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D a n u t a K ü n s t l e r - L a n g n e r, ANIO£ W POEZJI BAROKU. DZIEJE
POSTACI W KULTURZE DAWNEJ EUROPY. (Recenzenci: Renarda Ocieczek, Wies³aw Pusz). Toruñ 2007. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika,
ss. 224, 8 nlb. + 8 wklejek ilustr.
Omawiana tu ksi¹¿ka Danuty Künstler-Langner ukaza³a siê w 2007 roku. Zajêty swoimi sprawami, przeczyta³em j¹ dopiero jesieni¹ 2008. Dlatego moja recenzja jest przynajmniej trochê spóniona.
Tytu³ i podtytu³
Mniejsza o problem zawarty w pytaniu: czy podtytu³ mo¿e byæ rozszerzeniem tytu³u?
Wa¿niejsza jest relacja miêdzy tytu³em Anio³ w poezji baroku a podtytu³em Dzieje postaci
w kulturze dawnej Europy. Wczytuj¹c siê w stronê tytu³ow¹ recenzowanej ksi¹¿ki, czujê
siê zdezorientowany relacj¹ poezji baroku wobec kultury dawnej Europy. By³aby to
relacja podrzêdnoci? Nadrzêdnoci? Mo¿e by³aby to relacja wspó³rzêdnoci? Jednak jakiegokolwiek znaku równoci miêdzy poezj¹ baroku a kultur¹ dawnej Europy postawiæ niepodobna.
Rzecz nie tyle w logice i w takich czy innych relacjach, ile w zakresie badañ wytyczonych tytu³em i podtytu³em monografii. Np. kazania z pewnoci¹ nie nale¿¹ do poezji baroku, jednak tej czêci kultury dawnej Polski nie mo¿na zignorowaæ. Analogicznie anio³owie w herbach miast  to wa¿ny element kultury dawnej Europy (co wiêcej: herb Torunia przedstawia anio³a trzymaj¹cego tarczê), ale do poezji baroku te¿ nie nale¿¹.
Zapewne rozwi¹zaniem problemu by³aby nieco mniej efektowna postaæ tytu³u, np.: Anio³
w poezji polskiego baroku (na tle kultury dawnej Europy). Tym samym zosta³oby uniewa¿nione pytanie, czy zgodnie z podtytu³em kultura ca³ej (!) dawnej Europy zosta³a objêta
spojrzeniem badawczym autorki monografii? Np. kultura prawos³awnej czêci?  ostatecznie drugie p³uco Europy to nie tylko Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Literatura dawna  czyli pytanie o XVIII wiek
W tytule znajdujê s³owa: w kulturze dawnej Europy. A na s. 5 wstêpu czytam, i¿
prezentowana monografia Uwzglêdnia najstarsze tradycje obrazowania dobrego ducha
(hebrajsk¹, judeochrzecijañsk¹, egipsk¹ 1), których lady zachowa³y siê w postrzeganiu
anio³a w kulturze dawnej Europy  od redniowiecza po kres XVII stulecia.
Problem polega na tym, ¿e w recenzowanej ksi¹¿ce zakres chronologiczny kultury
dawnej jawi siê jako co tak bezproblemowego, ¿e uzasadnieniu przyjêcia koñca XVII w.
jako granicy swojej obserwacji badawczej autorka nie powiêci³a ani jednego zdania. Gdyby
chocia¿ w przypisie cokolwiek wyjani³a. Tym bardziej, ¿e wbrew wyranie zakrelonej
1
Owa egipska tradycja obrazowania dobrego ducha, wyeksponowana drugim zdaniem wstêpu, zosta³a w recenzowanej ksi¹¿ce podjêta w postaci marginalnej.
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granicy chronologicznej koñca XVII w. poezja ks. Józefa Baki (s. 163164) sta³a siê przedmiotem nieporównywalnie szerszej uwagi autorki ni¿ twórczoæ Wac³awa Potockiego (tylko
raz przywo³anego na s. 164 2). Jak¿e sporny problem zawêlenia siê podzia³u chronologicznego na stulecia (prze³om XVII i XVIII w.) z podzia³em na epoki historycznoliterackie nie zosta³ w ¿aden sposób podjêty, a jest nad czym dyskutowaæ 3.
Pytanie o koniec wieku XVII staje siê tym wa¿niejsze, ¿e w tytule pojawia siê s³owo
dawna. I tu znów autorka nie wyjani³a, dlaczego do kultury dawnej nie w³¹czy³a poezji
XVIII wieku. Co dziwi tym bardziej, ¿e powo³a³a siê przecie¿ na ksi¹¿kê Aliny Nowickiej-Je¿owej Pieni czasu mierci. Studium z historii duchowoci XVIXVIII wieku. Jednoczenie trudno zignorowaæ stanowisko bodaj najwybitniejszego badacza polskiej duchowoci: Karol Górski wyró¿ni³ redniowiecze, okres potrydencki oraz drug¹ po³owê
XVII i XVIII w. 4 Znamienne, ¿e w ksi¹¿ce Wyobrania epok dawnych: obrazy  tematy 
idee znalaz³y siê teksty powiêcone zarówno literaturze staropolskiej, jak te¿ literaturze
owiecenia 5. Ono bowiem zarazem kontynuuje kulturê staropolsk¹ i przeciwstawia siê jej.
Dlatego pytanie o anio³a w poezji XVIII w. jawi siê jako pytanie uzasadnione procesem
historycznoliterackim. Nawet jeli autorka uwa¿a³a, ¿e w dziejach polskiej literatury prze³om XVII i XVIII stulecia jest wa¿niejszy ni¿ po³owa wieku wiate³, to powinna swe
przekonanie zwerbalizowaæ i w jaki sposób uzasadniæ. Ostatecznie dialektyka literatury
staropolskiej i owiecenia jest determinowana równie¿ odpowiedzi¹ na pytanie o to, które
przeciwieñstwo uznamy za silniejsze: to, które je sobie przeciwstawia, czy te¿ to, które
przeciwstawia te dwie literatury literaturze romantyzmu.
Monografia?
Na tzw. skrzyde³ku pierwszej strony ok³adki czytam: Monografia Anio³ w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy przedstawia postaæ Bo¿ego pos³añca jako
opiekuna, doradcy, mistrza medytacji i przewodnika do dobrych zawiatów. Na odwrocie
karty tytu³owej znajdujê informacjê: Praca powsta³a w ramach grantu Uniwersytetu Miko³aja Kopernika na pisanie monografii. S³owo monografia jest te¿ pierwszym s³owem
tekstu: Monografia ta jest prób¹ przedstawienia Bo¿ego pos³añca na przestrzeni wieków
(s. 5). Dopowiem, ¿e ksi¹¿ka Anio³ w poezji baroku zapewne zwieñczy³a badania zainicjowane najprawdopodobniej oko³o 10 lat temu (w 1998 r. na katowickiej konferencji Sarmackie theatrum. Od narodzin do mierci zosta³ przedstawiony referat opublikowany potem w pokonferencyjnej ksi¹¿ce 6). To wszystko pozwala przyj¹æ, ¿e autorka wiadomie
podjê³a mo¿e nawet najtrudniejsze wyzwanie  analogicznie bowiem jak o syntezie historycznoliterackiej, tak te¿ zapewne o monografii da siê powiedzieæ s³owami tytu³u ksi¹¿ki
Katarzyny Kasztenny: mianowicie jest form¹ niemo¿liw¹.
2
Zob. odpowiednie miejsce na s. 164: Tacy poeci, jak Hieronim Morsztyn, Stanis³aw Grochowski, Wac³aw Potocki, Daniel Naborowski przypominali czytelnikowi, ¿e wszak stworzony do
zasiedlenia »rejonów górnych«, musi ca³e ¿ycie zmagaæ siê z nietrwa³oci¹ i u³omnoci¹ cia³a, by
ostatecznie zwyciê¿yæ pojedynek z mieszkañcami niewidzialnego pañstwa ciemnoci. Zwyciê¿yæ
pojedynek to zapewne psikus chochlika.
3
Zob. J. Z i o m e k, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej. W: Prace ostatnie. Warszawa 1994, s. 19: Podzia³ taki [tj. periodyzowanie sekularne typu w³oskiego] jest w zasadzie neutralny, s³u¿y jedynie wygodzie autora, dla czytelnika mo¿e mieæ zaledwie znaczenie porz¹dkuj¹co-mnemotechniczne.
4
K. G ó r s k i, Zarys dziejów duchowoci w Polsce. Kraków 1986, passim.
5
Wyobrania epok dawnych: obrazy  tematy  idee. Red. J. K. Goliñski. Bydgoszcz 2001.
6
D. K ü n s t l e r - L a n g n e r, Bonus angelus w królestwie Boga i cz³owieka. O barokowej
angelofanii. W zb.: Sarmackie theatrum. II. Idee i rzeczywistoæ. Red. R. Ocieczek, przy wspó³udz.
