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niewiele zachowało się świadectw popularności średniowiecznej polskoję-
zycznej poezji świeckiej. przyczyn należy upatrywać w okazjonalnym i raczej 
przypadkowym zapisywaniu tej literatury w samym średniowieczu, w jej nie-
uprzywilejowanym miejscu w hierarchii literackich tematów, w pozbawieniu ofi-
cjalnego przeznaczenia�. przeszkodą była również okolicznościowość tej poezji�, 
reagowanie na wydarzenia bieżące i wynikająca z tego szybka dezaktualizacja 
tematyki, wymowy ideowej, propagowanych stanowisk, retorycznych celów�. 
ilościowo jest to twórczość znikoma�. nie wiemy nawet, w jakiej ilości funkcjo-
nowała w rękopisach, jaka była skala jej popularności u schyłku średniowiecza 
i w stuleciach następnych, jakich kręgów autorsko dotyczyła, jakie środowiska 
(poza jednym czy dwoma wyjątkami) przechowały ją dla potomności. czy są to 
przypadkowe, incydentalne świadectwa, czy też ich brak tłumaczyć można wo-
jennymi zniszczeniami? z drugiej strony niewiele udało się jednak odnaleźć tych 

* Grzegorz trościński – dr, instytut Filologii polskiej, uniwersytet rzeszowski.
� zob. m. w ł o d a r s k i, wstęp [w:] Polska poezja świecka XV wieku, oprac. m. włodarski, 

wrocław 1997, s. iii–XVii.
� zob. j. n o w a k - d ł u ż e w s k i, okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowie-

cze, warszawa 1963.
� istnieją jednak świadectwa długiego życia takich okolicznościowych tekstów. jan długosz 

poświadczył, że w jego czasach śpiewano o zwycięstwie wojska polskiego pod zawichostem z 1205 
roku czy o śmierci ludgardy żony przemysła ii. bardziej precyzyjne informacje podał kronikarz 
marcin bielski, pisząc o śpiewaniu przez jemu współczesnych chłopów o ściętym w 1482 roku 
rycerzu, krzysztofie szafrańcu z pieskowej skały (j. n o w a k - d ł u ż e w s k i, ibidem, s. 15–16;  
t. m i c h a ł o w s k a, Średniowiecze [w:] słownik literatury staropolskiej, pod red. t. michałow-
skiej, przy udziale b. otwinowskiej i e. sarnowskiej-temeriusz, wrocław 1990, s. 851).

� przetrwała częściowo dzięki swemu użytkowemu charakterowi (wiersze epitafijne, epigrafy; 
zob. k. l i m a n, antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze, poznań 2004, s. 76–234; 
Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, oprac. m. włodarski, wrocław 2007, s. 53–76, 116–
124). dotyczy to jednak tekstów łacińskich, które poprzedzają świecką poezję w języku polskim 
pochodzącą z XV stulecia.
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tekstów w trudnym, lecz owocnym dla poszukiwań archiwalnych, stuleciu XiX. 
czy jednostkowy zapis był efektem oralnego funkcjonowania poezji świeckiej 
w średniowieczu, wyrazem powszechnej (w wąskim środowiskowym znaczeniu) 
znajomości utworów obywających się doskonale bez zapisów? z tych względów 
każde odkryte świadectwo, filologiczny i historycznoliteracki drobiazg odsłania-
jący karierę polskiego średniowiecznego utworu o tematyce świeckiej zasługuje 
na wyeksponowanie. jeśli nawet popularność zdobyły w epokach późniejszych 
teksty uznawane przez niektórych badaczy za świeckie, to były one utworami, 
w których kategorie sacrum i profanum nie zostały jednoznacznie potraktowa-
ne. reprezentatywne dla problemu są: rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią5 
i skarga umierającego6, dzieła traktujące o zagadnieniach eschatologicznych, 
a więc ich świeckość nie może być rozumiana w dzisiejszym sensie tego słowa. 
zaklasyfikowanie tych utworów nie jest łatwe i wymaga argumentacji, która ze 
względu na historyczny i historycznoliteracki kontekst nie jest ani oczywista, ani 
do końca przekonująca7.

