
29

Krzysztof Tomasz Witczak
(Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Klasycznej, WTN)

ŁACIŃSKIE TRENY GABRIELA Z WIELUNIA NA ŚMIERĆ 
BARBARY Z KARŚNICKICH KONOPNICKIEJ (1606)

Wprowadzenie

W niniejszym opracowaniu chciałbym przedstawić mało znany i zgoła wyjąt-
kowy zbiorek poetycki, który bardzo silnie jest związany z ziemią wieluńską. 
Po pierwsze, autorem obszernego listu konsolacyjnego i większości utworów li-
rycznych jest poeta wywodzący się z Wielunia (konkretnie Gabriel z Wielunia). 
Po drugie, główna postać tego dziełka literackiego to Barbara z Karśnickich Ko-
nopnicka (ok. 1576-1606), kobieta związana z Konopnicą, wsią leżącą na obsza-
rze ziemi wieluńskiej. Bohaterka w Konopnicy nie tylko mieszkała, lecz także 
tam zmarła, podobnie jak troje jej małoletnich synów. Po trzecie, jej mężem 
i głównym odbiorcą tego dzieła literackiego był Hieronim Kroczowski vel Ko-
nopnicki (1567-1641), właściciel Konopnicy i pobliskiego Bieńca, wybitny pol-
ski szlachcic, który w Polsce centralnej pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, 
dochodząc ostatecznie do godności kasztelana i senatora. Wszystkie postacie 
uwiecznione w poezji Gabriela z Wielunia (kobieta, jej mąż i ich dzieci) zostały 
pochowane w Konopnicy. Wyjątkowość omawianego zbiorku polega z kolei na 
tym, że ów najstarszy chronologicznie cykl wierszy związanych kulturowo i po-
niekąd tematycznie z ziemią wieluńską, został napisany nie w języku polskim, 
tylko po łacinie.

Uważam, że dzieło literackie Gabriela z Wielunia zasługuje na przypomnie-
nie zarówno w wersji oryginalnej, jak i w polskim przekładzie. W drugiej poło-
wie 1606 roku wieluński poeta napisał Treny na przedwczesną śmierć Barbary 
z Karśnickich Konopnickiej, które zadedykował Hieronimowi Konopnickiemu, 
mężowi zmarłej kobiety1. Wydano je w roku 1606 w Kaliszu w Wydawnictwie 

1 Threnos in obitum immaturum nobilissimae feminae Barbarae de Wielgie Karsnice Karsnicka, 
coniugis magnifici et generoso domini d. Hieronymi a Kroczow et Konopnica Konopnicki, authore 
Gabriele de Wielun, studioso Collegii Karnkouiani Societatis Iesu, Calissii 1606. O ile mi wiado-
mo, w polskich bibliotekach zachowały się dwa egzemplarze Trenów Gabriela z Wielunia. Pierwszy 
z nich pozostaje w zasobach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w Kórniku, drugi zaś 
posiada Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
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Alberta vel Wojciecha Gedeliusza2. Zbiorek ma niewielkie rozmiary, zawiera 
w sumie 7 kart obustronnie drukowanych, razem 14 stronic, na których mieści 
się prozatorski list konsolacyjny i 20 utworów poetyckich.

Pierwsza (tytułowa) stronica omawianego zbiorku brzmi następująco: Thre-
nos / in obitum immaturum / nobilissimae feminae / Barbarae de Wielgie Karsnice 
Karsnicka, / coniugis magnifici et generosi / domini d. Hieronymi / a Kroczow et 
Konopnica / Konopnicki. / Authore / Gabriele de Wielun, studioso / Collegii Karn-
kouiani Societatis / Iesu / Calissii / ex Typographia Alberti Gedelii / Anno Domini 
1606. Po polsku tytuł brzmi nieco barokowo i rozwlekle: Treny / na odejście przed-
wczesne / najszlachetniejszej kobiety / Barbary z Wielgich Karśnic Karśnickiej / żony 
wielkodusznego i szlachetnie urodzonego / pobożnego pana Hieronima / z Kroczowa 
i Konopnicy / Konopnickiego / autorstwa / Gabriela z Wielunia, słuchacza / Kole-
gium Karnkowskiego Towarzystwa / Jezusowego / [wydane] w Kaliszu / w Wydaw-
nictwie Alberta Gedeliusza / roku Pańskiego 1606. 

Stronica tytułowa zawiera zatem wszystkie najważniejsze informacje doty-
czące treści zawartych w zbiorku utworów. Poniżej zamierzam przedstawić wy-
brane utwory poetyckie Gabriela z Wielunia i pokazać ich nieprzemijające piękno.

Kim był autor zbiorku?
Gabriel z Wielunia (łac. Gabriel de Wielun), poeta polskołaciński z początku 
XVII w., jest twórcą niemal kompletnie zapomnianym3, mimo że – jak się okazu-
je – był on autorem dwóch zbiorków poetyckich wydanych w latach 1606 i 1608 
w Kaliszu w wydawnictwie Alberta Gedeliusza. Nie znamy nazwiska poety, ani 
jego koligacji, lecz – wobec deklaracji zawartej w tytule dzieła – nie możemy 
wątpić, że pochodził on z miasta Wielunia (de Wielun). Urodził się zapewne 
w ostatnim ćwierćwieczu XVI wieku. O pochodzeniu społecznym wieluńskie-
go wieszcza nic pewnego nie można powiedzieć. Wydaje się, że wywodził się 
albo z jakiejś dobrze wykształconej rodziny szlacheckiej, albo z bogatej rodziny 
mieszczańskiej. Ta pierwsza ewentualność wydaje się bardziej prawdopodobna, 
jako że autor Trenów zwraca się do Hieronima Konopnickiego jako równego 
sobie człowieka. Nie ulega w każdym razie wątpliwości, że Gabriel z Wielunia 
otrzymał staranną edukację, prawdopodobnie w szkole parafialnej w Wieluniu, 
gdyż opanował do perfekcji język łaciński, podobnie jak zasady tworzenia łaciń-
skich utworów poetyckich w rozmaitych metrach.