M. Bar³owskiej. Katowice 2001.
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W moim przekonaniu zwerbalizowany w recenzowanej ksi¹¿ce problem monografii polega na tym, ¿e dla autorki pozosta³a ona gatunkiem bezproblemowym. Wypada³oby uznaæ to za oczywiste, skoro daremnie szukam w ksi¹¿ce choæby przypisu, który
wskaza³by, jak ten jednak sporny czy przynajmniej dyskusyjny termin wiedzy o literaturze
jest pojmowany. Problem monografii wi¹¿e siê nie tyle z samym okreleniem, czym ona
jest i jaka powinna byæ, ile równie¿ z jej niemo¿liwoci¹, uwarunkowan¹ rozwojem badañ i tym samym ewolucj¹ nauki o literaturze. Ta ewolucja niejako nakazuje zatrzymaæ
siê nad gatunkiem, który ukszta³towa³ siê w literaturoznawstwie XIX-wiecznym i dlatego
wymaga choæby najkrótszych wyjanieñ.
Dla wspó³czesnej wiedzy o literaturze problem monografii wi¹¿e siê ze wiadomoci¹ pewnej niemo¿liwoci sprostania wyzwaniu, jakim jest ta forma gatunkowa. Determinuj¹ bowiem j¹ dwa wymogi: jednoæ podjêtego tematu i ujêcie ca³oci badanej materii.
Pierwszemu z nich recenzowana ksi¹¿ka bezdyskusyjnie sprosta³a. Drugi natomiast pozosta³ celem, który po prostu nie móg³ zostaæ osi¹gniêty  poniewa¿ anielskie i angelologiczne WSZYSTKO musi pozostaæ iluzj¹ badawcz¹. Takiemu wyzwaniu niepodobna sprostaæ 
zarówno zespo³owo, jak te¿ tym bardziej indywidualnie. Zarazem zgodnoæ tytu³u publikacji z jej zawartoci¹ to jedno z najwa¿niejszych kryteriów oceny ka¿dej wypowiedzi
literaturoznawczej.
W wieku XIX, kiedy rodzi³a siê terminologia gatunkowa literaturoznawstwa polskiego, nazwa monografia oznacza³a tylko stopieñ dok³adnoci i wszechstronnoci opracowania 7. Jej to¿samoæ wy³ania³a siê z opozycji: »rozprawy« i »studia« (zw³aszcza w liczbie mnogiej) traktowane by³y przewa¿nie w przeciwstawieniu do »historii« i »monografii« jako rednie pod wzglêdem rozmiarów i pog³êbienia formy pisarstwa naukowego lub
przynosz¹ce tylko czêciowe owietlenie tematu 8.
Jeli (pisz¹c najogólniej) w po³owie poprzedniego wieku nauka o literaturze sta³a siê
jedynie wiedz¹, to m.in. dlatego, ¿e najg³êbsze i najpe³niejsze podjêcie tematu mo¿e byæ
ju¿ raczej tylko iluzj¹ badawcz¹.
Wprowadzaj¹c ³ad w terminologiê gatunkow¹ literaturoznawstwa polskiego, Henryk
Markiewicz przyj¹³, ¿e do monografii w szerszym rozumieniu zaliczyæ mo¿na tak¿e prace wyczerpuj¹ce i ród³owe, ale inaczej stematyzowane, które mo¿na by nazwaæ monografiami problemowymi (np. Mistyka S³owackiego Pawlikowskiego, Styl Jana Kochanowskiego Weintrauba) 9. Powtórzê: prace wyczerpuj¹ce i ród³owe.
Tych dwóch warunków recenzowana ksi¹¿ka nie spe³ni³a:
 wyczerpanie angelologicznej problematyki jest po prostu poznawcz¹ niemo¿liwoci¹, szczególnie zwa¿ywszy na 1) tak szeroko wytyczony zakres badañ, jak ten przyjêty
przez autorkê: kultura Europy od staro¿ytnoci po wiek XVII (w³¹cznie); 2) stan badañ
angelologicznych; mówi¹c najkrócej: Angelomania prze³omu wieków jest faktem 10;
 wartoæ ród³ow¹ recenzowanej ksi¹¿ki badacz literatury staropolskiej musi oceniæ
jako najwy¿ej dostateczn¹ przede wszystkim z tego powodu, ¿e analizowane w ksi¹¿ce
utwory polskiej poezji barokowej przewa¿nie nale¿¹ do g³ównego nurtu literatury tego
czasu (Miko³aj Sêp Szarzyñski, Sebastian Grabowiecki, Kasper Twardowski, Jan ¯abczyc, Zbigniew Morsztyn, Aleksander Teodor Lacki, Stanis³aw Herakliusz Lubomirski,
Maciej Kazimierz Sarbiewski, Klemens Boles³awiusz, ks. Józef Baka); badacz literatury
europejskiej znajdzie: angielsk¹ poezjê metafizyczn¹, epigramaty Johannesa Schefflera
(Angelusa Silesiusa), europejsk¹ emblematykê i poetów p³on¹cej wyspy.
7
H. M a r k i e w i c z, O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa polskiego. W: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Kraków 2000, s. 106.
8
Ibidem, s. 107.
9
Ibidem, s. 110.
10
S¹ to s³owa ¯. G r o b o r z a - M a z a n k a. Cyt. ze wstêpu w zb.: Anio³ w literaturze i w kulturze. T. 2. Red. J. £ugowska. Wroc³aw 2005, s. 9.
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Czy nazwanie w³asnej ksi¹¿ki monografi¹ oznacza, ¿e w przekonaniu jej autorki
zosta³o zawarte w niej angelologiczne WSZYSTKO a¿ do koñca XVII wieku? Tj. dosz³a ona
do najszerszych horyzontów i zst¹pi³a w g³êbiê podjêtej problematyki? W takim wypadku, jaki stanowi anio³ w kulturze dawnej Europy (pomin¹wszy owiecenie: cztery epoki
kultury i przestrzeñ od Lizbony do Moskwy, a przynajmniej do Wilna i Lwowa), po³¹czenie panoramicznych horyzontów ze zg³êbieniem angelologicznej materii niejako z góry
jest skazane na niepowodzenie. Ju¿ tylko anio³owie i anio³ki wileñskiego kocio³a w.
Piotra i Paw³a sw¹ jakby niepoliczaln¹ wieloci¹ unaoczniaj¹ poniek¹d bezkresny obszar
podjêtej przez Danutê Künstler-Langner problematyki. Có¿ mówiæ o Wilnie, skoro daremnie mo¿na zapytaæ o to, co najbli¿ej autorskiego tu i teraz: o anio³y z rzeb na nagrobkach dzieci Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w toruñskim kociele w. Jana Chrzciciela i w. Jana Ewangelisty czy o anio³a w herbie Torunia?
Nie jest moim zamiarem malkontenckie czepianie siê, natomiast pragnê jedynie
przyk³adowo wskazaæ pewne (poniek¹d wrêcz nieuniknione z powodu  przepraszam autorkê  szaleñczego zakresu monografii) luki:
 to anio³owie nios¹ duszê Rolanda do nieba;
 anielskie przedstawienia w Psa³terzu Floriañskim 11;
 anio³owie wokó³ postaci w. Wojciecha i w. Stanis³awa, by³o nie by³o patronów
Polski (drzeworyt z msza³u gnienieñskiego) 12;
 anio³owie w teatrze polskiego redniowiecza 13 (Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pañskim 14 mog³aby oczywicie zostaæ ujêta na zasadzie pars pro toto  gdyby nie
poetyka monografii...);
 anio³ w sztuce religijnej renesansu:
a) obrazy: Tommaso di Giovanni di Simone Guidi da Castello di San Giovanni (Masaccio), Wypêdzenie z raju (pierwsze nowo¿ytne akty mê¿czyzny i kobiety), Pietro Perugio Adoracja Dzieci¹tka, Fra Angelico Zwiastowanie, Andrea Orcagna Zaniêcie Maryi,
Domenico Ghirlandaio Pok³on Trzech Króli, Sandro Botticelli Ukrzy¿owanie mistyczne 15;
b) fresk w jednej z sal pa³acu watykañskiego: Rafael Santi, Dysputa nad wiêtym Sakramentem 16;
11
Zob. E.  n i e ¿ y ñ s k a - S t o l o t, Tajemnice dekoracji Psa³terza Floriañskiego. Z dziejów
redniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa 1992, passim.
12
Zob. wiêty Wojciech-Adalbert. Wybór i oprac. Z. T. W i e w i ó r a. Gdynia 1997, s. 31.
13
Zob. K. T a r g o s z, Korzenie i kszta³ty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa. Kraków 1995 (w indeksie anio³ jako postaæ biblijna i literacka zosta³ wymieniony ponad 20 razy).