niniejszy komunikat stanowi glosę do dziejów recepcji satyrycznego utwo-
ru o incipicie chytrze bydlą z pany kmiecie odkrytego przez józefa szujskie- 

5 zob. j. k r z y ż a n o w s k i, Z problemów rejowskich, „pamiętnik literacki” (1952), s. 464–
474; t e n ż e, w wieku reja i stańczyka. szkice z dziejów odrodzenia w Polsce, warszawa 1958,  
s. 193–197; r. p. d m i t r i e w a, russkij pieriewod XVi w. polskogo soczinienija XV w. „rozgowor 
magistra Polikarpa so smiertju” [w:] russkaja litieratura Xi–XVii wiekow sriedi sławjanskich li-
tieratur, trudy otdieła driewnierusskoj litieratury, t. XiX, moskwa–leningrad 1963, s. 303–317; 
r. p. d m i t r i e w a, Powiesti o sporieżizni i smierti, moskwa–leningrad 1964.

6 abecedarny przekaz pochodzący z końca XVi lub początków XVii stulecia z cennymi uzu-
pełnieniami odnalazł w rękopisie 20/r w bibliotece prowincji oo. bernardynów wiesław wy d r a 
(Z badań nad „skargą umierającego” i „Dialogiem mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, „studia po-
lonistyczne” 1980, t. Vii, s. 199–216, przedruk: w. wy d r a, Polskie pieśni średniowieczne. stu-
dia o tekstach, warszawa 2003, s. 69–82). badacz powiększył liczbę znanych odpisów o kolejne 
dwa przekazy. pierwszy z nich pochodzi z rękopisu o sygn 41 z biblioteki kórnickiej należącym 
do księdza Franciszka walentego ruthena; przy tekście znalazła się uwaga o zapisaniu utworu 
w wejherowie 24 X 1713 roku. drugi jest zapisem (wraz z melodią) w rękopiśmiennym ruskim 
kancjonale (sygn. tit. 4172) powstałym w pierwszej ćwierci XViii wieku będącym własnością 
rosyjskiej biblioteki narodowej w petersburgu (w. wy d r a, Dwa XViii-wieczne przekazy „skar-
gi umierającego”, „studia polonistyczne”, t. XiV–XV (1986–1987), s. 365–376). jeszcze jeden 
przekaz z XVii lub z początku XViii wieku odnaleziony został w rękopisie l 1684 w bibliotece 
diecezjalnej w sandomierzu (zob. przyp. 11 niniejszego komunikatu).

7 ostatnio w badaniach doszły do głosu, w związku z rozumieniem znaczenia i zakresu śred-
niowiecznej poezji świeckiej, dwa stanowiska. teresa michałowska ujęła ją jako „powstającą 
i funkcjonującą poza zasięgiem kulturowych i ideowych wpływów kościoła” (Średniowiecze [w:] 
słownik literatury staropolskiej, op. cit., s. 850) i w związku z tym wyodrębniła eschatologiczno- 
-moralne utwory, jak rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią i skarga umierającego, sytuując je 
w obrębie twórczości „kręgu przykościelnego” (ibidem, s. 849; t. michałowska, Średniowiecze, 
warszawa 1996, s. 469–507). natomiast maciej włodarski podtrzymał szerokie rozumienie zagad-
nienia, włączając wymienione utwory do zasobu literatury świeckiej, wyłączając, co oczywiste, 
„wiersze pełniące funkcję liturgiczną i poświęcone tematom ściśle religijnym, w tym również ha-
giograficznym” (wstęp, op. cit., s. Xiii–XiV).
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go8 w rękopisie biblioteki kapitulnej na wawelu nr 223 zapisanego na k. 2 naj-
prawdopodobniej w 1483 roku. należy on do szczupłego zbioru średniowiecz-
nych utworów o tematyce stricte świeckiej. 

