
Bajki LeonaBattistyAlbertiegozasługująnauwagęzwielupowo-
dów.Sto bajek(Apologi centum) todziełosubtelnegohumanisty

ifilozofa,pierwszegonowożytnegoteoretykasztuki,architekta,
matematyka,kryptografa,poety,gramatykaikomediopisarza1:
twórcy,któregoJakobBurckhardtuznał–właśniezewzględuna
rozległośćiwszechstronnośćzainteresowań–zapierwszego„czło-
wiekauniwersalnego”(l’uomo universale)Odrodzenia2.Zajmujewjego

1 JeślichodziowprowadzeniedobiografiiidziełaAlbertiego,zob.
C . GRayson, Alberti, Leon Battista,[w:]Dizionario biografico degli italiani,t.1,
Roma1960,ss.702–719;A.GRafton, Leon Battista Alberti: Master Builder of the 
Italian Renaissance,NewYork2000;M.MclauGhlin, Leon Battista Alberti . La 
vita, l’umanesimo, le opere letterarie,Firenze2016.Wjęzykupolskim:P.salwa, 
Leon Battista Alberti i powrót do twórczości w języku włoskim,[w:]ideM(red.),Histo-
ria literatury włoskiej,t.1,Warszawa1997,ss.176–179;Z.kalita, Leon Battista 
Alberti. Człowiek jako dzieło sztuki,ZielonaGóra2007,ss.11–42.

2 J . BuRckhaRdt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia,przeł.
M.kReczowska,przedm.M.BRahMeR,Warszawa1991,ss.101–102.Sugestyw- 
nyportretAlbertiegonaszkicowanyprzezszwajcarskiegohistorykaopartybył
naautobiografiihumanisty(Vita),którąwXIXw.,zewzględunajejformę(rela-
cjaspisanawtrzeciejosobie),uważanozadziełoinnegoautora.Jakwykazałnie-
dawnoM.MclauGhlin, Alberti and Burckhardt . The construction of a myth,„Alber-
tiana”20(2017),ss.146–163,BuRckhaRdtwyselekcjonowałztejbiografiipewne
elementy,kładącnacisknazręcznośćfizycznąitalentypraktyczneAlbertiego,
mniejmiejscanatomiastpoświęcającjegoosiągnięciomintelektualnym.Pominął
też„ciemniejszą”stronęosobowościAlbertiego,któraniepasowaładojegowizji,
aktórajestobecnawVita:skłonnośćdodepresji,napadygniewuczykonflik-
tyzrodziną.DopieroEugenioGaRinowi zawdzięczamybardziejrealistyczny
wizerunekhumanisty,uwzględniającyjegopesymizmipowątpiewaniewracjo-
nalnyporządekświata;por.E.GaRin, Studî su L.B. Alberti,[w:]ideM, Rinascite 
e rivoluzioni . Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo,Roma1975,ss.133–181.
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dorobkumiejscedużoważniejszeniżto,któredoniedawnamuprzy-
znawano3:mimoniewielkiejobjętościzawierabowiemgłówneele-
mentywizjiświataAlbertiegoijegonaukimoralnejorazpewne
charakterystycznecechyprzesądzająceoosobnościtegoautorana
tlewspółczesnychmupisarzyhumanistycznych.Wreszcie,tennaj-
ważniejszybodajprzykładpiętnastowiecznejbajkiłacińskiej,jakkol-
wiekwywodzisięztradycjiezopowej,wyznaczanowądrogęrozwoju
gatunku.Albertitworzyspecyficznytypbajkifilozoficznej,któryod
momentupojawieniasięinspirujeautorówrenesansowych4.Podjego
wpływemwXViXVIwiekupowstająkolejnezbiorybajekhumani-
stycznych,bywspomniećchoćbydwieksięgiApologi centum Barto-
lomeaScali(1481i1488–1492)5 czy, spisane w volgare, Cento apologhi 
BernardinaBaldiego(1582)6.RównieżLeonardodaVinci,autorsłyn-
nych Favole (ok.1487–1494),zaczerpnąłpewnemotywywłaśnieze

3 Pogłębionestudiapoświęconekrytyce,interpretacjiiźródłomStu bajek 
ukazałysiędopierowostatnichdwóchdziesięcioleciach.Donajważniejszych
należą:D.MaRsh(przeł.ioprac.),Renaissance Fables . Aesopic Prose by Leon Battista 
Alberti, Bartolomeo Scala, Leonardo da Vinci, Bernardino Baldi, Tempe,Ariz.2004,
ss.1–83;M.koRenjak, Eine alte Gattung neu erfunden. Die Apologicentum des 
Leon Battista Alberti, „Philologus”152(2008),ss.320–342[koRenjak2008(1)];
M.koRenjak, Kritische und interpretatorische Bemerkungen zu den Apologi cen-
tum des Leon Battista Alberti,„HumanisticaLovaniensia”57(2008),ss.61–90
[koRenjak2008(2)];R.caRdini, Gli Apologhi di Leon Battista Alberti. Prelimi-
nari all’edizione critica,[w:]S.Benedetti,F.lucioli,P.PetteRuti PelleGRino 
(red.),Cumfideamicitia.Per Rosanna Alhaique Pettinelli,Roma2015,ss.155–175;
R . caRdini, Gli „Apologi centum” di Leon Battista Alberti. Saggio di esegesi, „Giornale 
storicodellaletteraturaitaliana”193(2016),ss.321–353.Zestarszychpracmożna
wymienićjedynie:P.testi Massetani Il pensiero morale degliApologhi,[w:]
eadeM, Ricerche sugli Apologhi di Leon Battista Alberti,„Rinascimento”,s.II,
12(1972),ss.79–107,orazM.MaRtelli, Su due apologhi di Leon Battista Alberti, 
„Interpres”18(1999),ss.183-195.

4Zauważatotesti Massetani1972,s.107,zktórązgadzająsiętakżeinni
badacze .