14
Moje zdziwienie wywo³uje to, ¿e Historyja zamyka rozdzia³ zatytu³owany Anio³owie w literaturze i kulturze duchowej XVI stulecia. Po jednostronicowej analizie tego dramatu rozdzia³ koñczy
siê zdaniem: Wiele dramatycznych gatunków nieregularnych epoki odrodzenia eksponowa³o dobrego anio³a, by przedstawiæ g³êbiê duchow¹ owych tak chêtnie przywo³ywanych chrzecijañskich
»miejsc szczêliwych« (s. 118). Wiele  znaczy ile? J. Z i o m e k w Renesansie pisze tylko
o trzech gatunkach (dramat misteryjny, moralitet, dramat miêsopustny), ³¹cznie za z dialogami polemicznymi  o czterech. Jeszcze dziwniejsza wydaje mi siê kompozycja podrozdzia³u opatrzonego
tytu³em Donna angelicata i mi³oæ metafizyczna: od Petrarki poprzez Sêpa Szarzyñskiego i Jana
Kochanowskiego (jako petrarkistów) do Miko³aja z Wilkowiecka. Jak tak¹ kompozycjê podrozdzia³u uzasadniæ procesem historycznoliterackim?
15
Zob. J. S. P a s i e r b, Cz³owiek i jego wiat w sztuce religijnej renesansu. Pelplin 1999, ilustr.
jednobarwna nr 8; ilustr. wielobarwne nr VIII, XV, XIX, XXV, XXVIII. Jeli autorka monografii na
s. 197205 pisze o renesansowych p³ótnach mistrzów postaci anielskich i przywo³uje obok dzie³
np. Jana van Eycka lub Tycjana równie¿ o³tarz w kociele parafialnym w Tarczku czy obraz Mistrza
Poliptyku z Szañca, to norma gatunkowa monografii pozwala zapytaæ tak¿e o dzie³a wystêpuj¹ce
w ksi¹¿ce tak wa¿nej, jak ta ks. Pasierba. Zastrze¿enie: poniewa¿ niektóre obrazy bywaj¹ odmiennie
tytu³owane, nie mogê wykluczyæ, ¿e zarzucam pominiêcie obrazu, który jednak zosta³ w³¹czony
w zakres badañ autorki monografii.
16
Zob. J. W. S u l i g a, Krocz¹c drogami anio³ów. Anio³y w sztuce i tradycji judeochrzecijañskiej. Katalog wystawy. Warszawa 1998.
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 Oble¿enie Jasnej Góry Czêstochowskiej; z jednej strony czytam bowiem: Anio³owie
pojawiaj¹ siê we wielu nurtach liryki i epiki XVII stulecia (s. 215), z drugiej strony za
w recenzowanej ksi¹¿ce reprezentantem rzekomo wielonurtowej epiki s¹ tylko dwa dzie³a
(Tobiasz wyzwolony i Raj utracony)  upomnia³bym siê o Oble¿enie Jasnej Góry: opiekê
nad klasztorem sprawuj¹ Pan Najwy¿szy, Przenajwiêtsza Panna i archanio³ Micha³;
 Anio³ Stró¿ w Antitemiuszu 17;
 Anio³ Stró¿ w dawnej kulturze religijnej 18;
 Cz³owiek igrzysko Bo¿e (Szachy) Wac³awa Potockiego 19; Potocki jest jedynie przywo³any z imienia i nazwiska na s. 164, gdy tymczasem jego wiersz, tak wa¿ny dla polskiej
poezji barokowej, ju¿ tylko z tej przyczyny, jak¹ jest relacja sprzê¿enia zwrotnego miêdzy
anio³em a diab³em, zas³uguje na uwagê 20;
 anio³y w ikonach (od Zwiastowania przez Narodziny a¿ po Wniebowst¹pienie i Wniebowziêcie) 21.
Oczywicie, to nie wszystkie luki  wyczerpanie tego wyliczenia by³oby w³anie moj¹
monograficzno-recenzyjn¹ iluzj¹. Co np. z polsk¹ literatur¹ apokryficzn¹? Micha³ i Gabriel w Postêpku prawa czartowskiego przeciw rodzajowi ludzkiemu? Wszak apokryfy s¹
istotnym elementem dawnej kultury (ostatecznie Teresa Micha³owska w redniowieczu
okreli³a je jako ród³o masowej wyobrani 22). Rozdzia³ VI: O skrzydlatych mieszkañcach katedr i miejsc szczêliwych, zosta³ powiêcony, jak dowiadujemy siê z jego podtytu³u, tematom anielskim w sztukach wizualnych  od redniowiecza do baroku. Czytam
w nim m.in. o poliptyku grudzi¹dzkim S¹d Ostateczny (s. 193194), obrazie Madonna
z Dzieci¹tkiem monogramisty SB z kocio³a Filipinów w Gostyniu (s. 202) czy o o³tarzu w kociele parafialnym w Tarczku (s. 202), nie znajdujê za np. wzmianki o anio³ach
Jana Marii Padovana z cyborium w kociele Mariackim. Casus Dolabelli: jest on obecny
jako autor malowid³a Msza dziêkczynna (na s. 210 jedno zdanie), a zarazem pozostaje nieobecny jako autor malowide³ z anio³ami w kaplicy w. Jacka w krakowskim kociele Dominikanów. Poniewa¿ anio³ w sztuce religijnej jest postaci¹ nie-do-wyczerpania 23, wybór analizowanych czy tylko przywo³ywanych dzie³ uznajê za bezdyskusyjn¹ koniecznoæ. Problem polega na tym, ¿e zasad tego wyboru daremnie szukam. Nie wiem zatem,
jak rozumieæ brak jakiejkolwiek werbalizacji zasady b¹d zasad wyboru: czy dlatego, ¿e
jest to monografia, a wiêc tym samym znajdujê tam znamienne dla niej WSZYSTKO, czy
17
Zob. J. T. M a c i u s z k o, Symbole w religijnoci polskiej doby baroku i kontrreformacji.
Warszawa1986, s. 175.
18
Zob. K ü n s t l e r - L a n g n e r, op. cit., s. 3947.
19
Zob. W . P o t o c k i, Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 16771695. W: Dzie³a. Oprac.
L. K u k u l s k i. T. 2. Warszawa 1987, s. 2829. Pierwsze wersy brzmi¹:
Có¿ jest wiat? Szachownica. W³anie mu to s³u¿y.
A ludzie co s¹? Szachy rozmaitej stru¿y.
Tu ¿ywot bia³e pole, czarne mieræ zaswoi.
Skoro hufce ze strony postawi¹ obojej,
Dwaj dowiadczeni gracze usiêd¹ za sto³em;
O jakie bezpieczeñstwo: pokusa z anio³em.
20
Zob. M a c i u s z k o, op. cit., s. 170: Po³¹czenie takie [tj. diabe³ i anio³] jest mo¿liwe dziêki
temu, ¿e przedstawiaj¹ te postacie dwa czêsto ³¹czone ze sob¹ wiaty pogr¹¿one w odwiecznej walce
o ludzkie dusze, wiaty istniej¹ce dlatego, ¿e egzystencja jednego uprawomocnia egzystencjê drugiego. Dalej (s. 173174) poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego wyobra¿enia anio³a
s¹ o wiele ubo¿sze ni¿ przedstawienia diab³a.
21
Zob. pochodz¹c¹ z drugiej po³owy XI w. ikonê Sobór Archistratega Micha³a ze zbiorów
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (S u l i g a, op. cit., s. 42).
22
T. M i c h a ³ o w s k a, redniowiecze. Warszawa 1995, s. 617.
23
Znamienne: tylko w samym katalogu wystawy Teatr i mistyka. Rzeba barokowa pomiêdzy
Zachodem a Wschodem / Theater and Mysticism. Baroque Sculpture between West and East (Red.
K. Kalinowski. Poznañ 1993) postaæ anio³a znajdujê na 23 zdjêciach.
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te¿ owe zasady w ogóle nie zosta³y okrelone? Tak le, tak niedobrze: pierwsze jest iluzj¹,
drugie powa¿nym b³êdem.
W poznanym przeze mnie w listopadzie 2008 ministerialnym projekcie Karty oceny
jednostki naukowej nauk humanistycznych, spo³ecznych i nauk o sztuce czytam: Przez
»monografiê« nale¿y rozumieæ opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych)
opublikowane jako ksi¹¿ka lub odrêbny tom omawiaj¹cy jakie zagadnienie w sposób
wyczerpuj¹cy, oryginalny i twórczy.
Tak pojêt¹ monografi¹ recenzowana ksi¹¿ka nie jest: anielskiej i angelologicznej materii nie wyczerpuje (zwa¿ywszy ich zakresy  by³oby to niewyobra¿alne); w kontekcie
znamiennej dla prze³omu wieków angelomanii o oryginalnoci ujêcia mówiæ mo¿na jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, tj. w wymiarze przyczynków.
Czym¿e wiêc jest recenzowana ksi¹¿ka? W moim przekonaniu: erudycyjnym przewodnikiem po wiecie anio³ów w kulturze dawnej Europy. Künstler-Langner poprowadzi³a czytelnika od tekstu do tekstu, od obrazu do obrazu i od rzeby do rzeby  niczym
przewodnik po kolejnych twórcach oraz ich dzie³ach. Jej ksi¹¿ka jest zapisem stanu pewnej równowagi miêdzy analiz¹ badawcz¹ a czytaniem tekstów i patrzeniem na obrazy oraz
rzeby.