Na początku XVII stulecia Gabriel z Wielunia kontynuował naukę, bę-
dąc „słuchaczem” (łac. studiosus) Kolegium Jezuickiego w Kaliszu, założonego 

2 Zob. K. Bielska, Gedeliusz Wojciech, [w:] A. Michalewska, H. Tadeusiewicz, I. Treichel (red.), 
Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972, s. 253. 

3 Gabriela z Wielunia wymieniają jedynie opracowania literacko-biograficzne z pierwszej połowy 
XIX wieku: M.H. Juszyński, Dykcyjonarz poetów polskich, t. II, Kraków 1820, s. 318; F. Siarczyń-
ski, Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, cz. II, Lwów 1828, s. 305. 
Z nowszych opracowań jego dokonania rejestruje wyłącznie Karol Eistreicher (zob. przyp. 4). Seria 
„Nowy Korbut” całkowicie pomija Gabriela z Wielunia.
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Ilustr. 1: Druga stronica Trenów Gabriela z Wielunia
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w 1583 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (żyjącego 
w latach 1520-1603). W roku 1606 w miejscowym (tj. kaliskim) wydawnictwie Al-
berta Gedeliusza wydał łacińskojęzyczny zbiór trenów żałobnych na przedwczes-
ny zgon Barbary z Karśnickich Konopnickiej (ok. 1576-1606), ukochanej żony 
Hieronima Konopnickiego h. Jastrzębiec (1567-1641). Zbiorek poetycki przygoto-
wał prawdopodobnie na zlecenie męża zmarłej. Dwa lata później w kaliskim wy-
dawnictwie A. Gedeliusza opublikował Lachrymae Pieridum [Łzy Pieryd], wiersz 
żałobny polski i łaciński na śmierć Samuela Wężyka Widawskiego4. Dalsze losy 
Gabriela z Wielunia nie są znane.

Komu Gabriel z Wielunia dedykuje zbiorek poetycki?

Cykl poetycki zawierający treny ku czci Barbary z Karśnickich Konopnickiej ot-
wiera krótki utwór, dedykowany jej mężowi Hieronimowi Konopnickiemu, który 
prawdopodobnie był głównym inspiratorem napisania i wydania zbiorku w ka-
liskim wydawnictwie Alberta Gedeliusza. Gabriel z Wielunia składa hołd patro-
nowi i sponsorowi w dwojaki sposób. Po pierwsze, umieszcza na paginie dedyka-
cyjnej (s. 2) herb zwany Jastrzębcem, używany przez rodzinę Kroczowskich vel 
Konopnickich, oraz załącza poniżej jego poetycki opis (zob. ilustr. 1). Na końcu 
utworu dedykacyjnego poeta zwraca się bezpośrednio do przyjaciela i patrona 
(łac. tu ‘ty’, wcześniej łac. tua [signa] ‘twoje znaki’) i umiejętnie wkomponowuje 
jego wyróżnione wersalikami nazwisko („KONOPNICKI”) do dystychu elegijne-
go. Po drugie, pisze doń wzruszający list konsolacyjny (s. 3-4).

Pagina dedykacyjna, zamieszczona na sąsiedniej stronie (zob. ilustr. 1), zawie-
ra trzy wielce charakterystyczne elementy. Po pierwsze, na górze widnieje łaciń-
ski tytuł wiersza In stemma antiquissimae familiae Kroczowiorum seu Konopnic-
ciorum [W herbie wielce starożytnej rodziny Kroczowskich i Konopnickich]. Po 
drugie, w centralnej części stronicy tuż pod łacińskim tytułem figuruje przepięk-
nie wykonany herb (łac. stemma) rodziny Kroczowskich vel Konopnickich (por. 
ilustr. 2). Jest to wyjątkowa ilustracja w całym zbiorze, chociaż należy podkreślić, 
że każda stronica wydania z 1606 roku zawiera stały element graficzny, jakim jest 
wzorzysta, czarna ramka, umieszczana zazwyczaj na nekrologu. Po trzecie, na 
dole stronicy pojawia się krótki, sześciowersowy epigram w dystychu elegijnym, 
nie tylko otwierający zbiorek, ale też zawierający swoistą laudację Hieronima Ko-
nopnickiego. Poniżej zamieszczam utwór łaciński oraz jego polski przekład5.

IN STEMMA ANTIQUISSIMAE
Familiae Kroczowiorum seu Konopnicciorum

Accipiter sic stat Regum insistendo Coronae,
Annulus ut rostro pendeat implicitus. 

Fortem auis haec equitem, fortem ungula monstrat equina, 
4 Zob. K. Eistreicher, Bibliografia polska, cz. III, t. XXI (litera U-Wik), Kraków 1938, s. 468.
5 Wszystkie przytoczone tłumaczenia polskie są mojego autorstwa. 
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Annulus ereptas hostibus exuvias. 
Haec tua sunt KONOPNICKI, tu fortis in hostes, 

Si studeas Regi, gloria Regis eris. 

W HERBIE WIELCE STAROŻYTNEJ
rodziny Kroczowskich i Konopnickich

Jastrząb tak stoi, przysiadłszy na szczycie królewskiej korony,
że pierścień, zwisający z dzioba, jest z nim połączony. 

Ten ptak i końska podkowa rycerskiego wskazują męża, 
pierścień zaś łupy wojenne zdobyte mocą oręża. 

Twoje to znaki, KONOPNICKI, boś gnębił wrogów niemało;
jeśli pomagasz Królowi, to Króla okrywasz się chwałą. 

Kim był Hieronim Konopnicki?