5 Wydanie:MaRsh2004,ss.88–270.
6Wydanie:MaRsh2004,ss.318–358.Albertipoprzedziłswojebajkifik-

cyjnąkorespondencjązEzopem,zbiórBaldiegootwierazaśfikcyjnawymia-
nalistówzAlbertim.Świadczytooautoryteciehumanistyjakoprekursoratej
odmianybajki.Por.testi Massetani1972,s.107,przyp.4.
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zbioru Albertiego7.ZtegosamegowzorcakorzystałMarsilioFicino,
piszącApologus de apologo(ok.1481)8 oraz cztery Apologi de voluptate 
(ok.1490)znajdującesięwXksiędzejegolistówipomyślanejako
komentarzdoPlatońskiegoFileba9 .

DatakompozycjizbioruAlbertiegotorok1437.Tużprzedtem
odżyłoweWłoszechzainteresowaniebajkamiEzopa10 . W latach 
dwudziestychXVwiekupowstająichpierwszehumanistyczne
przekładynałacinęsporządzonenapodstawieniewielkiegozbio-
rutrzydziestutrzechbajekgreckich,zachowanegododziśwkilku
rękopisach11:tłumaczenieErmolaoBarbaroStarszego(1422,przekład
powstałpodczasstudiówBarbarowszkoleGuarinazWerony),ano-
nimowetłumaczeniezachowanewrękopisieAmbrosianus R 21 sup . 
iprzypisywanewtymkodeksieGuarinowi12(około1422,dwadzieścia 

7 ParalelemiędzyFavole a Apologi centumomawiaMaRsh 2004,ss.9–11
i16.

8Wydanie:MaRsh 2004,ss.7–8.WguczonegoFicinomiałnapisaćten
utwórpolekturzeApologi centum BartolomeaScali.

9Wydanie:Epistolae Marsilii Ficini Florentini […], perAntoniumKoberger, 
s .l.[sedNürnberg],1497,kk.CCXIIIIr–CCXVIr .

10 Tradycjazapoczątkowanaprzezgreckiegoautorabyłakontynuowana
wśredniowieczuzasprawąłacińskiegozbiorubajekpowstałegook.IV–Vw.
iznanego,odpseudonimurzekomegotłumaczaikompilatora,podtytułem 
Romulus(większączęśćtegozbiorustanowiłyjednakprozatorskieprzeróbkiłaciń- 
skichbajekFedrusa,niebajkiEzopowe)orazwierszowanychbajekAwiana.Jeśli
chodziotradycjębajkiezopowejwliteraturzegreckiejiłacińskiejodstaro-
żytnościpookresrenesansu,zob.K.BaRtol, Ezop i początki bajki greckiej,[w:]
h. PodBielski (red.), Literatura Grecji starożytnej,t.1,Lublin2005,ss.371–376;
J . küPPeRs,hasłoFable,wrazzbibliografiązestawionąprzeztegożorazM.J.
luzzatto,[w:]Brill’s New Pauly. Encyclopaedia of the ancient world. Antiquity,t.5,
Leiden–Boston2004,ss.300–309.BajkiAwianaukazałysięniedawnowpol-
skimprzekładzie(Awian,Bajki,przeł.ioprac.D.Budzanowska-weGlenda, 
Warszawa2018).

11 Kodeksy Ambrosianus B 47 sup ., Vaticanus Palatinus Graecus 122 i Cantabri-
giensis, Trinity College O.1.8 .

12 BadaczekwestionująostatnioautorstwoGuarinaisugerują,żejesttotłu-
maczeniedokonaneprzezktóregośzjegouczniów;por.C.cocco, La traduzione 
esopica attribuita a Guarino Veronese nel codice Ambrosiano R. 21 sup.,[w:]G.alBanese,  
C . ciociola,M.coRtesi, C . Villa(red.),Il ritorno dei classici nell’umanesimo . 
Studî in memoria di Gianvito Resta,Firenze2015,ss.151–166.
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osiempierwszychbajekzbioru)orazłacińskawersjaLorenzaValli
(1438).Taostatniacieszyłasięznacznympowodzeniem,oczymświad-
cząlicznekopierękopiśmienneiwydaniadrukowane.Wpierwszej
połowieXVwiekuEzopatłumacząteż–jużnapodstawiepełniej-
szychzbiorówjegobajek–OgnibeneBonisoli(około1430,stodwa-
dzieściabajek),atakżeznanywczesnorenesansowynauczycielgreki
itłumaczRinucciod’Arezzo(1448,stobajekiVita Aesopi)13 .

DatapowstaniazbioruAlbertiegozbiegasięwięczrenesansem
zainteresowaniatwórczościąEzopa.Mogłobysięwydawać,żeApolo-
gi centumbędąhumanistycznąimitacjądziełagreckiegobajkopisarza.
Sugerowałabytotakżeotwierającazbiórfikcyjnawymianakore-
spondencjimiędzyAlbertimiEzopem,wktórejstarożytnyautor
chwalitalentswojegoitalskiegonastępcy.Nawetpobieżnespojrze-
nienadziełkoAlbertiegozmuszajednak,byuznaćjezacośzupełnie
innegoiosobnego,byniepowiedziećosobliwego.Główną,rzucają-
cąsięodrazuwoczycechąjestobsesyjnewręczdążeniedomaksy-
malnejzwięzłości,brevitas,dążeniezadeklarowanezresztąwliście
doFrancescaMarescalchiegozFerrary14,któremuAlbertidedyku-
jeSto bajek.Zwięzłośćta–jakprzyznajesamautor–możepowodo-
waćniejasność15;czytelnik,chcączrozumiećsensapologu,będzie
więcmusiałprzeczytaćgoponownie,byćmożenawetkilkakrotnie.
Irzeczywiścietakjest.

