów, które my nale li w trumnach, obie za dwa cekiny,
z k tóry mi co si poty m st ało, wspomni si
gdym z Aleksandryi nawigował” (82)26. Z drugiej
st rony, Peregrynacja zawiera odesłania do
innych tekstów, które otwieraj lektur utworu
na bogaty kontekst literacki. W ród nich znajd si przede wszystkim odwołania do opisów
biblijnych i przekazów innych relatorów, które
„Sierotka” krytycznie ze sob zestawia, czym
zreszt w pełni zasługuje na miano „najinteligentniejszego turysty” w epoce staropolskiej27:

Appendixu zawieraj cego spis literatury fachowej, który jednak w odpisach si nie zachował:
„Ceremonija jaka jest tego pasowania, długo by
tu wpisowywać, ale s o tym ksi ki, jakim porz dkiem si co dzieje, które s ni ej na ko cu
wypisane, aby ka dy, kto chciał, mógł wiedzieć.” (49)
Jak ju wspomniano, tekst analizowanego utworu cechuje znaczna refleksyjno ć i abstrakc yjno ć. Uwidaczniaj si one poprzez
dygresyjno ć poszczególnych zapisków oraz
zanikanie ci gu c hronologicz nego zdarz e
w nich opisanych. Warstw dygresyjn mo emy bowiem, za Czesławem Niedzielskim, podzielić na komentarze i refleks je. Jak pisze
autor: „Komentarz przystaje do informacji sw
rzetelno ci , refleksja wychodzi cz sto poza
obs zar obserwac ji, doty czy spraw ogólniejszy ch, wskaz uje intelektualne pers pekt ywy
zjawisk rozpoznanych w bezpo rednim ogl dzie.”28 Refleksja osobista narratora pojawia si
niekiedy zupełnie niespodziewanie w postaci
odr bnego akapitu rozbijaj cego tok narracji,
jak we fragmencie opisuj cym napad rabusiów
na „Sierotk ” i jego towarzyszy:

O owocach, które b y tam, nad tym jeziorem, b yć miały takie, e cudne, a gdy je
urwi e, w pop ió ł si o b ró c , j ak o ten e
Josephus pisze lib .5 de b ello Iudaico cap.
5, tego m tam nie wid ział, b a i n ie masz
teraz nic. Tak e te , ab y miała b yć statua
ony Lotowej solna, której choć utr caj ,
jednak zasi cała b ywa, tych czasów nic
nie słychać i pytałem tego Arab a, swego wodza; zgodzili si , e nic nie masz; i w Hierusalem w konwencie b ył mnich, laik frater
Angelo, który ju pi ćdziesi t lat w Hierusalem mieszka, nie wyje d aj c; powiadał
e tam umy lnie niektórzy chrze cijanie
z Europy chodzili widzieć t statu , ale nic
nie widzieli. (77)

Rzecze porucznik: „Milcz, chceszli i ty, i twoje towarzysze ywo zostać” [...] Potym kazali sob ie skrzynk otworzyć; na wierzchu
znale li dwie cie cekinów, które zaraz liczyli [...] wszystko pob rali.
A tu musz uznać t osob liwsz ku mnie
dob roć P. Boga, e z ró nych dokumentów,
które b yły w tej skrzynce, rab usie n ie
poznali kto jestem [...] A przecie gdyb y b yli
szkatułk otworzyli i przeczytali wszystkie
pisma , b ylib y m i znale li tak wyra nie
opisanego, i b ym si im adnym sposob em nie mógł wytłu maczyć i b ez okupu
b y si nie ob eszło.
A b arzo cz sto ten porucznik na gór do
te go swego starsz ego cho dził (b o b yła
drab ina ze stajni) co sob ie rokuj c. [...]
(98-99)