Hieronim Konopnicki h. Jastrzębiec (1567-1641), dziedzic wsi Kroczów, Konop-
nica i Bieniec, wojski sieradzki (od 1615), chorąży sieradzki (od 1617), kasztelan 
spicymierski i senator (od 1618 r.), był niewątpliwie najwybitniejszym w dobie 
Rzeczypospolitej Polskiej Obojga Narodów reprezentantem szlacheckiego rodu 
Konopnickich (vel Kroczowskich).

Ilustr. 2: Jastrzębiec (wersja IV). Herb rodziny Kierskich, Konopnickich i Leszczyńskich
Źródło: Wikimedia Commons
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Urodził się w Konopnicy jako syn (prawdopodobnie jedyny) Jakuba Kro-
czowskiego vel Konopnickiego herbu Jastrzębiec. Od wczesnej młodości służył 
w wojsku polskim. Przypuszczalnie brał udział w wojnach toczących się za rzą-
dów króla polskiego Stefana Batorego (1576-1586) oraz w pierwszych latach pa-
nowania Zygmunta III Wazy (1587-1632). Po śmierci ojca Hieronim odziedziczył 
bogate dobra w ziemi wieluńskiej i sieradzkiej, m.in. Konopnicę, główną siedzibę 
rodu, oraz wieś Bieniec. 

Około roku 1626 w miejscu drewnianej kaplicy w Konopnicy, wzniesionej   
w 1544 roku przez Andrzeja Konopnickiego, Hieronim Konopnicki kazał posta-
wić drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny, a następnie zdecydował się zbu-
dować osobny murowany kościół pod wezwaniem św. Rocha, ukończony osta-
tecznie w 1642 roku6. Dzięki staraniom i hojnym nadaniom właściciela powstała 
w Konopnicy nowa parafia rzymskokatolicka, wydzielona z parafii w Osjakowie. 
Po śmierci synów i żony Barbary (1606) Hieronim Konopnicki stał się nad wy-
raz religijnym człowiekiem, lokalnym filarem dobroczynności i filantropii. Opie-
kował się chorymi i ubogimi, będąc „panem ludzkim” i dla wszystkich ubogich 
osobliwie szczodrym. Przy drewnianym kościele otworzył szpital, czyli przytułek 
dla starców (ok. 1626). 

W roku 1630 Hieronim Konopnicki sprowadził do Konopnicy zakonników 
Paulinów, którzy dzięki jego hojności założyli we wsi klasztor. Funkcjonował on 
nieprzerwanie przez ponad dwa wieki i ostatecznie został zlikwidowany przez 
władze rosyjskie w ramach represji po powstaniu styczniowym7. 

Hieronim Konopnicki intensywnie działał na niwie publicznej. W roku 
1615 został mianowany wojskim sieradzkim, a dwa lata później chorążym sie-
radzkim. W 1618 w wieku 51 lat został powołany na urząd kasztelana na zamku 
w Spicymierzu (koło Uniejowa)8. W ten sposób Hieronim Konopnicki wszedł do 
stanu senatorskiego. Zaszczytny urząd kasztelana i senatora pełnił aż do śmierci. 
Zmarł 19 października 1641 r. w wieku 74 lat. Został pochowany w podziemiach 
kościoła w Konopnicy. Konopnicki nie pozostawił potomstwa i cały majątek za-
pisał ufundowanemu w Konopnicy klasztorowi Paulinów, a także miejscowemu 
kościołowi pw. św. Rocha oraz szpitalowi w Konopnicy.

Hieronim Konopnicki był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona Barbara z Kar-
śnickich Konopnicka (ok. 1576-1606) zmarła po kilku latach małżeństwa. Z tego 
związku Konopnicki miał trzech nieznanych z imienia synów, zmarłych w dzie-

6 Szerzej o kościele pw. św. Rocha w Konopnicy rozprawia ks. S. Zabraniak, Parafia i kościół 
pw.  św. Rocha w Konopnicy w świetle źródeł kościelnych, [w:] L. Tyszler (red.), Konopnica. Studia 
archeologiczno-historyczne, Wieluń–Łódź–Konopnica 2018, s. 71-82, zwł. s. 77. Zob. także P. Gry-
glewski, Kościół w Konopnicy. Architektura i jej kontekst, [w:] L. Tyszler (red.), Konopnica. Studia 
archeologiczno-historyczne…, s. 83-97 (tam, na s. 96 podobizna Hieronima Konopnickiego).

7 J. Szpak, Z dziejów klasztoru Paulinów w Konopnicy (1630-1864). Wybrane zagadnienia, „Rocz-
nik Wieluński” 2017, t. 17, s. 133-145.

8 Zob. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XV-XVIII wieku, Spisy, oprac. E. Opaliń-
ski, H. Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993, s. 136, 179, 185, 263. 
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Ilustr. 3: Hieronim Konopnicki (1567-1641). Wizerunek pośmiertny z XVII w. 
(Konopnica, kościół św. Rocha)



Krzysztof Tomasz Witczak

36

ciństwie jeszcze przed zgonem ich matki. W roku 1613 po siedmiu latach żałoby 
Hieronim Konopnicki poślubił Jadwigę z Turzyca (Turzycką), wdowę po Janie 
Pstrokońskim, kasztelanie wieluńskim. Z drugiego małżeństwa Konopnicki nie 
doczekał się potomstwa.