Tak krytyczne twierdzenie pragnê uzasadniæ unaocznieniem kompozycji rozdzia³u
najwa¿niejszego, gdy¿ najbli¿szego tytu³owi i podtytu³owi. Ten¿e rozdzia³ IV (Barokowe
theatrum angelorum. Skrzydlaci bohaterowie polskiej poezji barokowej), licz¹cy 46 stronic, zosta³ podzielony na 4 podrozdzia³y:
1. Tam, gdzie Serafin pa³a... w szczêliwej mi³oci. O wierciad³ach wiecznej m¹droci;
2. Anio³ sztuki medytacji. Pochodnia mi³oci Bo¿ej Kaspra Twardowskiego;
3. Obsesja wzlotu i pragnienie transformacji ducha w emblematyce barokowej;
4. Towarzysz mierci, przewodnik po zawiatach.
Taki podzia³ jest logiczny i merytorycznie jak najbardziej zasadny. Problem kryje siê
w fakcie, ¿e na tym¿e podziale niemal koñczy siê znamienne dla monografii mylenie
uogólniaj¹ce, wy³aniaj¹ce siê z wczeniej dokonanych analiz. Niemal  poniewa¿ sekwencja
zapisów czytañ polskich poetów barokowych jedynie b y w a przerywana akapitami,
które werbalizuj¹ mylenie czytanymi tekstami (takie akapity znajdujê na s. 124125,
128, 133, 134, 137139, 155, 158, 162, 164). Nawet zwa¿ywszy dyskusyjnoæ mojego
dzielenia wywodu autorki na mylenie przytekstowe i mylenie uogólniaj¹ce, niepodobna podwa¿yæ wymowy liczb: na 46 stronicach rozdzia³u IV zaledwie kilkanacie akapitów uwa¿am za znamienne dla poetyki monografii.
Tak krytyczny g³os o monografii Danuty Künstler-Langner jak moja recenzja (powtórzê: erudycyjny przewodnik po wiecie anio³ów w kulturze dawnej) porednio mo¿e zostaæ podwa¿ony pytaniem o monografiê negatywu anio³a 24, tj. o ksi¹¿kê Wojciecha Brojera Diabe³ w wyobrani redniowiecznej (licz¹cej 666 stronic). Ksi¹¿kê wydan¹ w serii
tak presti¿owej jak Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Otó¿  wyjaniam 
autor owej ksi¹¿ki monograficznej opatrzy³ j¹ zawê¿aj¹cym (!) podtytu³em: Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie 25. Takie wytyczenie nieporównywalnie wê¿szych granic
analizy pozwala tej monografii staæ siê form¹ mo¿liw¹, gdy¿ ogarniêcie wzrokiem szerokich horyzontów i zg³êbienie materii s¹ wykonalne jako uwarunkowane ograniczeniem
do jednego wieku (nie za do kilkunastu) i do jednego gatunku redniowiecznej literatury
(a nie do tego, co najszersze, tj. do kultury dawnej Europy).
Chocia¿ tzw. rzut oka jest bezdyskusyjnie nagannym sposobem jakiegokolwiek filo24
Zob. A. J. S k o w r o n e k, Anio³owie s¹ wród nas. Fascynacje  dociekania  wierzenia.
Warszawa 2001, s. 107.
25
W. B r o j e r, Diabe³ w wyobrani redniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie. Wroc³aw 2003.
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logicznego postêpowania, to jednak w³anie ten¿e rzut oka na tytu³y ksi¹¿ek wydanych
i przygotowywanych w serii Monografie FNP pozwala dojrzeæ wyj¹tkowoæ ksi¹¿ki
Künstler-Langner: ani jeden z kilkudziesiêciu tytu³ów monografii FNP w ¿aden sposób
nie mo¿e siê równaæ z zakresem zdeterminowanym przez podtytu³ Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. W kontekcie tej ksi¹¿ki tamte monografie mog¹ jawiæ siê zaledwie
jako przyczynki. Tak wiêc stojê przed dylematem: co faktycznie jest monografi¹? 26 Moje
zakwestionowanie okrelenia gatunkowego monografia jako zarzut recenzenta pojedynczej ksi¹¿ki oczywicie mo¿na zaadresowaæ szerzej, wi¹¿e siê bowiem z pewn¹ praktyk¹
równie¿ innych autorów, która to praktyka polega na swoistym dowartociowaniu publikacji najwy¿sz¹ kwalifikacj¹ gatunkow¹.
Monografia versus erudycyjny przewodnik po wiecie anio³ów
W zakresie wytyczonym tytu³em i podtytu³em monografii otrzymamy, poprzestawszy na najwa¿niejszych polskich publikacjach ksi¹¿kowych, nastêpuj¹ce wielkoci materii angelologicznej w polskojêzycznej literaturze:
 A. J. Skowronek, Anio³owie s¹ wród nas (2001): stronic 158 27;
 S. Burnham, Ksiêga anio³ów (1996): stronic 86 28;
 Ksiêga o anio³ach (2002): stronic 402 29;
 trzytomowy Anio³ w literaturze i w kulturze (20042006): stronic 282 30.
W sumie polskojêzyczny stan badañ nad materi¹ podjêt¹ w recenzowanej ksi¹¿ce to
przynajmniej (wszak nie uwzglêdniam czasopism) 928 stronic. Powtórzê: 928 stronic!
Jest czym niemo¿liwym, by recenzowana monografia, licz¹ca stronic oko³o 220, zawar³a
w sobie to, co innym autorom zajê³o niemal 1000 stronic.
Rzecz jednak nie tylko w liczbach. Od takich czy innych wielkoci liczbowych wa¿niejsze jest pytanie, w jakim celu autorka przetworzy³a to, co czytelnicy jej ksi¹¿ki mog¹
znaleæ w stanie badañ angelologicznych? Czy prace biblistów, teologów, literaturoznawców i historyków sztuki uwa¿a³a za niedostateczne i dlatego ponownie podjê³a najszerzej
zakrelone studia nad anio³em? 31 A mo¿e recenzowana ksi¹¿ka jest raczej wywa¿aniem
przys³owiowych drzwi, ju¿ wczeniej szeroko otwartych? Tytu³em przyk³adu:
26
Zob. H. H o l l e n d e r, Na dzieñ dzisiejszy. Forum Akademickie 2007, nr 7/8, s. 89: Do
realnych nieporozumieñ mo¿e [...] prowadziæ inna jeszcze kalka [tj. kalka jêzykowa], któr¹ upowszechni³ p. Komitet Badañ Naukowych. Czym dla Pañstwa jest monografia? Dawniej chodzi³o
o dzie³o ksi¹¿kowe na konkretny, w¹ski, cile okrelony temat. Nie podrêcznik, nie synteza, nie
rozleg³a praca porównawcza. Praktyka KBN rozci¹gnê³a jednak ten termin na wszystkie ksi¹¿ki,
zgodnie ze znaczeniem angielskiego s³owa »monograph«, które oznacza publikacjê ksi¹¿kow¹ w odró¿nieniu od artyku³ów w czasopismach, pracach zbiorowych, materia³ach konferencyjnych oraz od
samych czasopism.
27
S k o w r o n e k, op. cit., passim. Od 186 stronic g³ównego tekstu odejmujê tu stronice dwóch
rozdzia³ów: Negatyw anio³a (ss. 19) i Byæ anio³em dla drugich (ss. 9).
28
S. B u r n h a m, Ksiêga anio³ów. Rozwa¿ania o anio³ach wczoraj i dzi oraz autentyczne
wiadectwa o tym, w jaki sposób wp³ywaj¹ na nasze ¿ycie. Prze³. D. C h o j n a c k a, M. P. J ab ³ o ñ s k i. Poznañ 1996, rozdz. Angelologia, albo wiedza o anio³ach.
29
Ksiêga o anio³ach. Red. H. Oleschko. Kraków 2002, passim; do zakresu materii podjêtej
w recenzowanej ksi¹¿ce nale¿y 21 prac (³¹cznie: ss. 402).
30
Anio³ w literaturze i w kulturze. Red. J. £ugowska, J. Skawiñski. [T. 1.] Wroc³aw 2004, passim  do zakresu materii podjêtej w recenzowanej ksi¹¿ce nale¿y 6 prac (³¹cznie: ss. 84); t. 2 (2005),
passim  do zakresu materii podjêtej w recenzowanej ksi¹¿ce nale¿y 9 prac (³¹cznie: ss. 122); t. 3
(2006), passim  do zakresu materii podjêtej w recenzowanej ksi¹¿ce nale¿y 5 prac (³¹cznie: ss. 76).
W sumie w 3-tomowej pokonferencyjnej publikacji materia angelologiczna obejmuje 282 stronice.
31
Jeli historycy sztuki dot¹d nie podo³ali wyzwaniu, jakim jest monografia anio³a, to fakt, ¿e
takie wyzwanie podjê³a D. Künstler-Langner, wiadczy o...?