Albertipragnie,żebyjegozbiórwzbudzałciekawośćodbior-
cy,akażdyzkrótkichutworówwymagałzastanowienia,nieraz
takżewysiłkuintelektualnego,abyodgadnąćznaczenie.Niekiedy

13 Por.MaRsh2004,s.2.
14 NatematF.Marescalchiegozob.niżej,s.29,przyp.1.
15 Brakowejcechy–zwięzłości–przesądziłotym,żebadaczewykluczyli

przynależnośćdoApologi centumbajkiAlbertiegoSimiae(Małpy),którąprzyta-
czaFrancescoCattanidaDiacceto,uczeńMarsiliaFicina,wliściedoGiovan-
niegoRucellai.UtwórbyłczęściącykluIntercoenales,jakdowodziF.fuRlan, 
Abrasaenates:Autour des intercenales inconnues de L.B. Alberti(BaptistaeAlberti
Simiaeetdenonnulliseiusdemapologis),[w:]ideM, Studia albertiana . Lectures et 
lecteurs de L.B. Alberti,Torino–Paris2003,ss.195–205.Tamże,s.196,przytoczony 
tekst Simiae . 
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uchwyceniesensuwymagawiedzy,itouczonej,dlategobadacze
uważają,żeadresatemStu bajekbyławykształconadworskaelita16 . 
BajkaEzopajestzawszełatwadozrozumienia,jegogreka–dość
prosta;językAlbertiego–przeciwnie:łacinęapologów,obfitującą
wrzadkieformyczasownikoweiprzymiotnikowe,cechujeznaczne
wyrafinowanieleksykalne.DrobiazgowebadaniałacinyBajek prze-
prowadzoneprzezPaolaVitieGoukazująwpływsatyrykówepoki
Flawiuszów–MarcjalisaiJuwenalisa17,zarównonapoziomielek-
sykalnym,wpostacizwrotówisłówużytychwnowymkontekś-
cie,jakibardziejogólnym,wpostacimotywówprzejętychodobu
rzymskichautorów18.DavidMaRshzwracauwagęnazwięzłą,epi-
gramatycznąpuentęsłownąkończącąniektórebajkizbioru,przypo-
minającąpodobnąpuentęzwierszyMarcjalisa19 . W przypisach do 
przekładuodnotowujędośćlicznezapożyczeniazkomikówrzym-
skich–Plauta20(np.Apol.80zWulkanemzamkniętymwroguibez-
pośrednimodwołaniemdoAmfitriona21)iTerencjusza–którenie
dziwią,zważywszyżeAlbertiwykształciłsięnatychautorach22;
zHoracegoiWergiliusza,SwetoniuszaiKurcjuszaRufusa;ponadto

16 Takuważanp.A.GRafton,któryzaliczadziełkoAlbertiegodotzw.
coterie literature.Por.GRafton 2000,s.211.

17 Por.P.Viti, I poeti latini e l’Alberti: su alcune fonti degli Apologi,[w:]R.caR-
dini,M.ReGoliosi(red.),Alberti e la tradizione. Per lo smontaggio dei mosaici alber-
tiani.AttidelConvegnointernazionaledelComitatonazionaleVIcentenario
dellanascitadiLeonBattistaAlberti,t.1,Firenze2007,ss.357–381.

18 Jaknp.motywzającachroniącegosięwpaszczylwawApol.98,zewska-
zaniemMarcjalisajakoźródła.

19 Por.D.MaRsh, „Lasciva est nobis pagina, vita proba”: Martial and morality in 
the Quattrocento,„MemoirsoftheAmericanAcademyinRome”51/52(2006/2007),
s.203.

20 PrawdopodobnezapożyczenialeksykalnezkomediiPlautawymienia
Viti2007,s.365,przyp.18.

21 Por.s.111,przyp.42.
22 ZPlautaiTerencjuszaAlberticzerpałobficiewmłodzieńczejkomedii

Philodoxeos fabula.Wjejpierwszejredakcji(1424)autorukryłsiępodimieniem
niejakiegoLepidusa,fikcyjnegostarożytnegokomediopisarza;dlategoprzez
długiczas(dopołowyXVIw.)Philodoxeos fabulauchodziłazadziełoantyczne.
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śladylekturym.in.PliniuszaStarszego,Witruwiusza,Gelliusza,
Historia Augusta23.Wachlarzstarożytnychpisarzyłacińskich,któ-
rychAlbertiwykorzystuje,cytuje,naśladujeiprzetwarzawswoich
dziełach,jestbardzoszerokiiobejmujeautorówodPlauta(III–IIw.)
po Historia Augusta(III–IVw.).WodniesieniudoStu bajekmożna
więcpowtórzyćobserwacjęFrancescafuRlana,żewswoimodwo-
ływaniusiędostarożytnościAlbertiokazujesię„nieprzewidywalny,
aprzytymniewątpliwieoryginalnyiprzeztomałoreprezentatywny
dlawspółczesnych”24.Jegokanonpisarzyklasycznychjestbowiem
owieleszerszyniżkanonwspółczesnychmuhumanistów.Alberti
jestotwartynapisarzynaukowychitechnicznych,naautorównie-
wyróżniającychsięelegancjąstylistyczną,cosprawia,żedocenia
inaśladujeprozaikówtakichjakPliniuszczyWitruwiusz25 . Jego 
lekturaautorówantycznychobejmowała„nawetpisarzyzłych,któ-
rychnazywałgodnymipochwały”(etiam malos scriptores, quos dignos 
laude asseveraret),jaknapisałosobiewautobiografii26 . To otwar-
tepodejściedodziedzictwaantycznego,niechęćdo„sakralizacji”
określonegokanonunajlepszychautorów,doichbezkrytycznego
naśladownictwa,byłonowościąistanowiłojednązprzyczynwyob-
cowaniaAlbertiegowśrodowiskuwspółczesnychmuhumanistów
orazniechęcizestronyelitykulturalnejjegoczasów.

Precyzyjniedobranesłownictwobajek,zaczerpniętezszerokie-
gozestawudziełstarożytnychiobfitującewrzadkieformyleksykal-
ne,pozwalaAlbertiemudokładnieoddaćrozmaitesensymoralne
ifilozoficzne.Morałniejestwyłożonywprost,jakwbajceantycz-

23 P.VitirozważateżpewneanalogieleksykalnezbajkamiFedrusa,choć
kwestiaźródłajesttubardziejzawiła,ponieważFabulaerzymskiegobajkopisarza
zostały„przywrócone”przezNiccolòPerottiegodopierowlatachsiedemdzie-
siątychXVw.Por.Viti2007,ss.366–373.