Co znamienne, w jednym z fragmentów
autor Peregrynacji odsyła odbiorc wprost do

Por. A. Polak, Opisanie Ziemi wi tej [w :] Antologia pami tników Polskich XVI wieku, red. R. Pollak, Wrocław 1966;
J. Gory ski, Peregrynacja do Ziemi wi tej [w :] tam e.
26
Por. tak e: Peregrynacja, s. 33, 49, 50, 51, 86.
27
M. Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy, Warszaw a 1999, s.158.
28
Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podró – powie ć – reporta ), Toru
1966, s. 27.
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Komentarze pojawiaj s i zwykle pod
postaci wtr ce w nawiasach na planie poszczególnych mniej lub bardziej rozbudowanych
zda , jak we frazie: „Jest na kształt jaszczurki
i tej e wielko ci, [...] barzo pomalu ky chodzi
i gdy człowiek je we mie i posadzi na si (bo
nieprzykro trzymać w r ku, jako in gadzin ),
to tak b dzie pomaluczku chodziło [...]” (58),
lub zdaniu: „Tamten, e wiadomy (bo cz sto tak
wytrz sał), zdj ł mu on prochownic z szyje i
wło ył na swoj .” (98). Podczas gdy refleksje
wydaj si być nakierowane przede wszystkim
na poszerzenie planu podmiotowego, komentarze oddziałuj na odbiorc komunikatu, odpowiadaj c w szczególno ci na informacyjne oraz
dydaktyczne postulaty podró y.
Rozpatruj c tekst Peregrynacji w k ontek cie syt uacji komunikacyjnej, nie sposób
pomin ć k las ycznej ju koncepc ji „trójk ta
autobiograficznego” Marty Czermi skiej. Autorka wyró nia w nim trzy instancje nadawczoodbiorcze: autora, narratora i odbiorc tekstu,
przy czym tekst jako cało ć konstruowany jest
w interakcjach mi dzy owymi trzema wierzchołkami trójk ta autobiograficznego. Koncepcja badaczki wydaje si być przy tym zało eniu
bardzo bliska teorii gatunków mowy i tekstu
jako komunikatu w ogóle, który bez kontekstu
sytuacyjnego nie miałby racji bytu. Z drugiej
strony, ze wzgl du na rozdzielenie autora i narrat ora jako dwu odr bnych instanc ji nadawczych, komunikat ten ma charakter wtórnego
gatunku mowy, a wi c gatunku przetworzonego
czy przetransponowanego w form literack .
Podobnie jak w przypadku tekstów o tak zwanym „ ywiole autobiograficznym” takich, jak
pami tnik, dziennik czy autobiografia sensu
stricto, w Peregrynacji mo na wyró nić rodzaj
„paktu autobiografic znego”29, gwarantuj cego
wiarygodno ć relacji. Maj c na uwadze rozpoznania poc zynione prz ez Mart Cz ermi s k ,
autorka analizy nie b dzie przes dzać jednak
kwestii uto samienia autora tekstu z jego narratorem, jak zakładał to Philip Lejeune. Przede
ws zyst kim int eres ować j b dzie obietnica
prawdziwo ci relacji zło ona czytelnikowi i stanowi ca swoisty megamotyw tekstu „Sierotki”.

Relacja przebiegu podró y w Peregrynacji prowadzona jest przede wszystkim z perspektywy osobistego do wiadczenia autora. Jak
zauwa yli badacze, owo do wiadczenie odgrywa doniosł rol w opisie podró y i jest traktowane przez autora jako swoiste credo30. Jak czytamy w tek cie:
A t peregrynacyj moj takem opisał, jako
mi droga tak trudna dopu ciła, nie zwykłym
historyków sposob em, z którymi si ja ani
sprzeczać, ani ich niektórych b ajek ganić
nie chc , a cz inaczej si widzi ało, ni eli
u nich czytało. Wi c te to tam wszystko nie
pilno si ogl dywało, i owszem, jako mówi ,
co samo niemal w oczy lazło, to si i pisało.
Słychane tylko rzeczy ledwiem k dy połoył, b om powie ci ludzkich nie miał wolej
pisać; kto tam bywał, em wiele dosyć pilnie,
wszystko prawdziwie opisał, przyzna; b o
którzy z powie ci ludzkiej pisali, doszedłem
jako w wielu rzeczy pob ł dzili. (247-248)