jedynym znanym dotychczas tekstem inspirowanym satyrą na chytrych 
kmieciów był utwór odnaleziony przez aleksandra brücknera w petersbur-
gu w zaginionym dziś rękopisie, zatytułowany opisanie przechernej i sztucz-
nej natury chłopskiej przeciwko panom swoim, pochodzący z około 1600 roku. 
opublikowany został przez znalazcę wraz z zaznaczeniem kursywą zbieżności 
z satyrą…9 w opisaniu przechernej i sztucznej natury chłopskiej zauważalna 
jest podobna do satyry na chytrych kmieciów kompozycja uporządkowana zgod-
nie z określonymi regułami retorycznymi: postawienie tezy o chytrości kmieci, 
argumentacja w formie egzemplifikacji, zamknięcie – podsumowanie. nawią-
zanie do tekstu z XV wieku jest wyraźnie typu amplifikacyjnego. rozbudowa-
niu poddane zostały zarówno działania sabotujące pracę, jak i przykłady obłudy 
kmieci, ich celowe i umyślne szkodzenie panu. utwór posiada 56 wersów, autor 
podwoił ich liczbę w stosunku do XV-wiecznego oryginału. przeważa ośmio-
zgłoskowiec rymowany parzyście (jeden wers liczy 7 zgłosek, jeden – 10). au-
tor wyraźnie przejął metrum naśladowanego utworu. mimo podobieństw mię-
dzy oboma tekstami, zauważalne są i różnice. bohaterowie wiersza wpływają 
demoralizująco na innych, np. odciągają czeladź od jednego pana do innego. 
oprócz kmieci negatywnymi postaciami są również zagrodnicy, którzy „też ło-
trowie,/ kradną w gumnie i stodole”. odmienny wobec satyry… jest bezpośred-
ni zwrot do adresata kończący utwór: „a tak to już wiedz pewnie,/ Żeć kmieć 
nieprzyjaje wiernie./ przed oczyma rzekomo przyjaje,/ w nim nie przyjaźni 
za jaje”, zastępujący przestrogę z satyry…: „mnimać każdy człowiek prawie,/ 
by był prostak na podstawie,/ boć się zda jako prawy wołek,/ aleć jest chytrzy  
pachołek”10. 

odnaleziony w bibliotece diecezjalnej w sandomierzu utwór zatytuło-
wany Panów na chłopy uskarżanie się to nieznany dotąd wariant tekstowy 
wiersza odnalezionego przez brücknera. zapisany został w rękopisie należą-
cym do konwentu radomskich bernardynów. manuskrypt pochodzi z końca 
XVii lub początków XViii wieku (sygn. l 1684), a odnaleziony utwór zapi-
sany został na k. 178v.–179r. rękopis, będący w części kancjonałem, zawiera 

8 j. s z u j s k i, trzy zabytki języka polskiego XiV i XV wieku, „rozprawy akademii umiejętno-
ści. wydział Filologiczny”, t. 1 (1874), s. 40–48. przyjmuje się tytuł zaproponowany przez juliana 
krzyżanowskiego (historia literatury polskiej od średniowiecza do XiX wieku, warszawa 1953,  
s. 68). zob. też: z. p r z y b y ł a, „Leniwi chłopi” czy „chytrzy kmiecie” w tytule XV-wiecznej saty-
ry?, „pamiętnik literacki” 1980, z. 2, s. 219–239.

9 a. b r ü c k n e r, wiersze polskie średniowieczne, „biblioteka warszawska” 1893, t. 1, s. 260–
261 (wszystkie cytaty utworu pochodzą z tego wydania).

10 Polska poezja świecka XV wieku, op. cit., s. 14–15 (wszystkie cytaty satyry… pochodzą 
z tego wydania).
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zbiór kolęd, pieśni adwentowych i wielkanocnych, o duchu Świętym, pokaź-
ną kolekcję pieśni maryjnych, bernardyńskie utwory z okresu bożonarodze-
niowej rekreacji, utwory sowizdrzalskie i o tematyce wanitatywnej, skargę 
umierającego��, psalm jana kochanowskiego, pieśni z druków ulotnych, kan-
cjonałów, utwory stanisława serafina jagodyńskiego, andrzeja krzyckiego, 
jana Żabczyca, wiersze biesiadne, z kręgu zakonnego bernardyńskiego folk-
loru, pieśni o świętych, w tym przypisywane niegdyś władysławowi z Giel- 
niowa��. 

interesujący nas utwór tworzy w rękopisie tematyczny i formalny dyptyk 
wraz z poprzedzającym go wierszem noszącym tytuł Lament chłopków na pany�� 

�� G. tr o ś c i ń s k i, „skarga umierającego” w bernardyńskim rękopisie Biblioteki Diecezjal-
nej w sandomierzu, „pamiętnik literacki” 2011, z. 4, s. 151–164.