Zawartość zbiorku
Treny Gabriela z Wielunia tworzą niewielki zbiorek literacki, który zawiera za-
równo utwory poetyckie, jak i prozatorski list konsolacyjny Gabriela z Wielunia 
do owdowiałego Hieronima Konopnickiego, właściciela Kroczowa i Konopni-
cy. Wcześniej przedstawiliśmy stronicę tytułową oraz paginę dedykacyjną (zob. 
ilustr. 1). Zaprezentujmy teraz pozostałą zawartość omawianego zbiorku9.
S. 3-4: list konsolacyjny zatytułowany Magnifico ac generoso viro, domino d. Hie-
ronymo a Kroczow et Konopnica Konopnicki &c. &c. domino observandissimo 
Gabriel de Wielun. S. D. [Wielkodusznemu i szlachetnie urodzonemu mężowi, 
pobożnemu panu Hieronimowi z Kroczowa i Konopnicy Konopnickiemu itd. itd. 
panu wielce szanowanemu Gabriel z Wielunia pozdrowienia składa];
S. 5-6: Ode tricolos tetrastrophos luctum obitus exprimens [Oda w trójczłonowych 
czterowierszach żałobę odejścia przedstawiająca];
S. 6: Ascendunt montes [Wstępują na góry];
S. 6-7: Piae occasus deplorandus [Bogobojnej zejście należycie opłakiwane];
S. 7: Disce mori bene [Ucz się umierać dobrze]; aliud  [inny (utwór na ten sam 
temat)];
S. 7-8: Rapta est, ne patriae ruinas cerneret [Została porwana, by nie widzieć nie-
szczęść ojczyzny];
S. 8: Coniunx coniugi supremum dicit vale [Żona mężowi ostatni raz mówi „Żegnaj”];
S. 9: In obitus diem [Na dzień odejścia]; Hodie mihi, cras tibi [Dziś mi, jutro tobie]; 
aliud [inny (utwór na ten sam temat)];
S. 9-10: Bonis astra patent [Dla dobrych niebo stoi otworem];
S. 10: Caeli amor exprimitur lacrimis [Miłość do nieba wyraża się łzami]; aliud 
[inny (utwór na ten sam temat)];
S. 10-11: Caelo digna [Godna nieba];
S. 11: Barbara de Wielkie Karssnice Konopnicka. Anagramma [Barbara z Wielkich 
Karśnic Konopnicka. Anagram];
S. 12: Hospes ad coniugem [Gość do męża];
S. 12-13: Apostrophe ad defunctam [Apostrofa do zmarłej];
S. 13: Epitaphium [Epitafium]; Aliud a Ioanne Kobierzycki conscriptum [Inne (epi-
tafium) napisane przez Jana Kobierzyckiego];
S. 13-14: Aliud [Inne (epitafium)];
S. 14: Annus, mensis, dies, quo inclyta Barbara Konopnicka expiravit [Rok, miesiąc 
i dzień, w którym przesławna Barbara Konopnicka wyzionęła ducha].

9 Po łacińskich tytułach utworów podaje się ich polskie tłumaczenia.
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Kim była zmarła Barbara z Karśnickich Konopnicka?

Prawie wszystkie informacje historyczne, jakie obecnie posiadamy o Barbarze, 
przedwcześnie zmarłej pierwszej żonie Hieronima Konopnickiego, zawdzięczamy 
poecie Gabrielowi z Wielunia. Poezja nowołacińska staje się w ten sposób waż-
nym źródłem biograficznym i historycznym. Oto jak przedstawia się sama boha-
terka Trenów w fikcyjnym epitafium literackim, stworzonym przez wieluńskiego 
wieszcza (s. 13).

Epitaphium
Karsnicia prognata domo, sum femina sexu,

Accepi ad sacras BARBARA nomen aquas. 
Kroczowio nupsi Heroi. Tres fata dederunt

Filiolos, eadem surripuere datos. 
Triginta vixi aestates, tu quisquis es, hospes, 

Qui me vis salvam, quaeso precare DEUM. 

Epitafium
Z rodu Karśnickich pochodzę, a jestem co do płci kobietą;

Wzięłam na chrzcie świętym imię BARBARY przeto.
Mężem mym był Kroczowski, junak i rycerz wspaniały.

Trzech urodziłam synków, których mi losy zabrały.
Lat przeżyłam trzydzieści. Jeżeli jestem ci droga,

I chcesz mnie, Gościu, zbawić, to módl się, proszę, do BOGA.

Poeta z Wielunia wkłada w usta zmarłej kobiety wiadomości o jej pochodze-
niu z rodu Karśnickich (w. 1), o nadanym jej na chrzcie świętym imieniu Barba-
ry (w. 2), o jej małżeństwie z bohaterem wojennym Hieronimem Kroczowskim 
vel Konopnickim (w. 3), o urodzeniu trzech synów, którzy zmarli w dzieciństwie 
(s. 3-4) oraz o jej własnym zgonie w wieku 30 lat (w. 5). Barbara kończy swoją 
wypowiedź apostrofą do czytelnika z prośbą o modły do Boga w intencji wieczne-
go zbawienia. W dwu innych utworach, które przytoczę w dalszej części, Gabriel 
podaje, że Barbara Konopnicka zmarła około godziny 18 w dniu 9 lipca (nona 
dies quintilis) 1606 roku. Dzięki przekazanym przez poetę informacjom znamy 
dokładną datę jej śmierci i możemy sądzić, że kobieta urodziła się albo w drugiej 
połowie 1575 roku, albo pierwszej połowie 1576 roku w Wielgich Karśnicach10.