Przytoczone wy ej zało enie eksponowania na pierwszym planie własnych przygód
i do wiadcze oraz spraw znanych z autopsji
jest co pewien czas skrupulatnie przypominane
czytelnikowi: „to jedno pisz c com sam widział”, „co si po moim odje dzie stało, wiedzieć nie mog .” (139). Na marginesie warto
dodać, e owe powtarzaj ce si zwroty, nazywaj ce akt mówienia, np. „powiadać s i nie
godzi” (50), czy „nie dlatego tu wspominam,
abym miał twierdzić za pewne” (93), sytuuj
utwór „Sierotki” w wietle tradycji retorycznej
oraz przekazów o rodowodzie oralnym takich,
jak staropolska gaw da, a wi c w okre lonym
kontek cie kulturowym.
Autor nawi zuje kontakt z odbiorc dzieła za pomoc ró nych technik. Stosunkowo
najcz ciej wyst puje po rednie odwołanie do
instancji odbiorcy. I tak na przykład, w zdaniu:
„To dlatego tu pisz , aby, trafili si kiedy powinny jej, wiedział, co [si ] z ni działo.” (48), załoenie istnienia kr gu czytelników tekstu uzasadnia sens podanej informacji o losach Doroty
Siek ierzec kiej. Inny m raz em odwołanie do

L. Philippe, Pakt autobiograficzny, [w :] ten e, Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, red. R. LubasBartoszy skia, Kraków 2001.
30
M.in.: A. Sajkow ski, „Sierotka”…, s. 36-37.
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odbiorcy ma c harakter retoryc zny, uprawdopodabnia przedstawion relacj : „S , którzy to
pisz , e pi ć miast z gin ło, k tóre te trzy
troch ró no mianuj ; ty s : Segor, Adama et
Soboim; dlaczego to mo e albo jezioro jest
siarczyste, maj c i kamienie około siebie, które
gdy zapali, gore jako drz ewo, jakom i ja to
z sob przyniósł takie kamienie, e obaczyć
ka dy mo e” (54)31, lub celem usprawiedliwienia niech ci autora od opisywania: „S i drugie
rzeczy barzo spro ne i plugawe, jako oni tam
yw i jako sobie ty niewolnice do tej psoty
kupuj , ale dla wzgorszenia pobo nych ludzi
wolałem nie pisać” (87). W ko cu te , istnienie
hipotetycznego odbiorcy mo e by ć presuponowane dzi k i t ak im fragment om, jak ten:
„chciałem na jednym si z nich pu cić, jedno
e były małe, a patrony (bo tak zow tego,
co okr tem rz dzi).” (36). Nadawca u ył leksemu o obcym rodowodzie, zatem uznał za stosowne podać jego odpowiednik rodzimy –
mo na wi c s dzić, i pragn ł ułatwić czytelnikowi zrozumienie informacji32.
Is totnym z agadnieniem w kont ek c ie
uk szt ałt owania relacji nadawcz o-odbiorcz ej
w tek cie Peregrynacji jest równie problem ramy delimitacyjnej utworu, rozumianej jako organizacja fragment ów inicjalny ch i finalny ch
tekstu33, w której mo e zostać uwypuklony b d
to podmiot podró y (nadawca lub odbiorc a),
b d jej przedmiot (sama podró )34. „Sierotka”
we wst pie do s wojego dzieła posłu ył s i
chwytem znanym retoryce, pozwalaj cym na
przyci gni cie uwagi odbiorcy (captatio benevolante), a jednocze nie na wysłowienie my li
przewodniej dzieła (causa scribendi). We fragmencie otwieraj cym dzieło czytamy:
Ró nym ob ycza jem Pan Bóg post puje
z lu d m i, ab y i ch od wi ódszy od za tra[cenia] wiecznego, zaprowadził na drog
zb awienn , czego chocia jemu samemu
nie potrzeb a, ani mu nic przyb dzie, by my b yli n ajlepszemi, ani te zasi ub dzi e, choci ab y zło ć w nas prze mogł a;
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jendak, e ob ietnic sw wi t u czynił,
a nie chce adnego [ mierci] w grzechu,
ato j na m tak m iło ci wie peł ni, b d c
sp raw[ied liwym] w s dach, p rawdziwym
w o b ietnicach, a wi tym we wsz ystk ich
sp ra[wach ]. [...] Przeto ni ech b d zie ze
wsz ystk iego cze ć i chwał a Pa nu Bogu
słusznie oddawana, e nas przez to leguchne napomnienie, a b iczyk ten, który si
sk o czy ha muj e o d one go wie cz neg o,
nieugaszonego ognia i rob aka, który nigdy
nie umiera.
Wła nie si tedy tak ze mn stało, i gdy
hojn ymi dob rodziejswty swymi ob da rzył
mi Pan Bóg, miasto tego, ab ym b ył z dzi k a z wdzi czno ci to od Niego przyjmował [...] wdał em si w grz echy rozliczne
i marno ci wieckie. (98)