�� G. tr o ś c i ń s k i, kancjonał radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej 
w sandomierzu. Z dziejów zasobu pieśni religijnych polskich franciszkanów obserwantów [w:] Piś-
miennictwo zakonne w dobie staropolskiej, pod red. m. kurana, Łódź (w druku; tu szczegółowy 
opis rękopisu).

�� jest to w wielu miejscach zmieniony i skrócony Lament chłopski z 1629 roku odnaleziony 
w bibliotece czartoryskich w rękopisie nr 377 przez karola badeckiego („białe kruki”, nr 2, 
lwów 1910). wydania: Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVi do końca XVii wieku, 
oprac. k. budzyk, h. budzykowa, j. lewański, warszawa 1954, t. ii, s. 104–107; wieś pańszczyź-
niana w literaturze polskiej (w. XV–XiX), wstęp i oprac. m. piszczkowski, warszawa 1972. dru-
kowany niżej tekst odnaleziony został w rękopisie l 1684 biblioteki diecezjalnej w sandomierzu. 
zapisany został na k. 178r–178v. oto nieznany wariant tekstowy:

Lament chłopków na pany

ach, niestetyż na pany,
co mają moc nad nami.
kazą sobie zaciągać,
wielkie podadtki dawać.

my na wszystkoć robiemy,
odpoczynku nie znamy.
i na króla, i na pany,
i na wszystkie dworzany.

chłopkiem zasiać, zaorać,
chłopkiem do gumna zebrać,
by wszystko wymłócić,
na pieniądze obrócić.

z chłopków się dobrze mają,
pachołków dość chowają.
dobre piwko pijają,
a nam z tego rzadko kie dawają.

jeszcze k temu owsiane,
i by nie pjane,
ale kiedy z pszenice,
kazą z nim do piwnice.
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znanym z kręgu poezji plebejskiej. Panów na chłopy uskarżanie się jest para-
lelnie antytetycznym responsem. oba utwory ukazują negatywną rzeczywistość 
z właściwych sobie perspektyw: chłopa i pana, pisane są siedmiozgłoskowcem 
(z niewielkimi odchyleniami), oba też zaczynają się westchnieniem „ach”. po-
czątek odpowiedzi panów ma charakter lamentacyjny, paralelny względem La-
mentu chłopków na pany. równolegle skonstruowany został również zbiorowy 
podmiot liryczny: w Lamencie… – chłopi, w opisywanym utworze – panowie. 
zapis obu tekstów w rękopisie jest następujący: jedna linijka tekstu obejmuje 
dwa wersy. w takiej też postaci wydał odnaleziony w petersburgu tekst alek-
sander brückner, pozostawiając zapewne zgodny z rękopisem zapis. w niniej-
szym wydaniu przyjęto odmienną niż u brücknera zasadę edytorską, kierując 
się klauzulowym rymem wyznaczającym koniec wersu. zatem układające się 
wersy zakończone rymami parzystymi wyznaczają naturalny tok wiersza. ko-
lejną zmianą w odniesieniu do zapisu w rękopisie jest podział na czterowersowe 
strofy. ponieważ utwór tworzy wyraźny dyptyk z Lamentem chłopków na pany, 
a ten wydawany był stroficznie, decyzja o rezygnacji ze stychicznego układu 
właściwego satyrze… wydaje się uzasadniona. poniżej przytaczamy interesujący 
nas utwór:

Gdy się pan ma zenić,
chłopek ma przy tym być.
bo wnet wioskę zostawi,
ozenić się wyprawi.

Gdy przyjdzie marcin święty,
na starosty przeklęte:
„dajcie dochody”.
nie daszli, pójdziesz do kłody.

a i księdzu dziesięcinę,
daj też staroście winę.
nie przepuści starosta,
az das kąpę do trzosa.

to juz chłopek musi dać,
choćby miał wszystko postradać.
by mu przedać i woły,
wszystkie zyto z stodoły.