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 o anio³ach w apokryfach Nowego Testamentu pisze Franciszek M. Rosiñski na 22
stronicach tomu 3 Anio³a w literaturze i w kulturze  Danuta Künstler-Langner na stronicach 5;
 aby krytycznie oceniæ poziom wypowiedzi autorki recenzowanej ksi¹¿ki jako historyka sztuki, wystarczy siêgn¹æ np. po Howarda Loxtona The Art. of Angels (London 1995):
tam znajdziemy w³aciw¹ publikacjom historyków sztuki problematyzacjê (!) materii anielskiej i angelologicznej oraz jak¿e liczne kolorowe ilustracje, z którymi niejako si³¹ rzeczy
ksi¹¿ka o tytule Anio³ w poezji baroku, dope³nionym podtytu³em Dzieje postaci w kulturze
dawnej Europy, po prostu a priori równaæ siê nie mo¿e; wiêc po co wywa¿aæ drzwi ju¿
otwarte przez historyków sztuki? 32
 Miko³aj Rej i Wac³aw Potocki: tak¿e to, co znajdujê w recenzowanej ksi¹¿ce, nie
mo¿e równaæ siê z tym, co wczeniej o ich twórczoci napisa³ Dariusz Dybek 33; Rej bowiem jest w niej znikomo obecny (na s. 116 zaledwie jeden akapit), a twórczoæ religijna
Potockiego zosta³a potraktowana przez autorkê wrêcz marginalnie, wy³¹cznie wywo³aniem imienia i nazwiska na s. 164; ten jeden akapit powiêcony Rejowi i zaledwie jednozdaniowe wywo³anie Wac³awa Potockiego proszê porównaæ z licz¹cym stronic 15 artyku³em w tomie 1 Anio³a w literaturze i w kulturze (obie ksi¹¿ki zosta³y wydane w tym samym formacie) 34;
 postaci anio³a w Tobiaszu wyzwolonym autorka powiêca pó³torej stronicy (s. 156
158), tymczasem Dybek zaj¹³ siê ni¹ na 15 stronicach 35; proporcja wymowna: jeden do
dziesiêciu.
Jaki jest sens ponownego podejmowania badañ angelologicznych? Jedyny warunek
ich sensownoci brzmi: przewy¿szenie tego, co ju¿ zosta³o rozpoznane. Takiego przewy¿szenia w recenzowanej ksi¹¿ce znajdujê niewiele. Sekwencja przyczynków i monografia
to jednak zdecydowanie odmienne formy gatunkowe wypowiedzi literaturoznawczej.
W wykorzystaniu stanu badañ przez autorkê dostrzegam dziwn¹ tendencjê: do pomijania tego, co najbli¿sze jej monografii. Mam tu na myli dwa pierwsze tomy wroc³awskiej
serii Anio³ w literaturze i w kulturze. Poprzestañmy na jednym z tych dwóch rozdzia³ów
recenzowanej ksi¹¿ki, które mo¿na uznaæ (zgodnie z tytu³em) za najwa¿niejsze, tj. na rozdziale IV, powiêconym skrzydlatym bohaterom polskiej poezji barokowej. Otó¿ w czêci tej daremnie szukam w przywo³ywanej przez autorkê literaturze pozycji najwa¿niejszych, tj. zawartych w tamtych wroc³awskich tomach dwóch artyku³ów Dariusza Dybka:
Sarmackie anio³y. Mieszkañcy nieba w twórczoci Miko³aja Reja i Wac³awa Potockiego
oraz W drodze z Rafa³em... Postaæ anio³a w Tobiaszu wyzwolonym Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego. Ten brak zastanawia w kontekcie mo¿e nawet imponuj¹cej znajomoci stanu badañ, jak¹ wykazuje autorka. Zmuszony poprzestaæ na przypuszczeniach,
mam do wyboru dwa wyjanienia: albo zwyk³e przeoczenie, albo wiadome pominiêcie
tych pozycji, które najmocniej podwa¿aj¹ wartoæ dokonanych w recenzowanej ksi¹¿ce
analiz twórczoci Reja, Potockiego i Lubomirskiego. Za t¹ drug¹ mo¿liwoci¹ przemawia
protekcjonalny ton, jaki we wstêpie towarzyszy informacji o wroc³awskim przedsiêwziêNp. na s. 211 czytam o zwieñczeniach kolumn g³ównej czêci o³tarza w kociele w. Katarzyny ojców augustianów w Krakowie. Czym¿e s¹ owe zwieñczenia kolumn?  historyk sztuki
napisa³by o kapitelach (g³owicach).
33
D. D y b e k, Sarmackie anio³y. Mieszkañcy nieba w twórczoci Miko³aja Reja i Wac³awa
Potockiego. W zb.: Anio³ w literaturze i w kulturze, t. 1.
34
Od liczby stronic nieporównywalnie wa¿niejsze s¹ odmienne spojrzenia: D y b e k (op. cit.)
pisze równie¿ o tym, co ³¹czy obydwu poetów w stworzoych przez nich postaciach anio³ów, tymczasem Künstler-Langner na ogó³ jedynie sporadycznie przekracza granice poszczególnych tekstów
(o czym szerzej piszê na dalszych stronicach tej recenzji).
35
D. D y b e k, W drodze z Rafa³em... Postaæ anio³a w Tobiaszu wyzwolonym Stanis³awa
Herakliusza Lubomirskiego. W zb.: Anio³ w literaturze i w kulturze, t. 2.
32
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ciu: Warto wskazaæ na interesuj¹ce tomy szkiców Anio³ w literaturze i w kulturze (t. 13)
pod redakcj¹ Jolanty £ugowskiej i Jacka Skawiñskiego (Wroc³aw 20042006) (s. 8).
Tak samo protekcjonalnie zosta³y potraktowane dwie inne fundamentalne publikacje
polskiej angelologii: Du¿e zainteresowanie problematyk¹ anielsk¹ w ostatnich latach zaowocowa³o interesuj¹cymi rozprawami i pracami zbiorowymi, m.in.: Herberta Oleschko
Anio³ów dyskretny lot (1996) oraz Ksiêga o anio³ach pod redakcj¹ tego samego badacza
(Kraków 2002) (s. 8).
Tak wiêc dla Danuty Künstler-Langner podstawowy stan badañ dwakroæ jest tylko
interesuj¹cy. Ten protekcjonalny ton oraz zignorowanie artyku³ów Dariusza Dybka poniek¹d s¹ zrozumia³e: autorka nie bêdzie przecie¿ wykorzystywaæ tej czêci stanu badañ,
która unaocznia: 1) wtórnoæ poznawcz¹ powa¿nej czêci jednego sporód dwóch najistotniejszych rozdzia³ów jej ksi¹¿ki; 2) to, ¿e Dybek wyznaczy³ taki poziom barokowej
angelologii, któremu sama nie sprosta³a (mam tu na myli wnikliwoæ analiz oraz interpretacje nie ograniczone samoistnymi tekstami, tj. czytanymi po kolei i osobno). Zignorowanie podstawowego stanu badañ jako sposób kreowania w³asnej oryginalnoci to swoista poetyka literaturoznawstwa.
Powtórzê: liczby stronic to materia drugorzêdna. Mniejsza ju¿ o to, ¿e monografia
problemowa jako wyczerpuj¹ce przedstawienie anio³a w kulturze do XVII w. w³¹cznie wymaga³aby przejêcia i powtórzenia przynajmniej tych wszystkich 928 stronic.
Wa¿niejsze co innego: jaki jest sens pisania angelologicznej monografii bezproblemowej, jeli do ogromnego stanu badañ wnosi tak niewiele tego, co mo¿na uznaæ za odkrywcze?
Problem ogólny polega nie tyle na tym, ¿e poezjê baroku mo¿na czytaæ przekrojowo
 wielorako, ile na tym, ¿e nie ka¿dy przekrój niejako samym sob¹ determinuje znacz¹c¹
wartoæ w³anie przekrojowego czytania. Czego dowodz¹ np. dwie wczeniejsze ksi¹¿kowe publikacje Künstler-Langner: Idea vanitas. Jej tradycje i toposy w poezji polskiego
baroku oraz Cz³owiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. W tych dwóch przekrojach przedmiotem badañ sta³y siê bezdyskusyjnie wa¿ne problemy barokowej poezji.