Choć subiektywna perspektywa podmiotu podró y dominuje w całym dziele Radziwiłła,
rozbudowany ws t p pozwolił na opó nienie
pojawienia si nadawcz ego „ja” i chwilow
obiektywizacj komunikatu. Z drugiej strony,
u ycie liczby mnogiej we wst pie dzieła przydaje mu charakteru uniwersalnego i z uwagi na
tre ć komunikatu – dydaktycznego.
Analiza sytuacji komunikacyjnej tekstu
Peregrynacji skłania do polemiki ze stanowiskiem badaczki Hanny Dziechci skiej, wedle
kt órej przekład tek st u „Sierotk i” dokonany
przez Tretera wi zał si z przej ciem od „prywatnej”, nieprzeznaczonej do druku formy diariusza, do „literackiej” postaci czterech listów
pisanych z podró y 35. Przedstawione powy ej
cechy utworu wskazuj bowiem, e autor Peregrynacji ju w jej oryginalnej wersji zak ładał
obecno ć odbiorcy i do niego wła nie kierował
swój komunikat.

Kontekst kulturowy
Opis pobytu Radziwiłła „Sierotki” w Ziemi
wi tej wpisuje si w obszar praktyk okre lany
z grubsza jako peregrinatio religiosa, a wi c

Wszystkie podkre lenia w tek cie Peregrynacji pochodz od autorki pracy.
A. Rejter, dz.cyt., s. 40.
33
T. Dobrzy ska, Delimitacja tekstu literackiego, Wrocław 1974, s. 6-9.
34
A. Rejter, dz. cyt., s. 36.
35
H. Dziechci ska, „Podró ” w druku i w r kopisie, [w :] Staropolska kultura r kopisu, red. H. Dziechci ska, Warszaw a
1990, s. 113-114.
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w prakty k nawiedz ania miejsc zwi zanych
z kultem, zwanych loca sacra36. Pielgrzymka,
pojmowana i prze ywana jako moment spotkania z sacrum, objawiaj cym szczególn moc
w okre lonych miejscach, była praktykowana
pocz wszy od wczesnego redniowiecza w celac h dzi kczy nnych, błagalny ch cz y pok utnych, wyznaczanych penitentom prz ez spowiednika lub przez trybunał ko cielny jako kara
za grzechy. Prototypem owej pielgrzymki pokutnej miała być biblijna kara wymierzona Kainowi
skazanemu na wieczn poniewierk i tułaczk 37.
Na drugim biegunie rozwijał si inny typ
pielgrzymek redniowiecz nych, z wany „pielgrzymk turystyczn ”38. W wieku XVI powstaje
wiele prakty cznych prz ewodników po miejscach wi tych oraz itinerariów, które przywołuj na my l współczesne kompendia turystyczne po Rzymie czy Pary u. Upraszczaj c nieco,
mo na przyj ć, e ciekawo ć wiata oraz cele
dydaktyczne podró y dominowały w tym typie
relacji nad zamy słem religijnym, a refleksja
zwi zana ze sfer sacrum zanikała pod powierzchni warstwy informacyjnej.
Przek az „Sierotki” ma wiele cec h ówczesnego przewodnika. Autor pod a tras
wyznaczon przez innych pielgrzymów, kierunki wycieczek oraz kolejno ć zwiedzania miejsc
kultu s w tych przekazach bardzo zbli one39.
Podobnie jak inni peregrynanci, Radziwiłł skrupulatnie odnotowuje te loca sacra, w których
był, czyni uwagi na temat dost pno ci miejsc
wi tych i opłat (z przeliczeniem na złote polskie), podaje odległo ci i lokalizacj opisanych
miejscowo ci, nie rozstaj c si przy tym z tekstem Biblii. Odniesienia do wi tej Ksi gi pojawiaj si w wielu miejscach, wywołuj c na przemian zdumienie na twarzy współczesnego czytelnika oraz uznanie dla erudycji autora, który
jej tekst cytuje cz sto z pami ci40. Do wi kszoci biblijnych odesła „Sierotka” odnosi si z właciwym sobie zdrowym rozs dkiem, polemizuj c z tym, co inni peregrynanci uznawali bezdyskusyjnie, jak w cytowanym wy ej przypadku