Żołnierze tez po temu,
co pomogą ku złemu.
wy<je>dzą, wyłupią wszystko,
jenczmień, owies i zytko.

tekst różni się od pierwotnej wersji ilością strof, zmianami w obrębie wersów. inna jest rów-
nież strofa poświęcona łupieniu chłopa przez żołnierzy. redakcja posiada wyraziste cechy gwa- 
rowe.
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 ach, biada nam z chłopami,
 co tesknią być pod nami.
 z niewolą zaciągają,
 z musu podatki dają.

5 to pewnie do każdego
 chce w rok pana nowego
 pochlebstwem obchodzić,
 swojemu panu szkodzić.

 Gdy panu dzień zaciąga,
10 Gorszy pożytek�� wyciąga.
 robi zawsze obłudnie:
 wychodząc pod południe,

 na roli rad postawa,
 inszym zgorszenie dawa;
15 przewróci pług, to klęknie,
 jakby nie zmógł, odetchnie;

 wytrąca chcący kliny,
 by tyle poszedł po inny,
 albo je wgrzebie w bruzdę,
20 aby poszedł w las po rózgę.

 a gdy sam jest na roli,
 lichmani15 po swej woli.
 Gdy zaś dojrzą roboty,
 robią dla swej ochoty.

25 przeciąwszy bicz w las bieży,
 Głowę podnosząc, leży.
 a gdy kogo poczuje,
 ku nogom16 przyskakuje.

 Gdy na pańszczyznę orze,
30 po wierzchu tylko porze.
 urzędnika nie widząc,
 robi, jakoby szydząc,

 Gdy zaś urzędnik chodzi,
 to parobkowi grozi.
35 czeladź od pana odwabia,
 a indziej ją przysposabia.

�� błąd kopisty. powinno być: dobytek.
15 staropolski hapaks legomenon; „zlechmanić” (satyra…, w. 12.) znalazł tu kolejne potwier-

dzenie. zob. z. G a ł e c k i, satyra na leniwych chłopów [w:] teksty staropolskie. analizy i interpre-
tacje, pod red. w. decyk-zięby i s. dubisza, warszawa 2003, s. 343–344.

16 w rękopisie: notom, co należy uznać za błąd kopisty.
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widoczne są wyraźne nawiązania do satyry na chytrych kmieciów (odno-
szą się do wersów: 5–7, 12, 15–16, 19–22), dotyczące leksyki, ukształtowa-
nia semantycznego, stylistycznego i wersyfikacyjnego, również par rymo- 
wych.

odnaleziony utwór najprawdopodobniej nie został zapisany w całości; nie 
zostawiono również wolnego miejsca na ewentualne dokończenie. autor kan-
cjonału, w którego obręb wpisano Panów na chłopy uskarżanie się zapew-
ne odtwarzał utwór z pamięci (niedokończony tekst urywa się na wyliczeniu 
chłopskich win, nie posiada przestrogi, podsumowania, zamknięcia, pojawiają 
się zepsute lekcje). trudno powiedzieć czy autor miał świadomość, że wino-
wajcami w utworze „naśladowanym”, czyli w opisaniu przechernej i sztucznej 
natury chłopskiej, są kmiecie, gdyż nie wspominając ich, wprowadził chłopów 
zarówno w tytule, jak w incipicie, chyba że świadomie dostosował utwór do 
współczesnych sobie warunków (w czasie, kiedy powstał tekst, funkcjonowa-
ło już ujednolicenie interesujących nas określeń poddanych, czego potwier-
dzeniem są słowa marcina bielskiego: „kmiecy lud pospolicie chłopy przezy- 
wamy”17).

Panów na chłopy uskarżanie się zawiera wiele wspólnych lekcji z opisa-
niem przechernej i sztucznej natury chłopskiej. analogie dotyczą wersów: 5–15, 
17–30, 33–36, przy czym jest to różny stopień podobieństwa (jeden wers jest 
identyczny). odmienności wynikają z dostosowania tekstu do siedmiozgłoskow-
ca, ale przede wszystkim z zamysłu autora-adaptatora: stworzenia responsu na 
poprzedzający utwór Lament chłopków na pany:

17 m. b i e l s k i, rozmowa nowych proroków, dwu baranów o jednej głowie…, kraków 1587, 
cyt. [za:] w. wi s ł o c k i, Dwie rzadkości bibliograficzne marcina Bielskiego: „sen majowy jed-
nego pustelnika” i „rozmowa dwu baranów o jednej głowie”, lwów 1873, s. 28. z drugiej strony 
nietrudno jest podać przykłady funkcjonowania nazwy „kmiecie” w XVi i XVii stuleciu.

opisanie przechernej i sztucznej natury chłopskiej… Panów na chłopy uskarżanie się

masz wprzód do kmiecia każdego,
Żąda mieć pana nowego.
pochlebstwem się rad obchodzi,
pana swego często szkodzi.
kiedy panu dzień odrabia,
co gorszy dobytek wprząga.
a robi zawsze obłudnie,
idzie robić pod południe.
na roli często postawa,
inszym pogorszenie dawa.
pług przewróci, tylcem klelce [w. 12–21]

to pewnie do każdego
chce w rok pana nowego
pochlebstwem obchodzić,
swojemu panu szkodzić.
Gdy panu dzień zaciąga,
Gorszy pożytek wyciąga.
robi zawsze obłudnie:
wychodząc pod południe,
na roli rad postawa,
inszym zgorszenie dawa;
przewróci pług, to klęknie [w. 5–15]
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wytrząsa namyślnie kliny,
by szedł do lasa po iny.
albo je wgrzebie pod brózdę,
by iść do lasa po rózgę.
a gdy pana nie na roli,
lichmani kmieć po swej woli.
Gdy pan przygląda roboty,
robi kmieć dla swej sromoty.
przeciąw wić do chrósta bieży,
za krzem wyglądając leży.
lecz gdy blizko pana czuje,
tedy wielmi przytyskuje. […] [w. 24–34]
a gdy panu rolą orze,
tylko z wierzchu onę porze. [w. 38–39]

wytrąca chcący kliny,
by tyle poszedł po inny,
albo je wgrzebie w bruzdę,
aby poszedł w las po rózgę.
a gdy sam jest na roli,
lichmani po swej woli.
Gdy zaś dojrzą roboty,
robią dla swej ochoty.
przeciąwszy bicz w las bieży,
Głowę podnosząc, leży.
a gdy kogo poczuje,
ku nogom przyskakuje.
Gdy na pańszczyznę orze,
po wierzchu tylko porze [w. 17–30]

Gdy pan podle pługa chodzi,
kmieć się na parobka grozi. […] [w. 40–41]
czeladź od pana odwabia,
do innego ją przywabia. [w. 44–45]

Gdy zaś urzędnik chodzi,
to parobkowi grozi.
czeladź od pana odwabia,
a indziej ją przysposabia. [w. 33–36]

powyższe zestawienie pokazuje bezpośrednią zależność odnalezionego 
utworu od tekstu opisania przechernej i sztucznej natury chłopskiej; zatem po-
średnio tylko jest on świadectwem żywotności satyry na chytrych kmieciów, ale, 
co warte podkreślenia, jest to jedyny tekst z potomstwa tego utworu istnieją-
cy fizycznie w rękopisie. większa ilość i precyzyjność nawiązań do satyry… 
wskazują, że opisanie przechernej i sztucznej natury chłopskiej… jest utworem 
starszym wobec odnalezionego. można jednak przyjąć, że wiersz Panów na 
chłopy uskarżanie się powstał wcześniej niż rękopis, z którego pochodzi, jeszcze 
w końcu XVi wieku lub współcześnie z odkrytym przez brücknera tekstem, czyli 
w początkach wieku XVii, kiedy to powstały znane nam trzy lamenty chłopskie: 
Lament chłopski na złe lata, dialogowy Lament chłopski na pany oraz Lament  
chłopski18. 

popularność średniowiecznego utworu w epokach późniejszych wynikała za-
pewne z atrakcyjności obrazków ilustrujących kmiecą przebiegłość, obłudę i chęć 
szkodzenia panu. jednocześnie były to argumenty na tyle typowe, że umożliwiły 
opisanie rzeczywistości z około 1600 roku (tekst odkryty przez brücknera), a na-
wet z końca XVii lub początków XViii stulecia (powstanie sandomierskiego 
rękopisu). oba naśladownictwa potwierdzają uwagę witolda kośnego, że autor 
satyry… nie powiela rzeczywistości fotograficznie, a „nakłada na nią motywy 