Barbara z Karśnickich Konopnicka jako bohaterka Trenów

Główną postacią Trenów Gabriela z Wielunia jest zmarła w wieku 30 lat Barbara 
z Karśnickich Konopnicka. Poeta wprowadza do dwu epigramów żałobnych swo-

10 W innym utworze Gabriel z Wielunia przedstawia zmarłą w następujący sposób: Barbara de 
Wielgie Karssnice Konopnicka (s. 11), tj. Barbara z Wielgich Karśnic Konopnicka. Dodajmy przy 
okazji, że przymiotnik wielgi jest formą wielkopolską, używaną niegdyś na obszarze dawnych woje-
wództw sieradzkiego i łęczyckiego. Forma literacka wielki reprezentuje ingredient małopolski.
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istą laudację zmarłej, porównując ją z czaplą (łac. ardea). O ile wiem, tego typu 
porównania nie występują w literaturze antycznej, choć motyw czapli jako ptaka 
wyczuwającego nadciągającą burzę i dla jej uniknięcia wzlatującego wysoko ponad 
chmury pojawia się już w Georgikach Publiusza Wergiliusza Marona (G. I 364–
365): notasque paludes / deserit atque altam supra volat ardea nubem („i znane bło-
ta opuszcza i wzlatuje czapla ponad wysoką chmurę”)11. Zbliżony sens wypowiedzi 
odnajdujemy u Marka Annaeusza Lukana, wybitnego epika rzymskiego z I wieku 
n.e., który w Farsaliach (Ph. V 554) wydaje się naśladować wielkiego poprzednika. 
Amyklas, ubogi grecki rybak, zwracając się do wodza rzymskiego Gajusza Juliusza 
Cezara, ostrzega go przed zbliżającą się zmianą pogody (w. 552–555): „A nie po-
doba mi się także ruch drzew i bicie fal o brzegi, / I niespokojny delfin morze wy-
wołujący burzliwe; / I to, że nurek miejsc trzyma się suchych, i że się czapla / Latać 
wysoko ośmiela, choć pióra ma do pływania” (tłum. M. Brożek12).

Czapla (ardea) dwukrotnie pojawia się w Trenach Gabriela z Wielunia, za 
każdym razem otwierając rozbudowane treściowo porównanie homeryckie. Za 
pierwszym razem czapla dostrzega zbliżającą się chmurę burzową i wzbija się wy-
soko w niebiosa, by uniknąć skutków nadciągającej nawałnicy. Podobnie czyni 
oddana Bogu Barbara, która przeczuwając przyszłe wojny religijne, zwiastujące 
zgubę światu, udaje się do Raju, gdzie niechybnie zostanie przyjęta, albowiem 
dla wszystkich dobrych – jak twierdzi wieluński poeta – niebo stoi otworem (łac. 
namque bonis omnibus astra patent). Przytaczam najpierw utwór łaciński, którego 
wyjątkowego piękna nie może oddać moje niedoskonałe tłumaczenie polskie.

Bonis astra patent
Ardea dum nimbum videt undarumque procellas

Praepetibus pennis aetheris alta petit.
Barbara conspiciens quod bellis aestuet orbis,

Ne mundi pereat casibus, astra subit.
I, Felix, nec siste gradum, pandetur Olympus,

Perge age, namque bonis omnibus astra patent.

Dla dobrych niebo stoi otworem
Czapla, gdy chmurę spostrzega i burze ponad wodami, 

W górne warstwy powietrza na lotnych skrzydłach ulata. 
Barbara zaś dostrzegając, że ziemia goreje wojnami, 

Zdąża do nieba, aby… nie zginąć w zagładzie świata. 
Idź do Raju, szczęśliwa, kroku nie zwalniaj, już teraz

Ruszaj, bo wszystkim dobrym niebo podwoje otwiera.

11 W komentarzu łacińskiego gramatyka Serwiusza do Georgik Wergiliusza (ad Verg. I 364f.) od-
najdujemy następujące objaśnienie: ardea dicta quasi ardua, quae, cum altius volaverit, significat 
tempestatem („czapla została tak nazwana, jak gdyby była ptakiem wysoko latającym, który, ilekroć 
wyżej wzlatuje, zwiastuje niepogodę”).

12 Zob. Marek Anneusz Lukan, Wojna domowa, tłum. M. Brożek, Kraków 1994, s. 116.
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Po raz drugi Gabriel z Wielunia przywołuje motyw czapli w urzekającej Apo-
strofie do zmarłej (s. 12-13). Czapla szuka pożywienia w błotnistych wodach, ale 
gniazda buduje wyłącznie na wysokich drzewach. Podobnie postępowała Barbara, 
która za życia karmiła ciało ziemskim pożywieniem, a jednocześnie wszystkie swe 
myśli kierowała w kierunku Nieba. Ta dychotomia – jak stwierdza poeta – zostaje 
też utrwalona po śmierci. Ciało zmarłej Barbary, będące jej śmiertelną powłoką, 
zostaje złożone w ziemi, a do nieba ulatuje jej czysta od grzechów i ziemskich 
występków dusza. I w tym przypadku tłumaczenie polskie nie oddaje urody łaciń-
skiego wiersza, okraszonego przepiękną melodią dystychu elegijnego.  

Apostrophe ad defunctam
Ardea caenosis escam dum quaerit ab undis,

Interea nidum condit in arboribus.
Sic tu vivendo corpus terrestribus undis

Pascebas, caelos mente volante super.
Ergo dum moreris, mortalis, nummale quadrat

Carnea forma solo, forma animata polo.

Apostrofa do zmarłej
Czapla w błotnistych wodach szuka jadła pomału, 

Gniazdo jednak zakłada zawsze na drzewie wysokim. 
Tak Ty za życia karmiłaś ziemskimi wodami ciało, 

Podczas gdy myśl twa frunęła do niebios ponad obłoki. 
Kiedy umierasz, śmiertelna, wtedy w ziemi się chowa

Twoja cielesna postać, a w niebie przebywa duchowa.

Gabriel z Wielunia nie waha się zestawić Barbary Konopnickiej z Bożą Ro-
dzicielką (łac. Dei parens). Matka Boska, ujrzawszy pod koniec życia bunt Żydów, 
a także gwałty i nieprawe czyny, które spadły na jej rodaków13, modliła się do 
swojego syna Jezusa Chrystusa i gorąco go prosiła, by zabrał ją do nieba. Podobnie 
postępuje Barbara, która widząc wokół siebie wojny religijne i rozmaite herezje 
szerzące się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, usilnie prosi Boga Wszechmo-
gącego o uwolnienie od moralnej zgnilizny zarówno jej samej, jak i umiłowanej 
ojczyzny. Jej własne prośby, analogicznie jak wcześniej prośby Matki Boskiej, zo-
stały spełnione. Utwór, napisany w dystychu pytyjsko-jambicznym pierwszym, 
jest znakomitym przykładem kontrreformatorskiej postawy wieluńskiego poety.

