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go cieszy udostêpnienie wspó³czesnym mi³o�nikom literatury staropolskiej s³ynnego XVII-
-wiecznego poematu o czterech rzeczach ostatecznych w rzetelnym przygotowaniu Jacka
Sokolskiego. Opracowanie, nie wolne � jak wszystko, co ludzkie � od niedoskona³o�ci,
jest nie tylko dobrym przyk³adem udanego kompromisu miêdzy edycj¹ krytyczn¹ a wyda-
niem popularnym, znaczonego mark¹ gruntownej szko³y akrybii filologicznej autora pu-
blikacji, ale te¿ stanowi �wiadectwo niezmiennego od kilkunastu lat o¿ywienia � za spra-
w¹ Instytutu Badañ Literackich PAN i Stowarzyszenia �Pro Cultura Litteraria� � na polu
edytorstwa tekstów staropolskich. Dziêki temu ju¿ nie w¹ska grupa specjalistów, ale szer-
sze grono czytelników bêdzie mog³o bezpo�rednio skonfrontowaæ z tekstem literackim
opiniê ks. Stagraczyñskiego o �polskim Dantem� spod Wieruszowa.

Jacek Kowzan
(Akademia Podlaska w Siedlcach)

A b s t r a c t

This is the review of Jacek Sokolski�s critical edition of Przera�liwe echo tr¹by ostatecznej (The
Terrifying Echo of the Last Trumpet), the seventeenth-century famous Polish poem on the Four Last
Things.

G r z e g o r z  T r o � c i ñ s k i, WCZASY WIELKIEGO CZ£OWIEKA. STUDIUM
O POEZJI STANIS£AWA HERAKLIUSZA LUBOMIRSKIEGO. (Recenzent: Stefan
Nieznanowski). Sandomierz 2005. Studium Generale Sandomiriense � Wy¿sza Szko³a
Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, ss. 192.

Podejmuj¹c refleksjê nad dokonaniami Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego � pi-
sarza, my�liciela, mecenasa sztuk i mê¿a stanu zmar³ego ponad 300 lat temu, w fascynuj¹-
cym okresie �zmierzchu baroku� 1 � trudno przeceniæ donios³o�æ wielorakich korzy�ci po-
znawczych wynikaj¹cych z tego, ¿e dzieje czytelniczej i naukowej recepcji dzie³ �Salo-
mona polskiego� mo¿emy obecnie ujmowaæ w perspektywie historii pos³uguj¹cej siê �miar¹
stuleci�, �d³ugiego trwania� 2. W trzy wieki od �mierci Marsza³ka Wielkiego Koronnego
dysponujemy bowiem licznymi i interesuj¹cymi �ród³ami �wiadcz¹cymi o rozleg³ej re-
cepcji jego dzie³ i stereotypach rzutuj¹cych na ich interpretacje, o legendzie otaczaj¹cej
postaæ pisarza, o zawik³anych losach jego twórczo�ci literackiej (zarówno tej publikowa-
nej drukiem, jak i rozproszonej w rêkopisach) czy wreszcie o zmiennych kolejach zainte-
resowañ literaturoznawczych spu�cizn¹ autora De vanitate consiliorum.

Nie podwa¿aj¹c znaczenia tej historycznej perspektywy, której znajomo�æ posi¹�æ
powinni wszyscy badacze twórczo�ci Lubomirskiego, zauwa¿my jednak, ¿e ¿ywe zainte-
resowanie, jakie jego dzie³a wywo³uj¹ ostatnio w�ród znawców literatury i kultury daw-
nej, wymaga te¿ tego, aby debacie o nim � �ci�lej: naukowej debacie � przyjrzeæ siê w per-
spektywie �czasu krótkiego� 3. Stosuj¹c tê w³a�nie miarê czasu ³atwo dostrzec, ¿e miniona
dekada w zakresie badañ nad twórczo�ci¹ wybitnego barokowego pisarza by³a okresem
wyj¹tkowo owocnym. W dziesiêcioleciu tym opublikowana zosta³a, przygotowana przez
Adama Karpiñskiego, edycja Poezji zebranych Lubomirskiego, w której, oprócz jego teks-
tów, znalaz³a siê tak¿e obszerna rozprawa ich wydawcy, zatytu³owana O autorze. W po-
szukiwanu wizerunku �Salomona polskiego� 4. W omawianym okresie, obok licznych ar-

1 Zob. studia og³oszone w zb.: �wit i zmierzch baroku. Red. M. Hanusiewicz, J. D¹bkowska,
A. Karpiñski. Lublin 2002, cz. 2.