W moim przekonaniu podobnego statusu w poezji polskiego baroku anio³ po prostu nie
posiada. Tymczasem w recenzowanej ksi¹¿ce stwierdzam paradoksalny stan rzeczy: tekstom, w których anio³a znajdujê jako postaæ wa¿n¹ (np. Symfonie anielskie ¯abczyca czy
pobo¿na twórczoæ emblematyczna), powiêca siê mniej wiêcej tyle samo uwagi, ile tym
tekstom, w których anio³ pozostaje kim drugoplanowym (Rytmy, abo wiersze polskie Sêpa
Szarzyñskiego czy Poezje ks. Baki). Znamienne: analiza wierszy tego pierwszego wype³nia 6 stronic (s. 120125), ale konkretnie o aniele dostrzegam wy³¹cznie 5 cytatów (czterokroæ Rytmy i jeden raz Hierarchia niebiañska Pseudo-Dionizego Areopagity) oraz raczej ogóln¹ interpretacjê Sêpowej poezji ni¿ cile angelologiczn¹ analizê. Podobnie z wierszami ks. Baki 36  autorka powiêca im mniej wiêcej pó³torej stronicy, ale w tym¿e
przestrzennym zakresie znajdujê jeden cytat do rzeczy (12 wersów z Dworskiej m³odzi)
oraz zaledwie dwa zdania do rzeczy, tj. powiêcone samym anio³om: W barokowym
t h e a t r u m a n g e l o r u m nie mo¿e zabrakn¹æ postaci niezwyk³ej, autora obrotowej
sceny mierci, dziel¹cej wiat na umieraj¹cych i zmar³ych, w³aciciela mortualnego zwierzyñca, egzekutora praw niebieskich. [...] Podmiot liryczny zmêczony ha³asem ziemskiego spektaklu wybiera muzykê anielsk¹ [...] (s. 162163) 37.
Policzy³em: powiêcone twórczoci ks. Baki akapity ³¹cznie zawieraj¹ 18 zdañ (nie
uwzglêdniam cytatów graficznie wyodrêbnionych). Tej dysproporcji (2 : 18) zaakceptowaæ niepodobna. Künstler-Langner wpad³a w pu³apkê przez sam¹ siebie zastawion¹: anio³
jako przedmiot monografii niejako wymusza na niej zajmowanie siê równie¿ tymi tekstaNa marginesie i jedynie gwoli recenzenckiej powinnoci: tak ¯abczyc, jak te¿ ks. Baka w indeksie nazwisk zostali pominiêci.
37
Podkrelenia w tym oraz w nastêpnych cytatach z recenzowanej ksi¹¿ki  K. O.
36
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mi, w których jego rola pozostaje drugo- b¹d nawet trzecioplanowa. W tym konflikcie
czy tylko napiêciu miêdzy monograficznym WSZYSTKO a literaturoznawczym ZNACZENIEM nie dostrzegam dobrego rozwi¹zania. Dobrego  znaczy takiego, w którym sumiennoæ lektury zostaje jeli ju¿ nie zharmonizowana, to przynajmniej zestrojona z respektowaniem hierarchii znaczeñ. Dlatego  podkrelam: w moim przekonaniu  przedsiêwziêciem
poznawczo bardziej wartociowym by³aby nie monografia anio³a w poezji baroku, lecz odrêbne studia nad tymi tekstami, w których postaæ Bo¿ego pos³añca jest kim wa¿nym.
W recenzowanej ksi¹¿ce po rozdziale IV, powiêconym polskiej poezji barokowej,
nastêpuje rozdzia³ V: Dobre anio³y w europejskiej poezji XVII w. Wspó³tworz¹ go cztery
podrozdzia³y, w których autorka zajmuje siê angielsk¹ poezj¹ metafizyczn¹, epigramatami
Johannesa Schefflera, emblematyk¹ i twórczoci¹ francuskich poetów p³on¹cej wyspy.
Mniejsza o tytu³ rozdzia³u (s³owo dobre wydaje mi siê zbêdne  ostatecznie z³e anio³y
ju¿ anio³ami nie s¹). Wypowiem siê jedynie o pierwszym podrozdziale, poniewa¿ uwa¿am, ¿e w zakresie poezji metafizycznej jestem, przynajmniej w pewnym stopniu, jako
tako kompetentny. Niestety, w podrozdziale tym znajdujê podobn¹ dysproporcjê, jak ta,
któr¹ dostrzeg³em w akapitach powiêconych wierszom ks. Baki. Otó¿ podrozdzia³ opatrzony tytu³em Niewidzialni inspiratorzy cz³owieka  angielska poezja metafizyczna obejmuje 11 stronic; pomin¹wszy cytaty, policzy³em zdania: jest ich 143. Rzecz nie w liczbie
bynajmniej, lecz w tym, jak niewiele w nich znajdujê o postaci, zdawa³oby siê, najwa¿niejszej, tj. o Bo¿ym pos³añcu. Pojawia siê on bowiem niejako na marginesie ogólnej charakterystyki angielskiej poezji metafizycznej, np.:
Poezjê poetów metafizycznych obszaru Anglii cechuje skupiona refleksja na mo¿liwociach percepcyjnych cz³owieka, który stara siê u s ³ y s z e æ B o g a i a n i o ³ a, zobaczyæ jasnoæ, dotkn¹æ sfery pozaziemskiej, stoj¹c mocno nogami na pogr¹¿onym w cierpieniu globie (s. 165).
Poeci angielscy wybieraj¹cy t e m a t y r e l i g i j n e i a n g e l i c z n e proponowali czytelnikowi europejskiemu nowe odczytanie wiata, który mo¿e byæ kszta³towany si³¹
ludzkiej myli inspirowanej przez boskie centrum (s. 165).
Zachêcali go [tj. cz³owieka] do eksploracji kosmosu fizycznego i transcendentnego
filozofowie i poeci przekonani o mocy s³owa, które mo¿e zachêciæ do medytacji i zobaczenia siebie n a t l e b y t ó w l e p s z y c h, a n g e l i c z n y c h (s. 165166).
Herbert zachêcaj¹cy cz³owieka do modlitwy  »c z a s u a n i e l s k i e g o i kocielnej biesiady«  to poeta otwartych niebios, kocielnych dzwonów i melodii wszechwiata
(Modlitwa I) (s. 166) 38.
Czym¿e s¹ wiêc takie, jak¿e liczne, zdania podrozdzia³u powiêconego angielskiej
poezji metafizycznej? Na 143 zdania tego¿ podrozdzia³u znajdujê cokolwiek o anio³ach
zaledwie w 36 zdaniach. Proporcja 143 : 36 wydaje mi siê dysproporcj¹ nie do zaakceptowania. Jedynie co czwarte zdanie jest do rzeczy. Dlatego zdania te okrelê jako angelologiê opatulon¹ w watê s³own¹, tj. w to, co poniek¹d  jak powszechnie wiadomo 
wystêpuje w angielskiej poezji metafizycznej. Anio³ bowiem staje siê przede wszystkim
pretekstem, by zwerbalizowaæ ogóln¹ charakterystykê nawet nie tyle tej poezji, ile poszczególnych poetów. Charakterystykê  dodam  poznawczo wtórn¹.
Inny zawód poznawczy wi¹¿e siê z drugim podrozdzia³em rozdzia³u III, zatytu³owanym Próby budowania antropologii angelicznej. W poszukiwaniu mi³oci anielskiej (s. 107
113). Antropologia angeliczna  to brzmi ciekawie i zasadnie (wszak w redniowiecznej hierarchii bytów byty czyste i zwierzêta s¹ najbli¿sze cz³owiekowi). Niestety, na tych
6 stronicach ksi¹¿ki pró¿no szukam owej angelicznej antropologii  znajdujê jedynie kilkanacie zdañ, które wskazuj¹ wiêzi ³¹cz¹ce antropologiê z angelologi¹. Czym¿e wiêc s¹
s³owa antropologia angeliczna w ródtytule? Wpisaniem siê w modê na tak¹ czy inn¹
38

Zob. te¿ s. 167176.
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antropologiê? Chwytem maj¹cym zawy¿yæ wartoæ angelologii o antropologiê? Mniejsza
jednak o intencje autorki, wa¿niejsze jest dla mnie co innego. Otó¿ na s. 108109 czytam
jej wywód o obronie godnoci cz³owieka Jana ze Trzciany. Wywód ten opatrzy³a jednym
przypisem odsy³aj¹cym do studium Jana Czerkawskiego Jana z Trzciany koncepcja godnoci cz³owieka 39. Co na czytelniku mo¿e sprawiæ wra¿enie, ¿e to, co pisze autorka, jest
odkrywcze, a studium historyka filozofii pozostaje tylko wsparciem jej wywodu. Tymczasem rzecz siê ma akurat odwrotnie: to Czerkawski zaj¹³ siê ow¹ koncepcj¹ na niemal 90 (!)
stronicach. Owo za pó³torej stronicy powiêcone przez Künstler-Langner Janowi z Trzciany
to przys³owiowe wywa¿anie dawno otwartych drzwi. Bezsensowne.
O historii literatury staropolskiej ³atwiej mi wypowiedzieæ siê ni¿ o historii sztuki.
Z jednej strony, bezdyskusyjnym walorem recenzowanej ksi¹¿ki pozostaje erudycyjna
wêdrówka po malarstwie i rzebie dawnej Europy, z drugiej jednak (przyznajê) nie potrafiê oceniæ oryginalnoci rozdzia³ów im powiêconych. Porównanie ich z badaniami historyków sztuki mo¿e staæ siê przedmiotem osobnej recenzji. Jedno nie ulega w¹tpliwoci:
niezliczone dzie³a sztuki w pewnym sensie dowodz¹, ¿e Bo¿y pos³aniec by³ istotn¹ postaci¹ sztuki religijnej.