Rapta est, ne patriae ruinas cerneret
Post abitum Christi ad superos primosque triumphos

Dei parens relicta humi. 
Vim rabiemque suae, motus et praelia gentis

13 Niewątpliwie, wieluński poeta przywołuje powstanie Żydów w Judei przeciw panowaniu rzym-
skiego, które przerodziło się w krwawą wojnę żydowską i doprowadziło do zniszczenia kraju (lata 
66-73 n.e.).
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Aususque vidit impios. 
Mox, inquit, ne quaeso meae, dulcissime fili, 

Cernam ruinam patriae.
Vix ea protulerat cum vinclis libera carnis

Cincta Angelis caelum subit. 
BARBARA sic cernens turbas, et proelia gentis

Polonicae increbrescere. 
Et pestem haereseon patrias volitare per oras,

Confecta vitae taedio. 
Caelicolas placare cupit, coelumque subire

Spem patrii ostendens boni. 
Annuit Astripotens aerumnis liberat aegram

Caelo iubet quiescere. 

Została porwana, by nie widzieć nieszczęść ojczyzny
Po odejściu Chrystusa do nieba, za pierwszych apostołów,

Na ziemi Matka się Boska ostała. 
Gwałty, szaleństwa, bunty swojego narodu widziała,

Nieprawe czyny wszędzie pospołu. 
Proszę cię, rzecze, najsłodszy synu, ażebym mozołu 

Ojczyzny mojej nigdy nie zaznała. 
Ledwie wyrzekła życzenie, już wolna od pętów ciała

Do nieba wkracza w gronie aniołów. 
Także BARBARA widząc, że polski naród przeklęte

Wojny coraz częściej stacza
I że zaraza herezyj polskie granice przekracza,

Zapałała zaraz do życia wstrętem. 
Pragnie przejednać niebian, przybywa do nieba teraz, 

Nadzieją dobro ojczyzny wspiera.  
Zgadza się Wszechmogący, uwalnia chorą od znoju, 

I każe jej w niebie zażywać spokoju.

W kolejnym utworze wieluński poeta umiejętnie łączy pochwałę zmarłej (łac. 
laudatio) i jej opłakiwanie (łac. comploratio). Barbara nie tylko odziedziczyła po 
przodkach sławę znakomitego rodu senatorskiego (Karśnickich), ale dzięki wyjątko-
wej bogobojności i religijności pozyskała takie zalety i walory moralne, które uczyni-
ły ją sławną wśród ludu. Nie należy zatem – tak twierdzi poeta – opłakiwać jej śmier-
ci, ale utratę prezentowanej przez Barbarę cnoty i przyjaźni, jako że wszyscy poddani 
wraz z jej odejściem do nieba stracili zarówno światło przewodnie, jak i odwzajem-
nioną miłość. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Gabriel użył zwrotu lux pietasque 
suae gentis zarówno w sensie obiektywnym (Barbara była kochana przez lud), jak 
i subiektywnym (Barbara kochała poddanych), co niełatwo wyrazić w języku pol-
skim. Łaciński oryginał i proponowana przeze mnie translacja brzmią następująco:
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Piae occasus deplorandus
Clara genus fuerat, rebus clarissima gestis,

Non deerant tituli, nec vigor ingenii.
Omnia crudelis mors una sustulit hora.

Nil praeter cineres ossaque tumba tenet.
Idcirco ne gemam? Non ista sed illa gemenda,

Quod gentis periit lux pietasque suae. 

Bogobojnej zejście należycie opłakiwane
Sławna swym rodem była, przesławna z powodu czynów,

Nie brakło jej zaszczytów, ani świeżości wawrzynów.
Śmierć okrutna to wszystko w jednej chwili zniszczyła.

Oprócz prochów i kości nic nie zawiera mogiła.
Czemuż nie płaczę? Trzeba nie śmierć, lecz ją opłakiwać,

Ponieważ zgasła światłość i ludu miłość prawdziwa.

Poeta chętnie do Trenów wprowadza pouczenia (exhortationes), ale – uni-
kając natrętności i dydaktycznego moralizatorstwa – zazwyczaj objawia prawdy 
życiowe ustami zmarłej Barbary. W kolejnym utworze Gabriel odnotowuje miłe 
Panu Bogu odejście Barbary do wieczności około godziny osiemnastej (w. 1-2), 
a w dwu kolejnych dwuwierszach oddaje głos bohaterce. Zwrot „hodie mihi, cras 
tibi” wyraża nieuchronność człowieczego losu, który rodzi się i umiera.

Hodie mihi, cras tibi
Dum Titan peragit ter senas impiger horas

Et summo offertur victima grata Patri. 
In medio vitae cum mihi vita repente

Eripitur, corpus vertitur in cineres. 
Qui legis haec, longam moneo spem mitte futuri

Vive hodie sospes, cras mea fata time.

Dziś mi, jutro tobie
Osiemnasta godzina jeszcze się nie pojawiła,

Gdy jest składana ofiara Ojcu Najwyższemu miła.
Niemal w środku żywota nagle umyka mi życie,

Moje doczesne ciało w proch się obraca skrycie.
Ty, czytelniku, porzuć nadzieję żywota długiego,

Żyj dziś szczęśliwy, a jutro losu bój się mojego.