2 Zob. F. B r a u d e l, Historia i nauki spo³eczne: d³ugie trwanie. W: Historia i trwanie. Prze³.
B. G e r e m e k. Przedm. B. G e r e m e k, W. K u l a. Warszawa 1971, s. 49�60.

3 Zob. ibidem, s. 60�65.
4 S. H. L u b o m i r s k i, Poezje zebrane. T. 1: Teksty. T. 2: Komentarze. Wyd. A. K a r p i ñ-
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tyku³ów i rozpraw, ukaza³o siê te¿ kilka ksi¹¿ek. Tematem pracy ni¿ej podpisanego by³a
my�l antropologiczna autora Rozmów Artaksesa i Ewandra 5. Polityczne dzie³a Lubomir-
skiego doczeka³y siê analizy Bo¿eny Chod�ko, skoncentrowanej na zawartych w nich uni-
wersalnych tre�ciach etycznych i prakseologicznych 6. Rozleg³e spektrum problemów i kon-
trowersji badawczych zwi¹zanych z poznawaniem dorobku Marsza³ka przybli¿y³ og³o-
szony niedawno zbiór Stanis³aw Herakliusz Lubomirski � twórca i dzie³a 7. Wa¿nym
przejawem wielostronnego zainteresowania dokonaniami Lubomirskiego s¹ tak¿e realizo-
wane teraz przedsiêwziêcia edytorskie, których ukoronowanie stanowiæ ma publikacja jego
Dzie³ proz¹. Wydanie to uka¿e siê w �Bibliotece Pisarzy Staropolskich� i obejmie trzy
tomy. Wyszed³ ju¿ tom 1, zawieraj¹cy Rozmowy Artaksesa i Ewandra 8, w kolejnych znaj-
d¹ siê Pisma ³aciñskie oraz Mowy, listy i pozosta³e pisma polskie 9.

Twórczo�æ Lubomirskiego jest wiêc obecnie przedmiotem szeroko zakrojonych po-
szukiwañ �ród³owych, prac edytorskich, licznych rozpraw analitycznych i interpretacyj-
nych. W tym ¿ywym nurcie badawczym postrzegaæ nale¿y ksi¹¿kê Grzegorza Tro�ciñ-
skiego. Formu³a widniej¹ca w tytule ksi¹¿ki: Wczasy wielkiego cz³owieka, odsy³a dozna-
nego i utrwalonego w badaniach nad Lubomirskim sposobu komentowania jego poetyckich
dokonañ, ujmowanych jako owoc szlachetnego �pró¿nowania�, wytworne otium jednego
z koryfeuszy kulturalnej i politycznej elity w drugiej po³owie XVII wieku 10. Odwo³uj¹c
siê do tej znanej tradycji, ksi¹¿ka przynosi wszak¿e wiele spostrze¿eñ nowych i twór-
czych. Jej zalet¹ jest równie¿ to, ¿e siêgaj¹c do pewnych ustaleñ dotychczasowych badañ,
ustalenia te uwierzytelnia i potwierdza na drodze nie podejmowanych wcze�niej drobiaz-
gowych analiz.

Uwagi o walorach poznawczych tej pracy rozpocznijmy od przywo³ania deklaracji
autora, który nastêpuj¹co scharakteryzowa³ profil i cel swych dociekañ: �Poni¿sze stu-
dium nale¿y do nurtu prac analitycznych. [...] Brak na dobr¹ sprawê (poza drobnymi wy-
j¹tkami) gruntownych studiów nad poszczególnymi, do�æ obszernymi przecie¿ utworami
poetyckimi Marsza³ka. Poni¿sze studium spe³nia rolê »studiów do syntezy«, dziêki któ-
rym miêdzy innymi pomy�leæ bêdzie mo¿na w przysz³o�ci o monografii twórcy� (s. 12).
Wybieraj¹c tê strategiê badawcz¹ Tro�ciñski skoncentrowa³ siê na korpusie najwa¿niej-
szych tekstów napisanych przez Lubomirskiego w mowie wi¹zanej. Trzy rozdzia³y pracy
wype³ni³y studia po�wiêcone g³ównym dzie³om poetyckim Lubomirskiego.

W rozdziale I, zatytu³owanym Umys³ wpl¹tany w istnienie. W krêgu filozoficznych
zagadnieñ, drobiazgowej analizie poddane zosta³y emblematyczne Adverbia moralia.
Ukazanie �cis³ej korelacji miêdzy ideowym przes³aniem dzie³a a jego literack¹ konstruk-

s k i. Adverbia moralia w oprac. M. M e j o r a. Warszawa 1995�1996 (rozprawê O autorze. W po-
szukiwanu wizerunku �Salomona polskiego� zawiera t. 2). Zob. te¿ recenzje tej edycji: G. R a u b o,
Poezje �polskiego Salomona� � zebrane po trzech stuleciach. �Poznañskie Studia Polonistyczne.
Seria Literacka� 1997. � R. G r z e � k o w i a k, Z notatek na marginesach �Poezji zebranych� Sta-
nis³awa Herakliusza Lubomirskiego. �Barok. Historia � Literatura � Sztuka� 1997, nr 1.