24 F.fuRlan, L’Alberti e l’antico, o gli Antichi:Addendaminima a un ritratto 
dell’Alberti,[w:]F.fuRlan, W . olszaniec (red.),Heredes et scrutatores,„Huma-
nistica.AninternationaljournalofearlyRenaissancestudies”13(2018),s.35.

25 Por.MclauGhlin2017,s.154.
26 alBeRt . Vit.,s.98;cytatza:MclauGhlin2017,s.153,przyp.41.



15CHARAKTERYSTYKASTU BAJEK

nej27;gdybytakbyło,powtarzałbyonniepotrzebniesens,który
uważnyczytelnikitakpowinienodgadnąćnapodstawielektu-
ryutworu.Ponadto,jakująłtojedenzwłoskichtłumaczydziełka,
Rosario contaRino, „dlahumanistyowyrafinowanejkulturzenie-
możliwebyłozamknięciezmiennejrzeczywistościświatamoralnego
wobrębieformułyczyzaleceniawyrażonegowprostwgnomicznym
dodatku”28.WcharakterystykachzbioruAlbertiegopowtarzasię
teżobserwacja,żejegohumormawielewspólnegozhumoremface-
cji:lekkitonniektórychbajekmożeprzywodzićnamyślżartobliwe
historyjkiopowiadaneprzezPoggiaBraccioliniegoizaprzyjaźnio-
nychznimsekretarzypapieskich29–dowcipneopowiastki,których
celembyłorozśmieszenieodbiorcyipiętnowaniepospolitychwad,
najczęściejgłupotyiobłudy30 . Anthony GRaftonprzytaczajako
przykładapologuprzypominającegofacecjęApol.25–opowiastkę
oczłowiekukulawym,któryodciąłsobiestopę,abychodzićrów-
nymkrokiem,izaswojągłupotęzostałukaranyjeszczewiększym
kalectwem.Przesłanietejbajkijestjednakbardziejzłożone.Wydaje
się,żejejgłównytemattoniemożnośćpokonaniaprawnatury,jeden
zcentralnychmotywówdziełkaAlbertiego.Niemożnośćtasprawia,
żepróbyprzekroczeniawłasnejkondycjiskazanesązawszenanie-
powodzenie.Przekazbajekwykraczapozaprostąchęćrozbawienia
czytelnika:przeważającaichczęśćzawieraprzesłaniemoralne,nie-
kiedynadersubtelnei,jakjużpowiedziano,wprzeciwieństwiedo
bajkiantycznejniewyłożonewprost.

27 Morałwyrażanowepimythion,dopowiedzeniuumieszczanymnakońcu
bajkiiobjaśniającymjejprzesłanie,lubwpoprzedzającymbajkępromythion.Były
tostałeelementy,cechującebajkęgreckąiłacińskąnaróżnychetapachjejrozwo-
ju.Por.BaRtol2005,s.373;küPPeRs 2004,s.302.

28 Leon Battista Alberti, Apologi ed elogi,przeł.ioprac.R.contaRino,  
Genova1984,s.27.

29 GRafton2000,s.211.Por.teżMaRsh2004,s.3.
30 Por.PoggioBracciolini,Opowieści ucieszne,przeł.I.Grześczak,przedm.

M.wojtkowska-MaksyMik,Warszawa2019(BibliotekaRenesansowa,t.6),
passim .
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Paolatesti Massetani,autorkapierwszejijedynejdotądedycji
krytycznejzbioru,zauważa,żeutworyte„sąodbiciemmyślimoral-
nejAlbertiegoorazjegowizjiświataiżycia”31.Najważniejszymele-
mentemtejwizjijestharmoniapanującawnaturzeiobejmująca
wszystkiejejelementy.Wświecie,którymożnaporównaćdodosko-
nałegomechanizmuiwktórymkażdyzelementówodgrywaswoją
rolę(jakwApol.30,gdziedziałaniemechanizmuzegarazatrzymu-
jemały,zpozorunieistotnytrybik),nicniedziejesiębezprzyczy-
ny32.Wprawdzieludzieniepotrafiąnierazpoznaćprzyczynrzeczy,
jednakuważnaobserwacjanaturyumożliwiazgłębieniejejtajników.
Światprzyrodyiprzedmiotównieożywionychpozwalapisarzowi
ukazaćrzeczywistośćludzkąi,jakujmujetoViti33,dajemożliwość
refleksjinatematludzkichwad,ułomnościiambicji.Pozwalaprzed-
stawićżycieharmonijne,prowadzonezgodniezprawaminatury34, 
aktywneioddanepraktykowaniucnoty:wtymsensie,mimoswej
specyfikitematycznejistylistycznej,sąbajkiAlbertiegobliskiejego
najważniejszymdziełom,zdialogamimoralnymiLibri della famiglia 
(Księgi o rodzinie)naczele.

Wiedzaootaczającymświecieiosobiesamymprzynosiczło-
wiekowiwięcejpożytkuniżbogactwaczyzaszczyty,którychpra-