pos gu ony Lota41 . Zdarzaj si jednak i w Peregrynacji opisy nieprawdopodobne, w których
zmysł krytycyzmu ulega dogmatowi wiary, a autor nie omieszka tłumaczyć sensu obserwowanych zjawisk wydarzeniami zaczerpni tymi
wprost ze wi tej Ksi gi, jak w przypadku biblijnego przekle stwa rzuconego na Jerycho: „bo
i teraz nikt tam nie mieszka, chyba e Arabowie
zbójcy i ci w kotarhach trzcinianych” (60), przekonuj co wyja nia autor.
Co z namienne, w opisie miejsc wi tych, zwłaszcza na stronnicach po wi conych
„Hierusalem”, pojawia si nagromadzenie okre le łaci skich, które wyj tkowo tylko spotkamy
w pozostałej cz ci relacji po wi conej opisowi
innych miast. W wersji łaci skiej autor zostawia wi kszo ć nazw miejsc wi tych, okre le
dotycz cych zakonników przebywaj cych w Jerozolimie (pater guardianus, frater Angelus Stella, vicarius), jak te niektóre frazy. Obecno ć
zwrotów łaci skich w opisie miejsc zwi zanych
z kultem wynika zapewne z silnego ich powi zania z j zykiem liturgicznym, nie tylko zrozumiałym dla ówczesnego odbiorcy tekstu „Sierotki”, ale wywołuj cym okre lone skojarzenia
ze sfer sacrum. Wra enie uroczystych sprawiaj zwłas zcza łaci skie wprowadzenia do
opisu Grobu Pa skiego: Prima vice ad S. Sepulchrum, Secunda vice ad S. Sepulchrum; dzi ki
nim zostaje zaznaczona odmienno ć tych partii
utworu.
Mimo wspomnianych zbie no ci analizowanej relacji z Ziemi wi tej z ówczesnymi
przewodnikami czy itinerariami, przekaz „Sierotki” wykazuje te znaczn od nich odmienno ć. Autor nie poprzestaje na czysto informacyjnej relacji, lecz wplata w ni wiele barwnych
szczegółów, na pozór nieistotnych z uwagi na
tras jego podró y. I tak, opisuje przej cie na
mahometaniz m włosk iego ks i dz a ł c znie
z porz dkiem ceremoniału, przybyc ie emira
syryjskiego z podaniem jego charakterystyki,
ko cioły ró nych wyzna czy zwyczaj nietypowego łowienia ryb42 . Jak zost ało wcz e niej
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A. Witkow ska, Peregrinatio religiosa w redniowiecznej Europie, [w :] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze
dawnej Europy, red. H. Manikow ska, H. Zaremska, Warszaw a 1995, s. 15.
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Tam e.
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Zob. tam e, s.18; zob. te Wojciech Mruk, Chrze cija scy pielgrzymi w Ziemi wi tej, [w :] ten e, Pielgrzymowanie
do Ziemi wi tej w drugiej połowie XVI wieku, Kraków 2001, s. 171-177.
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M. Kaczmarek, Wst p, [w :] Antologia pami tników polskich XVI wieku..., s. XXX.
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A. Sajkow ski, „Sierotka”….
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Por. opis tego samego pos gu dokonany przez Anzelma Polaka; Anzelm Polak, dz. cyt., s. 10.
