
PASEK JAKO KRONIKARZ
XVII WIEKU

Był przeci´tnym szlachcicem o losach nieodbiegajàcych od kolei ˝y-
cia wielu innych członków tej warstwy; to samo mo˝na powiedzieç
i o Êwiatopoglàdzie Jana Chryzostoma Paska. Wyró˝niał go tylko ta-
lent pisarski i to zgoła nieprzeci´tny, którego istnienia nie domyÊlał
si´ nikt ze współczesnych, z samym jego posiadaczem włàcznie. Jan
Lechoƒ pisał, ˝e Polsk´ XVII stulecia mo˝na równie dobrze nazwaç
„wiekiem sienkiewiczowskim”, co „wiekiem paskowskim”. Zdaniem
poety szlachecki pami´tnikarz ucieleÊniał to stulecie w takim sa-
mym stopniu, jak Samuel Pepys wyra˝ał angielski wiek XVII1.

Molierowski pan Jourdain dopiero w wieku mocno dojrzałym do-
wiedział si´ od swego nauczyciela, ˝e mówi prozà. Pan Pasek do koƒ-
ca ˝ycia uwa˝ał si´ za t´giego ˝ołnierza i dobrego gaw´dziarza; nie
podejrzewał zapewne, ˝e jest autorem arcydzieła. B´dàc bez wàtpie-
nia „duszà towarzystwa”, nie chciał w ˝adnym przypadku uchodziç
za człowieka pióra. Byç autorem, a tym bardziej zawodowym litera-
tem, znaczyło w tamtej epoce niemal to samo, co byç aktorem. ˚aden
zaszczyt, profit niewielki, a za to powa˝ne kłopoty, wynikajàce z doÊç
niskiej pozycji na drabinie presti˝u społecznego. Przysłowie staro-
polskie mówiło: „nie ma wrzodu na j´zyku”; ludzie wymowni („chłop
mowny, kot łowny…”) byli w nieskoƒczenie wi´kszym stopniu powa-
˝ani od pisarzy.

W latach 1610–1710 ogłoszono w Rzeczypospolitej niemal cztery
razy wi´cej ksià˝ek ni˝ w poprzednim stuleciu. Zdaniem wielu bada-
czy literatura prze˝ywała wówczas proces wyraênej demokratyzacji,
docierajàc do Êrodowisk i grup społecznych oraz zawodowych, które
przedtem nie parały si´ lekturà. Wszystko to prawda; równoczeÊnie

001 J. Lechoƒ, O literaturze polskiej, New York (1946), s. 131–132.
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jednak komunikacja literacka doby baroku stała nie tylko słowem dru-
kowanym, ale i ˝ywym. Obok druków zaÊ coraz wi´ksze znaczenie zy-
skiwały r´kopisy. Chciałoby si´ napisaç: zachowały po dawnemu
r´kopisy, gdyby nie fakt, ˝e w XVI wieku utwory, b´dàce z naszego
punktu widzenia arcydziełami, drukowano w Polsce niemal na bie˝à-
co, podczas gdy wiele wybitnych dzieł powstałych w nast´pnym stu-
leciu ujrzało farb´ drukarskà dopiero w XIX i XX wieku. Nie mogło
jej zastàpiç sporzàdzanie licznych nieraz kopii oraz wielka popular-
noÊç tzw. silva rerum, kodeksów r´kopiÊmiennych, do których wciàga-
no najprzeró˝niejsze teksty, od mów sejmowych po obsceniczne
anegdoty i wierszyki. Pami´tnikiPaska noszà zresztà miejscami cha-
rakter takiego właÊnie losu rzeczy.

Nieraz ju˝ zastanawiano si´ nad przyczynami, dla których
wiek XVII pozostał, jak pisał Aleksander Brückner, „stuleciem r´-
kopisów”. Do publikowanych ju˝ rozwa˝aƒ obcych i własnych chciał-
bym dodaç, ˝e gdyby nawet Pami´tniki Jana Chryzostoma jakimÊ
cudem ukazały si´ drukiem, to i tak wolno wàtpiç, czy znalazłyby
zrozumienie u współczesnych2. RówieÊnicy Paska uznaliby je zapew-
ne za mało ciekawe, gdy˝ traktujà o rzeczach wszystkim a˝ nadto
dobrze znanych. Zwłaszcza opowieÊci o przygodach wojennych oraz
towarzyszàcych im okropieƒstwach mogli mieç ju˝ po dziurki w no-
sie (co zresztà nie tak trudno nam dziÊ zrozumieç). Napuszone mo-
wy czy listy mogły jeszcze liczyç na pewne zainteresowanie
u współczesnych, ale kolokwialna proza Pami´tników zbyt odbiega-
ła od ówczesnych gustów, by ludzie baroku byli w stanie uznaç je
za dzieło wybitne.