31 testi Massetani1972,s.79.
32 Por.testi Massetani1972,s.82.
33 Viti2007,s.358.
34 W rozdziale Ostateczne ukształtowanie się indywidualności BuRckhaRdt 

pisał,że„najgłębszymźródłemistoty”Albertiegobyło„niemalżenerwowe,nie-
zmierniewrażliwewspółżyciezwszystkim,cogootaczało.Widokwspaniałych
drzewiłanówzbóżwyciskałmułzy,[…]widokpięknejokolicyniejednokrotnie
wyleczyłgozchoroby”(BuRckhaRdt1991,s.102).Jakjużwspomniałem(zob.
wyżej,przyp.2),wcytowanymrozdzialeszwajcarskihistorykopierasięnałaciń-
skiejautobiografii(Vita)humanisty.Wjejtekściebrakjednakzdania„onerwo-
wym,niezmierniewrażliwymwspółżyciu[Albertiego]zotaczającąprzyrodąjako
onajgłębszymźródle[jego]istoty”.MclauGhlin 2017,ss.155–156,wykazał,że
zdanietojestjednymzlicznychdodatkówwprowadzonychprzezBuRckhaRdta: 
Albertidoceniałpięknokrajobrazu,doprzyrodymiałjednakpodejścieprak-
tyczne,utylitarne.Wiosnąobraznaturybudzącejsiędożyciainspirowałgodo
wytężonejpracy;jesieniąwidokpólpełnychplonówidrzewpełnychowoców
sprawiał,żewyrzucałsobiebezczynnośćizbytmałąpracowitość.
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gnieniemożedoprowadzićgodozguby.Przedprawamikierującymi
światemniemożnajednakuciec.Bezradnośćczłowiekawobecpotęż-
nej,sprawczejsiłynatury35jestkolejnympowtarzającymsiętema-
tem.Niktinicniezdołauniknąćśmierci–jakcień,którymusi
zginąćwrazzzachodemsłońca(Apol.26).Wjakiejśmierzebezsil-
nośćtapowodowanajestzawodnościązmysłów,którymniemożna
zaufać:ryba,pragnącwspiąćsięnadrzewo,skaczenaodbiciadrzew
napowierzchniwody,tejednakznikają(Apol.83);świerszcziżaba
dziwiąsię,żewążpotrafisięporuszać,ponieważoceniajązdolności
innychtylkomiarąwłasnychumiejętności(Apol.94);jezioropopada
wprzerażenie,kiedyuznajeniskozawieszoneobłokizagóry,które
zaraznanieruną(Apol.88).Wkilkuutworachukazanazostajebru-
talnośćświataprzyrody,zastępującawizjęwłaściwejnaturzehar-
monii.Wbajceorobakuzjadającymorzech,wktórymówrobaksię
wylągłiktóremuzawdzięczaistnienie(Apol.23),GRafton dopatru-
jesię„niemalżedarwinistycznejwizjiświataznajdującegosięwciąg- 
łymkonflikcie”36.Wjednymznajznakomitszychutworówzbioru,
dającymsięzresztąodczytaćnawielupoziomach(Apol.19),księ-
ga,któraboisię,żezostaniezjedzonaprzezmysz,napróżnowzywa
pomocy:całamądrośćiwiedza,którajestwniejpomieszczona,nie
uchroniksięgiprzedżarłocznościąmyszyiprzedzniszczeniem.

PesymizmAlbertiegoitypowydlategohumanistybrakzłudzeń
codoludzkiegocharakteruzaznaczasięwoceniestosunkówspo-
łecznych.Relacjemiędzyjednostkamicechujeinteresowność:amfo-
ra,któranieprzechowujejużdrogiegowina,zostajeodrzuconaprzez
swojedawnetowarzyszkijakonieprzydatna(Apol.29);niedźwiedź
okrutnietraktujekrzew,któryniejestmujużpotrzebny(Apol.9).
Bardziejludzkieodludzisąosły,ponieważniewyrządzająinnym
krzywdy(Apol.35).Okrucieństwopotęgujesięwrazzwiekiem:
staruchanamawiachłopcadozadaniapowolnejśmierciżółwiowi

35 Natura naturans–koncepcjatarozwinęłasięwXVw.wideęnaturyjako
porządku,którymabyćodkrytyinaśladowany.Por.P.H.Michel, La pensée de 
L. B. Alberti,Paris1930,s.524–525;kalita2007,s.69.

36 Por.GRafton 2000,s.212.
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(Apol.86).Częstymnegatywnym„bohaterem”Stu bajek jestchci-
wość,nienasyconaambicjaijejzgubnekonsekwencje.Nardrosnący
pośrodkupotokuzostajezatopionyprzezźdźbła,którechciwiegro-
madzi(Apol.3).Okręt,którypragnie,takjakłodzieEneasza,zamie-
nićsięwmorskiebóstwo,wypływazbytdalekowmorzeitonie
(Apol.66).Próbyzmianymiejscawyznaczonegokażdemuprzez
naturęsądaremne:piłceikowadłu–bohaterombajkiotwierającej
zbiór–nieprzystoizmianaformyizastosowania(Apol.1).Naniepo-
wodzenieskazanajestpróbaschwytaniapromienisłońca:śmiertel-
nikniezdołauwięzićtego,conieśmiertelne(Apol.54).

Człowiekniedostrzegawłasnychułomności,apowinienprze-
cieżdążyćdopoznaniasamegosiebie,copozwolimustaćsięlep-
szym.NieświadomośćwłasnychwadtotematApol.89:kopaczlatryn
niezdajesobiesprawy,dlaczegoludziezniegoszydzą.Winnym
utworze(Apol.46)głupiecniejestświadomwłasnejgłupoty.Jej
przyczynyuczłowiekaniesposóbwytłumaczyć.Wśródprzywar
częstoukazywanychwzbiorzejestteżpycha,zbytwysokiemnie-
manieosobie,atakżepragnieniesławy,któreprzynosząpodobne
konsekwencjejaknienasyconaambicja.IskrawApol.65gaśnie,gdy
jestprzekonana,żezostaniegwiazdą.Dumnegałązkilauruzdobiące
wejściedoświątyniodmawiająobniżeniaswojegostatusuidlatego
kończąjakomiotła(Apol.71).Doporażkiwszakżetrudnosięprzy-
znać;dlategokawałekwęgla,któryniepłoniejużwogniskuinie
wzbudzalękuuokolicznychpól,twierdzi,żeobecnepołożeniejest
dlaniegokorzystne(Apol.57).