18 możliwe jest również, że autorów naśladownictw satyry na chytrych kmieciów należy szu-
kać w kręgu twórców sowizdrzalskich. tekst sandomierski zapisany został wśród utworów należą-
cych do tego zasobu.
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i toposy lub też modyfikuje te, które wydają mu się dla danej rzeczywistości 
typowe”19. tym tłumaczyć można aktualizację wielu fragmentów utworu w epo-
kach późniejszych. posłużenie się w końcu XV stulecia typowymi obrazami de-
maskującymi nieetyczne działania kmieci było nie tyle nowatorskie, co trafne 
(zweryfikowały to na korzyść satyry… właśnie późniejsze naśladownictwa). 
zdaje się, że w XVii stuleciu przyjęły one postać schematów myślowych, stały 
się elementami topicznymi satyry, przydawały się ponownie w opisie rzeczywi-
stości borykającej się z problemami w relacjach: panowie–poddani.

nie jest wiadome, jakiej proweniencji był rękopis odkryty przez brücknera, 
w którym został zapisany tekst opisania przechernej i sztucznej natury chłop-
skiej. odnalezienie kolejnego świadectwa (ogniwa intertekstualnych nawiązań) 
w rękopisie pochodzenia bernardyńskiego daje asumpt do ostrożnego i hipo-
tetycznego doszukiwania się, być może, jakiejś nieznanej tradycji niniejszego 
utworu w obrębie piśmiennictwa polskich franciszkanów obserwantów. moż-
liwe, że bernardyni odegrali rolę pośredniczącą między średniowieczną satyrą 
na chytrych kmieciów a pochodzącym z czasów nowożytnych Panów na chłopy 
uskarżaniem się. tradycja średniowiecznych tekstów żywotna była w kręgach 
bernardyńskich do XViii wieku, co potwierdzają zakonne kancjonały i sylwy, 
włącznie z odnalezionym rękopisem bernardynów radomskich. jeśli przyjąć, że 
odkryty utwór jest świadectwem nieznanej tradycji tekstu satyry… u bernardy-
nów, to prawdopodobne byłoby poszukiwanie autora w tym kręgu zakonnym20, 
a tekst mógł być (należy zachować jednak w tym względzie powściągliwość) 
fragmentem nie zachowanego kazania��.

Grzegorz trościński

„the landlords’ complaints aGainst peasants”:  
a teXt Found in the ms collection oF the diocesan library  

at sandomierz attests the endurinG popularity  
oF the medieVal satire aGainst cunninG peasants

s u m m a r y

this article deals with a hitherto unknown text from the late 16th or early 17th century titled 
„the landlords’ complaints against peasants”, found by the writer in a volume which belonged to 
the Franciscan (bernardine) convent at radom and is now kept at the diocesan library at sando-
mierz (ms l 1684). that the poem, reprinted in the article, is a literary offspring of the medieval 

19 w. k o ś n y, czy „satyra na leniwych chłopów”? Próba socjologiczno-literackiego opisu 
tekstu, „pamiętnik literacki” 1976, z. 4, s. 17.

20 „największe prawdopodobieństwo – pisze witold kośny – przypisać trzeba hipotezie, że 
autor «otrzymał zamówienie» z kręgów zainteresowanych folwarkami klasztornymi” (ibidem,  
s. 13–14). 

�� wątpliwość taką wyraził witold kośny (ibidem, s. 15).
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anti-peasant verse „a satire on lazy peasants” is indicated by the a number of semantic and lexi-
cal traits as well its rhyme scheme. however, its line of descent is not direct. it is indebted to (or, 
represents a textual variant of) another contemporary poem called „a description of the knavish 
and artful character of the peasant hard set against his lord”, found in st petersburg by aleksander 
brückner. „the landlords’ complaints against peasants” is the only poem physically available in 
a ms from the legacy of the medieval „satire on lazy peasants”. in the Franciscan ms it faces  
„a peasant lament against the landlords”, a poem which can also be found in a czartoryski li-
brary manuscript. Finally, a text quoted in one of the footnotes contains another, hitherto unknown 
variant of the „peasant lament” from 1629.