Opłakiwanie zmarłej – jak uważa poeta – jest wyrazem naszej do niej miłości. 
Ale w wierszu Gabriela z Wielunia płacze sama bohaterka, która bynajmniej nie 
żałuje, że opuszcza ziemski padół, żegnając się z życiem i rodziną. Umierająca 
Barbara łkaniem i łzami wyraża swoją miłość do Boga i Jezusa Chrystusa, podob-
nie jak płaczący wraz z nią domownicy.
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Coeli amor exprimitur lacrymis
Mundum, Christe, iubes me linquere, pareo nil est

Quod mentem hic satiet, regna capesso tua.
Dixit et ingemuit: lacrymarumque ubere rivos

Ora genasque rigat, plangit et ipsa domus.
Mirantur cuncti, fletus quae causa requirunt,

Coeli, inquit, lacrymis, notificatur amor.

Miłość do Nieba wyraża się łzami
Każesz mi świat pozostawić, Chryste. Nie ma niczego,

Co mnie ukoi; posłusznie szukam królestwa twego.
Rzekła i cicho westchnęła; obficie łez strumieniami

Usta i lica zwilża; głośno też płacze rodzina.
Wszyscy razem się dziwią, jaka jest płaczu przyczyna.

Miłość do nieba, jak mówią, należy okazać łzami.

Poeta wyjawia przyczynę bólu i żalu (exordium) najbliższej rodziny w sposób 
wyjątkowo dramatyczny, jako że wprowadza krótki dialog pomiędzy nieświado-
mym stanu rzeczy gościem a mężem zmarłej. Rzeczony utwór, napisany w dyme-
trze jambicznym katalektycznym, charakteryzuje ekspresywność i natarczywość 
retorycznych w istocie pytań gościa. Odpowiedź męża ma wyjątkowo przejmu-
jący charakter, gdyż emanuje zarówno miłością do zmarłej żony, jak i akceptacją 
boskich wyroków. Przytoczmy poniżej krótką rozmowę gościa i męża.

Hospes ad coniugem superstitem
Hospes:  Vir optime, ecquis angor
  Praecordiis oberrat? 
  Quis iste squalor aulae? 
  Quid vestis atra, quidve
  Atrata pompa signat? 
  Quis tecta fletus implet? 
  Quorsum gemunt amici? 
Coniunx: Dilecta abivit uxor
  Lectam secuta prolem, 
  Nil coniugi reliquens. 
  Heu me:invidus misello
  Florem imputavit annis
  Plus mille confovendum. 

Gość (zwracając się) do męża stojącego obok
Gość:   Najlepszy mężu, jakaż udręka 
  Tak mocno Twoje serce nęka? 
  Co czyni taką żałobę w dworze? 
  Odzienie czarne? Pytać się lękam,
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  Co smutny pochód oznaczać może? 
  Dlaczego w domu płaczu tak wiele? 
  I czemu leją łzy przyjaciele? 
Mąż:   Żona moja umarła, droga sercu memu, 
  Podążając za dziećmi złożonymi w grobie, 
  Nie zostawiwszy mężowi niczego po sobie. 
  O ja biedny! Zazdrosny los mi, nieszczęsnemu,
  Zabrał kwiat mojej duszy, tak umiłowany, 
  więcej niż tysiąc razy wypielęgnowany. 

W jednym ze swoich utworów Gabriel z Wielunia zastosował niemożliwą 
do odtworzenia w języku polskim grę słów, polegającą na ułożeniu z epitafijne-
go napisu, zawierającego imię, nazwisko i miejsce urodzenia zmarłej szlachcianki 
(Barbara de Wielgie Karssnice Konopnicka), całkowicie odmiennego zestawu 
wyrazów, powstałych z tych samych liter. Poeta tworzy w ten sposób anagram 
(I,  curre, capias regna, accede luci, bona bonis), który następnie umiejętnie 
wplata w dwa ostatnie wiersze następującego po nim utworu. Analogicznej ope-
racji słowotwórczej w języku polskim chyba nie da się odtworzyć, ale można – jak 
sądzę – przetłumaczyć łaciński anagram na język polski i na jego bazie stworzyć 
dwuwiersz odpowiadający łacińskiemu. Poniżej prezentuję tłumaczenie polskie 
zbliżone poetycko do łacińskiego oryginału.

Barbara de Wielgie Karssnice Konopnicka
Anagramma

I, curre, capias regna,
Accede luci, bona bonis

Cum gravis irrueret morbus percandida membra, 
In medici cura, vita reposta fuit. 

Nil his, inquit opus, medicus curabit IESUS, 
Nec mora in Empyreas evolat usque domos. 

I, curre, ut capias felix regna aurea, luci 
Accede aeternae, te bona iunge bonis. 

Barbara z Wielgich Karśnic Konopnicka
Anagram

Idź, spiesz się, chwytaj królestwa, 
Przystąp do światła, dobra z dobrymi.

Kiedy ciężka choroba bielutkie ogarnęła ciało,
Pod dobrą opieką lekarza, życie oddane zostało.

Pismo mówi, że JEZUS ciała nie wykuruje,
Tylko duszę, która do niebios bez zwłoki wzlatuje. 

Idź i spiesz się, szczęśliwa, i złote królestwa chwytaj, 
Przystąp do światła wiecznego, z dobrymi, dobra, się witaj.
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Miarą talentu (nie tylko poetyckiego, lecz także matematycznego) Gabrie-
la z Wielunia jest ostatni epigram napisany ku czci Barbary Konopnickiej. Tytuł 
i tekst łacińskiego utworu brzmią następująco: 

Annus, mensis, dies, quo inclyta Barbara Konopnicka expiravit
LVCIDa nona DIes qVIntILIs ab aXe CVCVrrIt

BARBARA In orbe VaLe LInqVIt InItqVe poLos.