  5 G. R a u b o, Barokowy �wiat cz³owieka. Refleksja antropologiczna w twórczo�ci Stanis³awa
Herakliusza Lubomirskiego. Poznañ 1997.

  6 B. C h o d � k o, Pisma polityczne marsza³ka Lubomirskiego w perspektywie uniwersalistycz-
nej refleksji etycznej i prakseologicznej. Bia³ystok 1998.

  7 Stanis³aw Herakliusz Lubomirski � twórca i dzie³a. Red. A. Karpiñski, E. Lasociñska. War-
szawa 2004.

  8 S. H. L u b o m i r s k i, Rozmowy Artaksesa i Ewandra. W: Dzie³a proz¹. T. 1. Wyd. J. D ¹ b-
k o w s k a - K u j k o. Warszawa 2006.

  9 Zob. A. K a r p i ñ s k i, E. L a s o c i ñ s k a, S³owo wstêpne. W zb.: jw., s. 7�8.
10 Zob. R. P o l l a k, wstêp w: S. H. L u b o m i r s k i, Wybór pism. Oprac. ... Wroc³aw 1953,

s. XL�XLI. BN I 145. � B. O t w i n o w s k a, Humanistyczna koncepcja �otium� w Polsce na tle
tradycji europejskiej. W zb.: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Red. T. Micha³owska,
J. �laski. Wroc³aw 1980.
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cj¹ jest najcenniejszym osi¹gniêciem tej analizy. Z konsekwencj¹ i precyzj¹ autor wy-
kazuje, ¿e akcentowanym przez Adverbia moralia opozycjom cia³a i duszy, nêdzy i god-
no�ci cz³owieka, z³a i dobra etycznego, odpowiada �antytetyczna symetria� (s. 25) leksy-
ki, definicji, metaforyki, obrazowania poetyckiego i emblematycznej �mowy obrazów�
� �rodków zastosowanych przez Lubomirskiego w celu pojêciowego i imaginacyjnego
przybli¿enia najwa¿niejszych prawd dotycz¹cych cz³owieka. Dowodz¹c wspomnianych
korelacji, Tro�ciñski wykazuje godn¹ szacunku wnikliwo�æ w ods³anianiu artystyczne-
go kunsztu oraz w ujawnianiu wielu subtelnych, ukrytych znaczeñ, w które obfituj¹ Ad-
verbia moralia. Egzemplifikacjê tej analitycznej dociekliwo�ci mog¹ stanowiæ uwagi
o osobliwym wykorzystaniu w tym dziele zaimków (s. 56�57) czy choæby dostrze¿ony
przez badacza interesuj¹cy �eksperyment graficzno-eufoniczno-semantyczny� (s. 29), po-
legaj¹cy na umieszczeniu w s¹siaduj¹cych wersach Adverbium XIV (w. 46�47) s³ów
�angusto� i �augusto�, a s³u¿¹cy uwydatnieniu trudno uchwytnych ró¿nic miêdzy pozo-
rem a prawd¹, miêdzy warto�ci¹ fortuny a warto�ci¹ cnoty. Wychwytuj¹c konstrukcyjne
i semantyczne niuanse emblematycznego utworu Lubomirskiego, autor omawianej pra-
cy nie traci z pola widzenia generaliów, zw³aszcza tych, którym Adverbia moralia za-
wdziêczaj¹ sw¹ specyfikê. W tym ostatnim zakresie szczególnie istotne s¹ spostrze¿enia
o oryginalnym, awangardowym wrêcz pomy�le Lubomirskiego, który przys³ówkom, przy-
imkom, spójnikom i partyku³om widniej¹cym w tytu³ach poszczególnych adwerbiów
przypisa³ znaczenia moralne. Odnotujmy ponadto trafn¹ obserwacjê, i¿ Adverbia moralia
s¹ utworem po�wiadczaj¹cym znamienne dla Lubomirskiego przekonanie o niezwyk³ej
�energii s³ów�, o której wspomina³ w dyskursie O stylu, albo sposobie mówienia i pisania
znajduj¹cym siê w Rozmowach, opowiadaj¹c siê za zwiêz³o�ci¹ jako wzorcem wys³o-
wienia.