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wspomniane, charakterystyczny dla tego utworu jest te jego wst p, a tak e obecno ć warstwy refleksyjnej, w której autor nierzadko podejmuje tematy zwi zane z dogmatami wiary.
W drugiej cz ci Peregrynacji odmienno ć relacji w stosunku do przekazów z podróy autorów jemu współczesnych zarysowuje
si jeszcze wyra niej. Jak zgodnie przyznaj
badacze, opis z wyprawy do Egiptu ma charakter wyj tkowy 43. Wydaje si , e ró nic dostrzegał równie sam Radziwiłł, jak bowiem wyznaje, czyni c wst p do licz cego kilka stron
opisu piramid w Memphis: „Dziwuj si bardzo
ydowi Benjaminowi, który przed cztery sty laty
ył, wiele krain wiata zwiedzał, a na co oczyma
swemi patrzał, pilno opisywał [...], e o tych pyramidach z mianki adnej w ksi ce swojej
peregrynacyej nie uczynił” (98).
Mimo obietnic składanych czytelnikowi,
e „niektóre rzeczy krótko, com sam widział
i czegom pewnie wiadom naznacz ” (93), autor zapełnia wiele stron, odnotowuj c szczegółowo zaobserwowane obyczaje mieszka ców
Kairu, ro linno ć, kulinaria, zabytki, zjawiska
atmosferyczne, a wreszcie własne przygody.
Narracja jest tu niezwykle wartka i dygresyjna,
a daty zapisków cz sto wydaj si być umowne, niekiedy wstawione wr cz w połowie zdania44. Co ciekawe, na marginesie realistycznego, drobiazgowego opisu, mo na napotk ać
tak e wyra enia metaforycz ne: „gdy sło ce
zagrzeje, bo tak ci kie gor co, to zmodrzeje
wszystka woda jako sukno modre, ku wieczorowi z asi , przed zachodem sło ca gdy ju
gor co ć słoneczna opuszcza, woda czyrwonawa albo rudawa, jakoby j z glin zmieszał”
(113).
To, co zapisane, zostaje nie tylko utrwalone, ocalone od zapomnienia, ale tak e oswojone. Podczas dwumiesi cznego pobytu w Egipcie szczególnie nasila si u „Sierotki” prze ycie egzotyzmu. Egzotyzm ten nie jest jednak
monolitem, autor wielokrotnie dostrzega zró nicowanie etniczne i kulturowe muzułma skiego
orientu, choć drobiazgowy rejestr nie ł czy si
tu z prób dania usystematyzowanego wykładu
na temat zastałej kultury. Jak zauwa a Marek
Peregrynacja, s. 56, 69, 70, 87.
Za: M. Kaczmarek, dz. cyt., s. XLI.
44
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Prejs, poj cie odmienno ci kulturowej wi e
si w Peregrynacji z kategori „bizarre”, „osobliwo ci”, która w dziele Radziwiłła jest cz sto
estetycznie ukierunkowana45. Dobrym przykładem jes t opis tatua y, k tórymi miejs cowe
kobiety ozdabiały swoje ciało:
K temu wi ksza cz ć tych wie niaczek –
i w mie ciach te mi dzy wiel pospólstwa
ten e ob yczaj – e jeszcze z młodu, póki
to na g o ch o dz i, wó dk j ak ć ostr
pomaluje sob ie ciało, która wódka zgryzie
skór . Na potym zn owu maluje ró nymi
fa rb ami wsze lak ie j m a ci wzo rk i j ak ie
alb o kwiaty, tak eć tak samo si ona farb a
imie skóry, e ju nigdy a do mierci onej
farb y z ciała nie omyj . Jest rzecz dziwna
widzieć ty pstrokaciz ny na ciele tak ró nych wiatłych farb , a e nigdy ju ob myte
b yć nie mog . (111)