Przypomnê tytu³ i podtytu³ ksi¹¿ki: Anio³ w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze
dawnej Europy. Sporód szeciu rozdzia³ów dwa (tj. czwarty i pi¹ty) podejmuj¹ materiê okrelon¹ tytu³ami: Barokowe theatrum angelorum. Skrzydlaci bohaterowie polskiej poezji
barokowej i Dobre anio³y w europejskiej poezji XVII w. Jaka jest wartoæ poznawcza tych¿e
dwóch najistotniejszych rozdzia³ów? Najogólniejsza odpowied brzmi: zró¿nicowana. Stronice odkrywczych analiz przeplataj¹ siê z takimi, które w kontekcie angelologicznego
stanu badañ pozostawiaj¹ wra¿enie niedosytu poznawczego lub wrêcz zawodu.
Anio³owie badani po kolei i osobno
Wczeniej napisa³em, ¿e recenzowana ksi¹¿ka w moim przekonaniu jest erudycyjnym przewodnikiem po wiecie anio³ów w kulturze dawnej: Danuta Künstler-Langner
poprowadzi³a czytelnika od tekstu do tekstu, od obrazu do obrazu i od rzeby do rzeby 
niczym przewodnik. Tak krytyczna ocena powinna zostaæ gruntownie uzasadniona. Otó¿
wywodzê j¹ z konstrukcji poszczególnych rozdzia³ów: sekwencje zawieraj¹ce analizy kolejnych tekstów i dzie³ sztuk piêknych (po³¹czone z ogóln¹ charakterystyk¹ ich twórców)
jedynie bywaj¹ przeplatane zdaniami, w których autorka przekracza granice wytyczone
pojedynczymi tekstami, obrazami i rzebami. Poniek¹d uogólniaj¹c, powiem, ¿e anio³owie, zazwyczaj badani po kolei i tym samym osobno, bezdyskusyjnie staj¹ siê przedmiotem wypowiedzi syntetyzuj¹cej tak naprawdê jedynie we wstêpie i w zakoñczeniu.
Np. w podrozdziale Niewidzialni inspiratorzy cz³owieka  angielska poezja metafizyczna,
licz¹cym  powtórzê  143 zdania, znajdujê zaledwie 40 takich zdañ, które dowodz¹, ¿e
ich autorka angielsk¹ poezjê metafizyczn¹ czyta szerzej ni¿ tylko w granicach wytyczonych twórczoci¹ poszczególnych poetów oraz pojedynczymi dzie³ami. Trudno oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e w rozdziale powiêconym angielskiej poezji metafizycznej Künstler-Langner anio³a i problematykê angelologiczn¹ postrzega jedynie na poziomie i w granicach
pojedynczych wierszy. Kiedy przechodzi na nieco wy¿szy poziom mylenia historycznoliterackiego, wówczas anio³ znika z pola widzenia. Podobnie w innych podrozdzia³ach i rozdzia³ach. Zwa¿ywszy, ¿e recenzowana ksi¹¿ka ma byæ monografi¹, niepodobna zaakceptowaæ tego, ¿e analizy poszczególnych tekstów, obrazów i rzeb zosta³y syntetycznie ujête
dopiero w czteroipó³stronicowym zakoñczeniu.
Przed laty Katarzyna Kasztenna zasygnalizowa³a pokrewieñstwo narracyjne mono39
J. C z e r k a w s k i, Jana z Trzciany koncepcja godnoci cz³owieka. W: Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku. Lublin 1992.
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grafii i syntezy 40. Dlatego wybór, o którym pisa³ Jerzy Ziomek, stan¹³ równie¿ przed Danut¹
Künstler-Langner: Synteza, czyli dzie³o monograficzne, które zazwyczaj w tytule ma
okrelenie »historia literatury«, [...] jest konstruktem zbieraj¹cym wyniki badañ szczegó³owych i operuj¹cych wielkimi ca³ociami, ale to nie znaczy, ¿e nie mo¿e zatrzymaæ siê
i zbli¿yæ do dzie³a, utworu literackiego i jego segmentu 41.
Prawo Künstler-Langner do takiego zatrzymywania siê i zbli¿ania jest bezdyskusyjne. Natomiast to, jak je wykorzysta³a, mo¿e zostaæ ocenione jedynie krytycznie. Poniewa¿
jej ksi¹¿ka jest przede wszystkim zapisem sekwencji owego zatrzymywania siê i zbli¿ania
do tekstów i dzie³ sztuki. Takie sekwencje, nawet najliczniejsze, pozostaj¹c bezdyskusyjnym prawem monografisty, nie konstytuuj¹ monografii!
Danuta Künstler-Langner nie podjê³a jednak drogi dobrze jej znanej. Tak w publikacji
sprzed 10 lat jak te¿ w recenzowanej ksi¹¿ce jedynie przywo³a³a wyró¿nione przez Wojciecha Brojera funkcje anio³a, tj.: opiekuna, obroñcy, lustratora, anio³a karz¹cego, przewodnika po zawiatach 42. Funkcje te pozwalaj¹ materiê anielsk¹ i angelologiczny stan
badañ sproblematyzowaæ. Tzn. przejæ od poznawczo umiarkowanie wartociowego czytania b¹d ogl¹dania po kolei i osobno (tj. poszukiwania odpowiedzi na pytanie gdzie
jaki anio³ jest?) do tego, co za Markiewiczem mo¿na nazwaæ monografi¹ problemow¹.
Nie jest ni¹ przedstawienie Bo¿ego pos³añca na przestrzeni dziejów (jak czytam w pierwszym zdaniu ksi¹¿ki na s. 5). Nawet najpe³niejsze i po³¹czone z elementami analizy przedstawienie (!) anio³a pozostanie bowiem jedynie czêci¹ zadañ, jakie stoj¹ przed autorem
jakiejkolwiek monografii literaturo- czy kulturoznawczej. Inn¹ ni¿ ta zawarta w monografii Brojera podpowied, jak materiê anielsk¹ i angelologiczny stan badañ mo¿na sproblematyzowaæ, znajdziemy np. w katalogu wystawy Krocz¹c drogami anio³ów. Anio³y w sztuce
i tradycji judeochrzecijañskiej 43.
Last, but not least
Podobno diabe³ tkwi w szczegó³ach 44  dlatego powinny zostaæ przywo³ane dwa zdania. Pierwsze z nich brzmi:
Cz³owiek nie mo¿e wybieraæ z³a, poniewa¿ nape³nia siê wówczas z³em i burzy równowagê zharmonizowanego kosmosu (s. 176).
Zdanie to pojawia siê w kontekcie Raju utraconego Miltona, gdy Künstler-Langner
opisuje postaæ archanio³a Micha³a, wyjaniaj¹cego pierwszym rodzicom konsekwencje
ich grzechu. Niestety, badaczka nie wskaza³a tych wersów Raju utraconego, które doprowadzi³y j¹ do rewolucyjnego na tle ca³ej teologii chrzecijañskiej twierdzenia: Cz³owiek
nie mo¿e wybieraæ z³a. W Raju utraconym znajdujê jedynie: Cz³owiek nie mo¿e samotnie wype³niæ / Swoich nakazów moralnych [...] (ks. XII, w. 369870) 45.
40
K. K a s z t e n n a, Z dziejów formy niemo¿liwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej. Wroc³aw 1995, s. 182183.
41
Cyt. jw., s. 1920.
42
W. B r o j e r, Anio³ w wyobrani chrzecijan do XIII wieku. W zb.: Wyobrania redniowieczna. Red. T. Micha³owska. Warszawa 1996.
43
Tytu³y kolejnych rozdzia³ów katalogu eksponowanych obiektów brzmi¹: Mieszkañcy niebios, A rankiem szóstego dnia, Stró¿owie dróg naszych, Jakubowa drabina, Muzyka sfer, Przewodnicy Izraela, wiadkowie Nowego Przymierza, Koció³ wiêtych, Hierarchii uobecnienie, wiêtych
obcowanie, Stoj¹c przed obliczem Pana, wiat³o Przeczystej, W ob³oku niezachodz¹cej wiat³oci,
Otwarcie siódmej pieczêci.
44
Trudno przemilczeæ niedorobiony indeks nazwisk, np. daremnie w nim szukam Wita Stwosza (s. 196), Andrzeja Krzyckiego i Bart³omieja Berecciego (s. 205) czy Tomasza Dolabelli i Claudea Wallota (s. 210).
45
J. M i l t o n, Raj utracony. Prze³. M. S ³ o m c z y ñ s k i. Warszawa 1974, s. 387.
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Tragedi¹ chrzecijanina jest to, ¿e grzesznik wybiera z³o: Przyczyn¹ z³a jest w³aciwie zawsze wolna decyzja stworzenia, które podejmuj¹c j¹ sprzeciwia siê dobru (Bogu,
celowi istnienia, celowi ¿ycia) [...] 46. Jeli jednak problematyka zwerbalizowana w Pimie wiêtym i np. w sporach Augustyna z pelagianami, Lutra z Erazmem czy autora Prowincjona³ek z jezuitami nie by³a urojeniem chrzecijan, wówczas kompetencja teologiczna Danuty Künstler-Langner jest...