Ludzienawyścigiprzypisująsobiecudzezasługi:kielich,woda
iołtarzodbierajązasługisłońcu,któregopromieńwymalowałtęczę
naołtarzu(Apol.16).Innezilustrowaneprzywaryto:egoizm(wół
wciąganynalinienastatekwogólenieliczysięztym,żeto,co
jestkorzystnedlaniego,wżadnymwypadkuniejestkorzystnedla
liny, Apol.85)iniewdzięczność(ludzie„surowokarzązajedenbłąd,
niedziękujązaśanitrochęzawieleotrzymanychdobrodziejstw”,
nacouskarżasięlist,któryodbiorcapodarłzbłahegopowodu,
Apol.91);wreszciezawiść,którejpoświęconesądwaostatnieutwory, 
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Apol.99i100.Wedługniektórychbadaczytematykazawiści–która
pojawiasięrównieżwotwierającejzbiórkorespondencjizEzopem
(EzopprzekonujeAlbertiego,żejegorodacypowinnigowiel-
bićzatalent,jednakprzezzawiśćtegonieczynią)–mazwiązek
zosobistymidoświadczeniamiautoraiodzwierciedlajegopoczu-
cie odrzucenia37.Wydajesięzresztą,żewbajkachmożnaodnaleźć
innegorzkiealuzjedoosobistejsytuacjitwórcy,zwłaszczadobraku
uznaniaidopoczuciaosamotnienia,orazechakrytycznychopinii
Albertiegoowspółczesnychmugustachliterackichiartystycznych.
Słowik,którywzywakosa,byprzestałfałszowaćiśpiewałpięknie
(Apol.73),słyszywodpowiedzi,żeprawdziwykunsztniejestpowa-
żanyiżeterazcenisięjedyniejegopozory.Dlakupcaoglądającego
obraznamalowanyprzezZeuksisaliczysięniejegoartystycznawar-
tość,leczmateriałużytyprzezmalarza(Apol32).Jednostki,które
sięwyróżniają,narażonesąnaniezrozumienie:dym,którymainną
naturęniżjegorodzeństwo–sadzaipopiół–pragniedążyćdonieba,
podczasgdyonetrawiączaswbezczynności(Apol.28).Opróczpotę-
pieniabezczynnościmamytubyćmożeodniesieniedodoświadczeń
Albertiego,dojegokonfliktówzrodziną,wktórejczułsięniero-
zumiany,osamotnionyiktóraniedoceniałajegodzieła38.Również
przesłaniebajkiokrólikuizającu(Apol.81)dotyczyodmienności
stworzeń,którenależądopokrewnychgatunków.Możnapowtórzyć 
zabadaczami,żeAlbertiwyrażatuindywidualistycznąkoncep-
cjęczłowiekaopartąnanieredukowalnychróżnicachmiędzyjedną
adrugąjednostką;że,jakzauważatesti Massetani,„wcentrum
myśliAlbertiegojest[…]człowiekwswojejjednostkowości”39 . 

Krytykabezczynnościilenistwapojawiasięwkilkuinnych
utworachzbioru,wtymwApol.58,gdzieznajdujemyobserwację
owielkiejróżnicy„międzyżyciemwypełnionymzajęciamiatym
spędzanymbezczynnie”.Jedyniewysiłekipoświęcenieprowadządo

37 Tak np . MaRsh2004,ss.23–24.
38 Por.MclauGhlin2017,s.149.
39 testi Massetani1972,s.86.
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sławy,przywilejówizaszczytów.Ogieńmożebezpieczniepalićsię
wrogukosztemtego,żerógzasłaniajegoblask:niedasiębowiem
„uniknąćszkody,nieponoszącszkody”(Apol.80).Złotojestcenio-
ne,ponieważpotrafiwytrzymaćżarognia(Apol.53).Pośródnajwięk-
szegożaruchleb„nabierapięknaiwielkości”(Apol.58).Pragnienie
sławyskłaniadonajtrudniejszychnawetczynów(Apol.93);nie
zawszejednaknagrodęotrzymaten,ktonaniązasłużył:łuk,który
narównizestrzałąprzyczyniłsiędopokonaniawroga,niezostaje
wżadensposóbuhonorowany(Apol.22).

Wśródwzorcówdonaśladowaniapierwszemiejscezajmuje
umiar.Jestonzaprzeczeniemnajczęściejpiętnowanychwad:cho-
robliwejambicji,pychy,chciwości,którychistotąjestprzesada,
nadmiar,nieumiarkowanie.Etykaumiaru,odgrywającakluczowe
znaczeniewnaucemoralnejAlbertiego,totakżenajważniejszalek-
cjaStu bajek.Figowiec,którylatemprzechwalasiębujnymokryciem,
zimątraciwszystkieliście:„nauczsięumiaru”,pouczagooliwka
(Apol.59).Truteńniebyłbydobrymkrólempszczółjakopozbawio-
nyumiaru(Apol.89).Zideałumediocritaswynikaniewywyższaniesię
nadinnychiroztropność,którapozwalauniknąćniebezpieczeństw.
Skałaroztropniechowasiępodwiększymifalami(Apol.82);lisprze-
zorniewybieraucieczkę,ponieważniewie,dokogonależyogon
wystającyzzadrzewa(Apol.72).Roztropnejpokoryiskromności
wymagaprzyjaźń,jakwzaczerpniętejzGelliuszahistoriiolwie,
którypozwalaprowadzićsięnapostronkuniewolnikowi(Apol.97).