Podobny wyd wi k ma fragment:
Był o m cz yzn wte n cz as si ed e mset,
a b iałych głów około sze ciuset a wszyscy
n ag o o prócz , co ju d orosł e, to l ad a
szpłacheć ma, którym jedno sromot sw
z ak ryj e, i to j e dn o b i a łe g ł owy, które
wszystki e i m czyzny ma j p rze kłu te
uszy, a wiele ich i nozdr jedn u nosa, to
zawiesz jak gałeczk szklan , a mi dzy b iałymi głowami b arzo ich wiele, które
warg spodni te przekłut maj , to kółko
zawleczone, a gałka u niego, je li wielka,
ted y wa rg odci gni e, e z b y widać –
dosyć rzecz spro na. (87)

Autor niejednokrotnie stara si hamować swoje emocjonalne odczucia wobec obserwowanych zjawisk, doceniać trud tubylców czy
osobliwo ci przyrody, lecz jednocze nie daje
wyraz zdziwieniu zastan rzeczywisto ci .
Wydaje si rzecz do ć charakterystyczn , e w opisach miejsc obcych i osobliwych, dokonywanych przez ró nych staropolskich podró ników, pojawiaj si podobne lub
zbli one zwroty retoryczne, na laduj ce wyra-
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enia wypowiadane zwykle w toku opowie ci
czy gaw dy. W Peregrynacji takim powtarzanym wyra eniem jest „Gdym [go] potym zaraz
pytał, co by to było” (50) – „powiedział” (50)46,
podobnie w Ksi gach peregrynack ich Macieja
Rywockiego stale pojawia si zwrot: „Pytalim,
co by to było” – „powiedali nam”47. wiadczy to
niew tpliwie o podobnym kodzie kulturowym
oraz sytuuje spisane peregrynacje w kontekcie tradycji oralnej, o czym była mowa wy ej.

Zako czenie
Autor przekładu Peregrynacji do Ziemi
wi tej i Egiptu, Jan Czubek, słusznie ubolewa
nad tym, e dzieło Radziwiłła „Sierotki” nie było
wcze niej znane48. Niew tpliwe walory literackie tego utworu, a tak e dojrzały i barwny j zyk

aut ora, wypracowany zapewne na k anwie
bogat ego dorobk u epis t olografic z nego 49 ,
wiadcz o autonomicznej warto ci oryginału
wzgl dem jego pó niejszych opracowa i przekładów. Autor dzieła był zreszt twórc wielu
listów na temat odpowiedniego przygotowania
do podró y, które kierował do swoich synów50.
Peregrynacja mogła stanowić tutaj wzór odpowiedniego warsztatu.
Przyj ta w pracy metoda analizy tekstu
pozwoliła na usytuowanie go wzgl dem odbiorcy oraz innych utworów, a tym samym dostrzeenie jego warto ci jako komunikatu (rozumianego w sensie bachtinowskim). Takie odczytanie sytuuje poj cie odbioru i jego problematyk
w czasach dawnych, w nieco innym, być mo e
wie szym uj ciu.
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