Drugie zdanie stawia podobnie powa¿ny znak zapytania  nie nad teologiczn¹, ale nad
kulturoznawcz¹ kompetencj¹ autorki ksi¹¿ki opatrzonej podtytu³em Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Zdanie to brzmi:
W okresie baroku czêsto korzystano z antycznej tradycji w zakresie plastycznego
objaniania tematu i wiersze obrazkowe [!] bywa³y pretekstem [!] do rozwa¿añ literackich i plastycznych (s. 169).
Na tej¿e samej stronicy 169 czytam:
Nawi¹zuj¹cy w swej formie graficznej (skrzyd³a cz³owiecze i boskie) do poezji obrazkowej [!] (carmina figurata) wiersz Herberta [Skrzyd³a wielkanocne] wpisany jest w parawizualn¹ kulturê dawnej Europy.
Mniejsza o s³owo pretekst z jego deprecjonuj¹cym nacechowaniem (tradycja antyczna faktycznie by³aby jedynie pretekstem?). Wa¿niejszy jest przymiotnik obrazkowy
 to nie lapsus calami ani przeoczenie, gdy¿ pojawia siê dwukrotnie. Koniec pierwszego
z zacytowanych tu zdañ Künstler-Langner opatrzy³a przypisem odsy³aj¹cym do dwóch
ksi¹¿ek: Piotra Rypsona (Piramidy, s³oñca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do
XVIII wieku) i Herberta Oleschki (Anio³ów dyskretny lot). Sprawdzi³em: ani Rypson, ani
Oleschko na stronicach wskazanych przez Künstler-Langner o poezji obrazkowej ani
o wierszach obrazkowych nie pisz¹. W Staropolskiej teorii genologicznej Teresy Micha³owskiej znajdujê jedynie obraz plastyczny (pictura) 47. Tak¿e w monografii Janusza
Pelca S³owo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych terminy poezja obrazkowa czy wiersze obrazkowe nie wystêpuj¹ (tam¿e tylko: wiersze na i pod obrazy).
Równie¿ Piotr Wilczek pisze wy³¹cznie o poezji wizualnej, wierszach wizualnych oraz
o utworze wizualnym 48. Nie potrafiê wskazaæ ¿adnej innej polskiej publikacji ni¿ recenzowana ksi¹¿ka, w której w kontekcie zwi¹zków s³owa i obrazu pojawi³by siê przymiotnik obrazkowy.
Ostatecznie na tê inwencjê terminologiczn¹, jak¹ jest przymiotnik obrazkowy, mo¿na
by przymkn¹æ oko, gdyby nie wspó³czesna kultura i znamienne dla niej przewa¿nie mocno pejoratywne brzmienie owego s³owa. Poprzestanê na przytoczeniu fragmentu dostatecznie wymownej wypowiedzi Jana B³oñskiego:
Kultura obrazkowa nie mo¿e wzbogaciæ niczyjej to¿samoci, bo opiera siê na nieustannej zmianie, nieustannej dekonstrukcji odczuwania i mylenia. Istot¹ kultury, istot¹
to¿samoci jest zwi¹zek i hierarchia, podporz¹dkowanie mniej wa¿nego wa¿niejszemu.
A co nam dzi z kultury obrazkowej zostaje? Pozostaje fizjologia, pozostaj¹ odruchy...
46
K. R a h n e r, H. Vo r g r i m l e r, Ma³y s³ownik teologiczny. Prze³. T. M i e s z k o w s k i,
P. P a c h c i a r e k. Wstêp A. S k o w r o n e k. Warszawa 1987, s. 566.
Aby nie mno¿yæ wielu odes³añ, poprzestanê na jeszcze tylko jednym cytacie: Z ³ o m or a l n e. Mo¿e byæ ono rozumiane [...] w sensie podmiotowym i formalnym, kiedy oznacza woln¹
i wiadom¹ decyzjê wbrew moralnemu dobru, nastêpnie za wynikaj¹cy st¹d zewnêtrzny czyn oraz
ugruntowuj¹ce siê przyzwyczajenie i wewnêtrzn¹ postawê (A. P o d s i a d, Z. W i ê c k o w s k i,
Ma³y s³ownik terminów i pojêæ filozoficznych dla studiuj¹cych filozofiê chrzecijañsk¹. Wprowadzenie A. P o d s i a d. Warszawa 1983, s. 438. Podkrel. K. O.).
47
T. M i c h a ³ o w s k a, Staropolska teoria genologiczna. Wroc³aw 1974, s. 168.
48
P. W i l c z e k, Funkcje wierszy wizualnych w utworze Adama Nieradzkiego Kirys hartowny staro¿ytnego ¿o³nierza. W zb.: O literackiej ramie wydawniczej w ksi¹¿kach dawnych. Red.
R. Ocieczek. Katowice 1990.
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Je¿eli s³owo »kszta³tuje« znaczy: czyni lepszym, bogatszym, uporz¹dkowanym, to
literatura obrazkowa, oczywicie, nikogo nie kszta³tuje, ale og³upia, bo zrywa ci¹g³oæ
sekwencji, zmienia wiat w kaszê. [...] Kultura obrazkowa zaprowadzi³aby nas w koñcu
do jaskini 49.
W takim kontekcie poezja figuratywna jako wypowied obrazkowa staje siê poniek¹d czym równym komiksom, kolorowym czasopismom, telewizji, kinu oraz Internetowi. Oczywicie, badacz kultury dawnej nie musi byæ medioznawc¹, ale jednak powinien
wiedzieæ, co pisze...
Krzysztof Obremski
(Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Nicolaus Copernicus University, Toruñ)

Abstract
The subject of the review is Danuta Künstler-Langners book Angel in Baroque Poetry. History
of the Figure in Old Europe Culture. Is such ambitious monograph (such term is the book referred to
by its author) virtually possible? Indeed, its content matter should be centuries old European culture
from Lisbon to (at least) Vilnius and Lvov. The author of the book gravely ignores an enormous state
of research (only in Polish books I have counted up to thousand pages) which gives an impression
of originality. This monograph is rather a guidebook in poetry and works of arts since a more
compound angelology is to be found mainly in the introduction and conclusion.

A n n a K a ³ u ¿ a, WOLA ODRÓ¯NIENIA. O MODERNISTYCZNEJ POEZJI
JAROS£AWA MARKA RYMKIEWICZA, JULII HARTWIG, WITOLDA WIRPSZY
I KRYSTYNY MI£OBÊDZKIEJ. Kraków 2008. (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas), ss. 260, 4 nlb.
Pomys³ badania ladów projektu modernistycznego w polskiej poezji wspó³czesnej 
a nie dalszego przesuwania granic postmodernizmu  jest ciekawy 1. W ksi¹¿ce Anny Ka³u¿y, powiêconej twórczoci czworga autorów: Jaros³awa Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Mi³obêdzkiej, których projekty poetyckie wykrystalizowa³y siê w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, szerszy oddwiêk zyskuj¹c w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku  co, jak postuluje badaczka, mo¿e wiadczyæ
o tym, ¿e wtedy w³anie dope³niaj¹ siê w modernistycznej historii poezji jej alternatywne, dot¹d mniej zauwa¿ane, nurty (s. 237)  pomys³ ten znajduje bardzo interesuj¹c¹
realizacjê. Modernizm opisywany przez Ka³u¿ê mieci siê w ujêciu zaproponowanym
przez Ryszarda Nycza 2, jest te¿ raczej modern¹ w rozumieniu Welschowskim, której
postmoderna nie zamierza przezwyciê¿aæ, lecz kontynuuje  i przepracowuje  ró¿ne jej
w¹tki, jako moderna postmodernistycznie odmieniona, p³ynnie w postmodernê przechoJ. B ³ o ñ s k i, O fikcji. W zb.: Rozmowy na koniec wieku. T. 2. Prowadz¹ K. J a n o w s k a,
P. M u c h a r s k i. Kraków 1998, s. 130.
49

Choæ nie a¿ tak odosobniony. A. S k r e n d o w ksi¹¿ce Poezja modernizmu. Interpretacje
(Kraków 2005) umieszcza w kanonie polskich twórców modernistycznych m.in. Lemiana i Mi³osza  jak R. N y c z w pracy Literatura jako trop rzeczywistoci. Poetyka epifanii w nowoczesnej
literaturze polskiej (Kraków 2001)  ale tak¿e Twardowskiego, Ró¿ewicza, Grochowiaka i wirszczyñsk¹. M. J a w o r s k i, autor ksi¹¿ki Rewersy nowoczesnoci. Klasycyzm i romantyzm w poezji
oraz krytyce powojennej (Poznañ 2009), pisze o trzech liniach rozwoju polskiego modernizmu poetyckiego: awangardowej, symbolistycznej oraz Mi³oszowej, do której zalicza Herberta, Rymkiewicza i Zagajewskiego.
2
R. N y c z, Jêzyk modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wroc³aw 1997.
1