WiększośćbajekAlbertiegoniedajesięjednaksprowadzić
doegzemplifikacjijednejwadyczyzalety,dojednoznacznejnauki
moralnej.Niemającharakteruśredniowiecznegoexemplum, podob-
niejakobcyimjest„budującyinormatywnycharaktertradycjiezo-
powej”,jakpiszewspomnianyjużcontaRino40 . Utwory Albertiego 
wymykająsięprostejklasyfikacjitematycznej:zawierająbogactwo
znaczeńioferująwielemożliwościodczytania,jakcytowanywyżej
Apol.28odymie,sadzyipopiele:opróczpotępieniabezczynności

40 contaRino1984,s.28.
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(wady,którąAlbertiuważałzaszczególnieszkodliwą41),bajkata
zawierarefleksjęoindywidualnościludzkiej,azapewnetakżeecha
trudnychdoświadczeńosobistychautora.Bajkaożeglarzu(Apol . 
31)–którywpodziękowaniuzapomyślnedopłynięciedoportu
postanawiazłożyćwspaniałąofiarębogumorza,ponamyślejed-
nakpoświęcanajmniejwartelementokrętu–opowiadaotym,jak
człowiekzmieniasięwzależnościodsytuacjiżyciowej,iowadzie,
jakąjestchciwość;możebyćjednakodczytanarównieżjakojeden
znierzadkichwtekstachAlbertiego(zwłaszczawnapisanychwstylu
Lukiana dialogach Intercoenales)atakównafałszywąreligijnośćjego
czasów.Bajkęolwiewkońcowejczęścizbioru(Apol.93)można
rozumiećjakouniwersalnąilustracjęzawiści;jeżelijednakuzna-
my,że,jaktwierdząniektórzykomentatorzy42,ówlewjestaluzją
doimienia„Leone”ibohateremutworujestsamautor,otwierasię
ponownieperspektywaautobiograficzna:byćmożeAlbertipisze
owłasnymdążeniudosławy(Apol.93)iozawiści,którejtakczę-
stodoświadczał.Obrazlwadokonującegonajtrudniejszychnawet
wyczynówwceluosiągnięciachwałyprzywodziteżnamyślauto-
charakterystykęAlbertiegozawartąwbiografii:„ćwiczyłsięgor-
liwiewewszystkim,cokolwiekprowadzidosławy”(omnia, quae ad 
laudem pertinerent, studio et meditatione amplexus est),copotwierdza-
łobytęinterpretację43.JakouważnyobserwatorświataAlbertiwie,
żepłynnej,nieuchwytnejrzeczywistościniedasięzamknąćwpro-
stych,jednowymiarowychformułach.Sto bajekmożnaporównaćdo
mozaiki,którejelementy,ukazująceróżnefragmentytejrzeczywi-
stości,składająsięnajejpełniejszyobraz.

Dośćpesymistycznawizjaświatailudzkiejnaturyoraznauka
moralnaAlbertiego–skoncentrowana,jakjużpowiedziano,na

41 Jakpisałwks.IDe iciarchia,„Dell’oziomaisequiall’omocosadegna
o non dannosa” .

42 Por.np.MaRsh2004,s.79,przyp.94.
43 PodobnąaluzjęspotykamybyćmożewApol.99,gdziewzmiankaoekwi-

librystycznychwyczynachlwa,lekceważonychprzezzawistnika,przywodzina
myślopisniezwykłejzręcznościfizycznejAlbertiegozamieszczonywVita .
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propagowaniuideałuumiarkowaniaiwynikającychzniegocech
oraznakrytyceprzywarstanowiącychkonsekwencjęjegobraku–
wyrażonesąwniezwykleskondensowanejformie.Złożoneprzesła-
niezawartejestwkilkukrótkichzdaniach,nieraznawetwjednej
zwięzłejfrazie.Większośćutworówkończysięwypowiedziąjedne-
gozbohaterów,wktórejzawierasiępuenta;niekiedyjakokomentarz
dosytuacjiopisanejwapologupojawiasięironicznyśmiechjejobser-
watora:chichotmyszy,śmiechnimfifaunów.Znajdujemysięwięc
dośćdalekoodbajkiEzopa.Jeślidotychodmiennościdodamyróż-
nicewdoborzebohaterów–wbajkachAlbertiegoowielerzadziejniż
wbajkachEzopasąnimizwierzęta,dużoczęściejzaśprzedmiotynie-
ożywione(wśródnichniewystępująceuEzopaprzedmiotysakralne,
jakołtarz,świecznikiczyświątynie)orazrośliny44–możnabędziesię
zgodzićzestwierdzeniem,żeAlbertiodszedłodtradycjibajkiantycz-
nej(orazodkontynuującejjązasadniczotradycjibajkiśredniowiecz-
nej)iże„zdefiniowałgatunekwnowysposób”45.Nieporazpierwszy
iostatnizresztą;redefiniowaniestarożytnychgatunkówliterackich,
takbymogłyonetraktowaćo„radykalnienowoczesnychtematach”,
uważasięzajedenzeznakówfirmowychjegotwórczości46 .

*

OpisanewyżejcechyStu bajekAlbertiegosprawiają,żeprze-
kładtegozbioruniejestłatwymzadaniem.Niezawszeudajesię
oddać,bezszkodydlastylu,wspomnianązwięzłośćiskrótowość

44 WedługzestawieniadokonanegoprzezMarsha (Marsh2004,s.16),
zwierzętasąwyłącznymibohateramiwjedyniedwudziestuapologachAlbertiego, 
przedmiotywdwudziestusześciu,aroślinywdziesięciu.Dlaporównania,uEzopa
(MaRshpowołujesięnapracęW. wieneRta, Die Typen der griechisch-römischen 
Fabel. Mit einer Einleitung über das Wesen der Fabel,Helsinki1925)liczbyteprzedsta-
wiająsięnastępująco:pięćdziesiąt(zwierzęta),dwa(przedmioty),dwa(rośliny).

45 Por.koRenjak 2008(1),s.342.
46 Por.A.GRafton, Alberti, Leon Battista,[w:]A.GRafton,G.W.Most, 

S . settis(red.),The Classical Tradition,Cambridge,Mass.2010,s.22:„[…]Alberti
showed that ancient literary genres could be reconfigured to deal with radically 
moderntopics”.
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bajek.Trudneokazujesięnierazoddanierzadkiegoimającegopre-
cyzyjneznaczeniesłownictwa.Dozastanowieniamożeskłaniać
tłumaczajużtytułdzieła,akonkretniesłowoapologi,użyteprzez
Albertiegotakżewliściededykacyjnymorazwfikcyjnymliściedo
Ezopapoprzedzającymzbiór.Termintenpochodziodgreckiegorze-
czownika ἀπόλογος(„opowieść”),którywzlatynizowanejpostaci,
jakoapologus,pojawiasięwpismachrzymskichautorów–Plauta,
CyceronaiGelliusza47.Zwłaszczatenostatnijestdlanasważny,
ponieważpiszącobajkachEzopa,posługujesięwłaśnieterminem
apologus48.Jeślidodamydotego,żetakżewwielurenesansowych
edycjachdrukowanychutworyEzopaotrzymujątytułAesopi apo-
logi49,jestjasne,żeużywającterminuapologi,Albertiwpisujesię
wtradycjębajkiEzopowejiwsamymtytuleniestarasięzaznaczyć
odrębnościswojegoutworu.Otejodrębnościprzesądzająspecyficz-
necechy,którewymieniłemwyżej.