W naszej „paskologii” od dawna ju˝ zyskała prawo obywatelstwa
teza Bronisława Chlebowskiego, głoszàca, i˝ na Pami´tniki zło˝yły
si´ przede wszystkim gaw´dy, wielokrotnie powtarzane w gronie ro-
dziny i przyjaciół czy nawet przygodnych kompanów.
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002 A. Bełcikowski w swej sztuce Pan Pasek. Historya szlachecka, Kraków 1903, s. 75–77,
ka˝e Janowi Wielopolskiemu zachwycaç si´ jego Pami´tnikami, które procesujàcy si´
z nim magnat miał czytaç oczywiÊcie w r´kopisie.
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Pasek lubił mówiç, a zwłaszcza przemawiaç; Paul Cazin pisze, ˝e
jego Pami´tniki traktujà o tym, jak mówił, walczył i… pił. Wszyscy
pami´tamy kapitalnà uwag´ Mickiewicza, i˝ w edycji tego dzieła
„zamiast kropek i przecinków, bezu˝ytecznych w utworze, gdzie nie
masz regularnych okresów ani zdaƒ, nale˝ałoby wprowadziç np. ja-
kieÊ znaki, które by oznaczały gest mówcy, wskazujàce, ˝e w tym
miejscu podkr´ca wàsa, w tym dobywa korda, bo gest taki zast´pu-
je czasem słowo, wyjaÊnia zdanie”3. Takim właÊnie go zapami´tał
Juliusz Słowacki, piszàc wMazepie o pami´tnikarzu z ciepłà ironià,
ale nie wprowadzajàc go na scen´: kasztelanowa mówi tam, i˝:

[…] Nim [król] wejdzie, mamy czasu du˝o,
Tam na ganku pan Pasek, z powagà papu˝à
I z wielkim stał papierem – ba! to mówca Êliczny
Przygotował dla króla wiersz makaroniczny4.

W miar´ upływu czasu Jan Chryzostom rozbudowywał zapewne
Pami´tniki coraz bardziej. A˝ wreszcie ktoÊ, słuchajàc go „uwa˝nie,
z ˝ywym zaj´ciem i w gł´bokim milczeniu”, poradził: „Prosz´ ci´,
spisz to wszystko. – Nigdy si´ na autora nie kształciłem – odparł Pa-
sek. – Spróbuj. – W jaki sposób? – Jak mówisz”. Nie jest to konfabu-
lacja, zwykła w powieÊci, a nieprzystojàca pracy naukowej. Taka
bowiem właÊnie rozmowa miała miejsce w 1830 roku w Rzymie po-
mi´dzy Mickiewiczem i autorem Pamiàtek Soplicy5, co dało asumpt
do powstania tego arcydzieła prozy gaw´dziarskiej.

Henryk Rzewuski tworzył je z myÊlà o czytelnikach, pan Pa-
sek nie nosił si´ z zamiarem druku, co nie znaczy bynajmniej, by
pisał wyłàcznie sobie a muzom. Inaczej przecie˝ pod datà 1666 nie
umieÊciłby nast´pujàcej wzmianki: „Kład´ tedy na tym miejscu
młodym ludziom, którzy to po mnie czytaç b´dà, takà admonicy-
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003 A. Mickiewicz,Prelekcje paryskie. Wybór, t. II, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1997, s. 27.
004 J. Słowacki, Dramaty (Dzieła wybrane, t. IV), Wrocław 1974, s. 272.
005 H. Rzewuski, Pamiàtki Soplicy, Warszawa 1967, s. 6 (ze Wst´pu M. ˚migrodzkiej).

Pasek01-3.qxp:Layout 1  10/23/09  1:31 PM  Page 7