Po polsku można oddać ów drobiazg poetycki w ten oto sposób: 

Rok, miesiąc i dzień, w którym przesławna Barbara Konopnicka wyzionęła ducha
Nadszedł dziewiątego lipca dzionek pogodny (jak trzeba),

 „Żegnaj” Barbara zostawia na ziemi i wchodzi do nieba.

Uważny czytelnik szybko dostrzeże, że istnieje pewien dysonans między ty-
tułem tego dwuwiersza a jego poetycką realizacją. W utworze podano wyłącznie 
dzień (łac. nona dies ‘dziewiąty dzień’) oraz miesiąc (łac. quintilis to dawna repub-
likańska nazwa lipca, zastąpiona następnie powszechnie znanym mianem Iulius 
‘lipiec’, wprowadzonym już w epoce augustowskiej dla uczczenia zasług Gajusza 
Juliusza Cezara, reformatora rzymskiego kalendarza).

Rodzi się zatem pytanie: Gdzie w powyższym dwuwierszu podano rok 
śmierci Barbary Konopnickiej? Przecież tytuł utworu informuje wyraźnie, że 
wieluński liryk zamierza wskazać rok (łac. annus), miesiąc (łac. mensis) i dzień 
(łac. dies). Czy zatem poeta się pomylił? Czy wieszcz zapomniał podać rok śmier-
ci Barbary Konopnickiej? Nic podobnego. Rok jej śmierci został zakamuflowany 
w formie poetycko-matematycznej zagadki. Otóż można zauważyć, że Gabriel 
z Wielunia podał imię zmarłej wersalikami (BARBARA). Co więcej, wprowadził 
także wielkie litery do innych wyrazów analizowanego dwuwiersza. Jeżeli zazna-
czymy wszystkie wyróżnione litery pogrubioną czcionką, to łatwo zobaczymy, że 
zabieg autorski obejmuje sześć następujących liter: C, D, I, L, V, X.

LVCIDa nona DIes qVIntILIs ab aXe CVCVrrIt
BARBARA In orbe VaLe14 LInqVIt InItqVe poLos.

Pamiętać należy, że Polacy, zanim zaadaptowali cyfry arabskie, wykorzysty-
wali w arytmetyce system rzymski. Jak wiadomo, w tym systemie litera I oznacza 
liczbę 1, V równa się 5, a X – 10. Litery L, C, D oraz M oznaczają wyższe jednostki, 
odpowiednio 50, 100, 500 oraz 1000, por. łacińskie liczebniki centum ‘100’ (= C), 
mille ‘1000’ (= M)15.

14 W kaliskiej edycji z roku 1606 pojawia się błędna lekcja Vale (s. 14) zamiast poprawnej VaLe. 
Wina jednak leży po stronie wydawcy, a nie autora. Do tekstu wprowadziłem lekcję zamierzoną 
przez Gabriela z Wielunia.

15 J. Kolendo, J. Żelazowski, Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzym-
skiego, Warszawa 2003, s. 94: „Litery alfabetu łacińskiego służyły także do zapisu liczb całkowitych: 
I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000”. Zob. także A. Buonopane, Manuale di 
epigrafia latina, Roma 2015, s. 110-111.
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Innymi słowy, analizowany dwuwiersz zawiera wielkie litery odpowiadające 
rzymskim cyfrom. Policzmy zatem skrupulatnie: D x 2 = 1000; C x 3 = 300; L x 5 
= 250; X x 1 = 10; V x 7 = 35; I x 11 = 11. Suma cyfr daje bezspornie liczbę 1606, 
wskazującą na rok (annus) śmierci Barbary z Karśnickich Konopnickiej (i zara-
zem na rok wydania Trenów Gabriela z Wielunia). Oznacza to, że powyższy dwu-
wiersz jest prawdziwym cudem poetyckiej i matematycznej techniki.

Podsumowanie

Gabriel z Wielunia był niezmiernie utalentowanym poetą polsko-łacińskim, two-
rzącym lirykę na początku XVII wieku. W roku 1606 na cześć zmarłej szlachcian-
ki stworzył cykl utworów lirycznych, któremu nadał barokowy tytuł Threnos in 
obitum immaturum nobilissimae feminae Barbarae de Wielgie Karsnice Karsnicka, 
coniugis magnifici et generoso domini d. Hieronymi a Kroczow et Konopnica Konop-
nicki. Zbiorek ten wydał drukiem w kaliskim wydawnictwie Alberta Gedeliusza.

Główną bohaterką Trenów Gabriela z Wielunia (1606) jest Barbara z Karśni-
ckich Konopnicka (ok. 1576-1606), pani na Konopnicy i Bieńcu, przedwcześnie 
zmarła żona Hieronima z Kroczowa i Konopnicy Konopnickiego (1567-1641). 
Pochodziła z rodu Karśnickich (Karsznickich) herbu Jastrzębiec, czyli ze zna-
nego rodu senatorskiego, osiadłego w ziemi sieradzkiej. Urodziła się w majątku 
rodzinnym zwanym Wielgie Karśnice (potem Karsznice). Prawdopodobnie oko-
ło r. 1596 wyszła za mąż za Hieronima Konopnickiego, dziedzica Kroczowa, Ko-
nopnicy, Bieńca i innych dóbr na ziemi wieluńskiej i sieradzkiej. Urodziła mu 
trzech synów, zmarłych przedwcześnie. W roku 1605 mąż zapisał jej dożywocie 
na dobrach Bieniec. Barbara z Karśnickich Konopnicka zmarła 9 lipca 1606 roku 
w Konopnicy w wieku zaledwie 30 lat i została uroczyście pochowana w podzie-
miach miejscowej kaplicy, zbudowanej w 1544 przez Andrzeja Konopnickiego. 
W Trenach wydanych przez Gabriela z Wielunia Barbara została ukazana jako 
przykładna i umiłowana żona, wierna mężowi i oddana Bogu.