Nieułatwiazadaniatłumaczowibraknowoczesnegowydania
krytycznego,któreuwzględniałobynajnowszewynikibadańnadtek-
stemStu bajek,doniedawnapozostającychnauboczugłównegonurtu
studiównadtwórczościąhumanisty.Dysponujemyjednąedycją
zaparatemkrytycznym,pomieszczonąwobszernymstudiumPaoli
testi Massetaniopublikowanymw1972rokuw„Rinascimento”50 . 
Teksttejedycjiprzedrukowywanybyłodtamtejporyjakopodstawa
przekładówwłoskich,francuskichiangielskich51.Odczasujejpubli-
kacjinaszawiedzaotradycjirękopiśmiennejiwzajemnychrelacjach

47 Pl . St.538;cic . Inv.1.25iDe Orat.2.264;Gell.2.29.1i2.29.20;ponadto
Rhet . Her.1.10.

48 Gell.2.29.1:Apologus Aesopi Phrygis […];2.29.20:Hunc Aesopi apolo- 
gum[…].

49 Np.Esopi Appologi [sic!] sive Mythologi cum quibusdam carminum et fabula-
rum additionibus Sebastiani Brant,Basileae1501;Aesopi fabulatoris clarissimi apologi, 
e Graeco Latini per Rimicium [sic!] facti,Tiguri1560.

50 testi Massetani1972.WydanieApologi centumnass.118–133.
51 contaRino1984,ss.43–77;LeonBattistaAlberti,Apologhi,przeł.

M.ciccuto,Milano1989,ss.67–107;LeonBattistaAlberti,Fables sans morale 
suivideProphéties facétieusesdeLéonarddeVinci,przeł.P.lauRens,Paris1997,
ss.1–53;MaRsh2004,ss.34–84.
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międzyprzekazamiznaczniesiępowiększyła.Odkrytopięćnowych
rękopisówprzekazującychtekstApologi centum,podanoteżwwąt-
pliwośćniektóreustaleniaedytorkidotyczącechronologiipowsta-
niadwóchredakcjitekstu(oznaczonychprzezniąodpowiednio
jakoα i β)orazwynikająceznichaprioryczneodrzuceniewarian-
tówobecnychwredakcjiαjakowcześniejszych,acozatymidzie
gorszych(bopóźniejzmodyfikowanychprzezautora)52 . 

Zkoniecznościwięctekstustalonywedługtakichkryteriów–
jakkolwiekwyraźnieprzewyższawcześniejsze,rojącesięodbłę-
dów,wydanianiekrytyczne(pierwodrukzostałopublikowanyokoło
1499rokuprzezGerolamaMassainiego53)–niemożebyćpozbawio-
nyusterek.Naogółsąonewynikiemnietrafnegowyboruwariantu
przekazywanegoprzeztradycję;wkilkuprzypadkachichźródłem
jestbłędneodczytanierękopisu.

Wwielujednakmiejscachżadnalekcjaniedajedobregosensu
inależyposłużyćsiękoniekturą.Wostatnichlatachbadaczepod-
jęlipróbynaprawieniatekstu,choćniezawszeudane54 . Dlatego do 
tekstułacińskiegowydrukowanegowniniejszymopracowaniu(dla
któregopunktemwyjściajestedycjatesti Massetani)wprowa-
dziłem–opróczniektórychwartościowychsugestiiwcześniejszych
badaczy–pewnąliczbęwariantówrękopiśmiennychulepszających
sens,nieuwzględnionychzaśdotądprzezfilologów,atakżekilka
własnychkoniektur,któreodnotowujęjakoprzypisydotekstułaciń-
skiego55.Dostosowałemteżinterpunkcjędozasadprzyjętychwe

52 Natentematzob.caRdini2015,ss.156inast.Nawetgdybyredakcja
βbyłapóźniejsza,błędykopistówiwynikająceznichzepsuciatekstumogłyby
występowaćzarównowα,jakiwβ .

53 Leonis Baptistae Alberti Opera,ed.G.Massaini,s .l.[sedFirenze],s .d.[sed ca . 
1499].

54 NajbardziejwyczerpującegoomówieniazepsućwtekścieApologi centum 
dostarcza caRdini 2015;por.teżcaRdini2016.Wątpliwościinterpretacyjne
dyskutujeteżkoRenjak2008(1)ikoRenjak2008(2).

55 NastręczającetrudnościustępywtekścieAlbertiego(Apol.27,42,62,63,
66,78,79,90i97)omawiamwartykuleLeonis Baptistae de Albertis Apologi cen-
tum.Appunti critici ed ecdotici,„Albertiana”23(2020).Autoremdwóchemendacji
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wcześniejszychtomachserii.Mamnadzieję,żezabiegiteumożli-
wiłyuzyskanieklarownegoizrozumiałegoprzekładu,dobrzeodda-
jącegomyślautora.Towszystkowszakżeniezastąpinowejedycji
krytycznej,któradostarczyłabyopartegonasolidniejszychpodsta-
wachtekstutegoswoistego,wyrafinowanegodzieła,jakimjestSto 
bajek Leona Battisty Albertiego .

Włodzimierz Olszaniec

uwzględnionychwtekściebajek(zob.przyp.dotekstułacińskiegoApol.45i80)
jestMikołajszyMański,któremuwtymmiejscudziękujęzadyskusjędotyczącą
problematycznychmiejsc.