Nie umniejszaj¹c podniesionych tu zalet analizy Adwerbiów, zauwa¿my jednak, ¿e pod-
kre�lana w tym utworze przez Lubomirskiego rola �æwiczenia� w d¹¿eniu do doskona³o�ci
moralnej wymaga³a siêgniêcia do ustaleñ zawartych w dog³êbnej rozprawie Pierre�a Ha-
dota Filozofia jako æwiczenie duchowe 11. Uwzglêdnienie tej oryginalnej i wa¿nej pracy,
pominiêtej w recenzowanej ksi¹¿ce, niew¹tpliwie wzbogaci³oby zaproponowan¹ przez Tro-
�ciñskiego analizê Adwerbiów. Zamykaj¹c komentarz po�wiêcony tej analizie, zg³o�my
te¿ potrzebê u�ci�lenia jednej z zawartych w niej konstatacji. Badacz stwierdzi³ bowiem:
�Niejednorodna ideowo, raczej synkretyczna �wiadomo�æ Marsza³ka powoduje, ¿e w jego
pisarstwie mo¿na dostrzegaæ sprzeczne tendencje. Zachêta do æwiczeñ, które pozwol¹ osi¹-
gn¹æ cnotê [eksponowan¹ przez Adverbia moralia] stoi w kolizji z rozwa¿aniami zawarty-
mi w Rozmowach Artaksesa i Ewandra, szczególnie w dyskursie O umy�le, to jest duchu
albo duszy ludzkiej� (s. 18). Stwierdzenie to wymaga doprecyzowania, gdy¿ wspomniany
dyskurs nie mówi o doskonaleniu w cnocie w sposób, który uznaæ wolno tout court za
przeciwny koncepcjom etycznym zawartym w zbiorze Adverbia moralia, nie jest bowiem
wypowiedzi¹ jednoznaczn¹ i z tego wzglêdu nale¿y zachowaæ daleko posuniêt¹ ostro¿-
no�æ w formu³owaniu ocen dotycz¹cych jego wymowy ideowej. W dyskursie tym odnaj-
dziemy konstatacje podwa¿aj¹ce wiarê w sens i skuteczno�æ wysi³ków cz³owieka podej-
mowanych z intencj¹ doskonalenia etycznego, wkomponowane w refleksje o odwiecznym
przeznaczeniu ludzkich dusz do dobra lub do z³a, do szczê�liwo�ci wiecznej lub do zatraty.
Te refleksje (zapewne inspirowane jansenistyczn¹ koncepcj¹ ³aski i teori¹ podwójnej pre-
destynacji) faktycznie koliduj¹ z wezwaniem do heroicznego �æwiczenia� w cnocie i z wiar¹
w skuteczno�æ autokreacji moralnej cz³owieka, o której mówi¹ Adverbia moralia. Pod-
kre�lmy jednak, ¿e w dyskursie o duszy z Rozmów znalaz³y siê tak¿e refleksje o zupe³nie
innym wyd�wiêku. Lubomirski zwraca³ bowiem uwagê na mo¿liwo�æ i potrzebê doskona-
lenia cz³owieka, urzeczywistniaj¹cego siê w³a�nie dziêki wytrwa³o�ci w trudzie �æwiczeñ�

11 Zob. P. H a d o t, Filozofia jako æwiczenie duchowe. Prze³. P. D o m a ñ s k i. Warszawa 2003.
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duszy: �Bóg da³ cz³owiekowi prost¹ i czyst¹ duszê, i woln¹ od wszytkich impresyj albo
wyobra¿enia, aby tylko by³a go³a i wolno j¹ by³o cz³owiekowi wedle woli i upodobania
swego wystawiæ: ozdobiæ li cnot¹ albo niedoskona³o�ci¹ oszpeciæ i jak¹ chcieæ daæ jej
figurê i postaæ. Nie przychodzi tedy sama dusza tak w cnocie i przymiotach doskona³a,
aby bez pomocy woli i  æ w i c z e n i a  sta³a siê w perfekcyjej swojej dokoñczona � uprawy
jej potrzeba jako ziemi albo gruntowi jakiemu, który choæby naj¿y�niejszym przez siê
zostawa³, przeciê bez prace i uprawienia nale¿ytego nie wyda po¿¹danego owocu, co ³a-
cinnicy nazywaj¹ culturam animi, to jest uprawa umys³u� 12.

Przejd�my do omówienia rozdzia³u II (�Pisanie ksi¹¿ek nie ma koñca�. W krêgu in-
spiracji mitologicznych i biblijnych), dotycz¹cego Orfeusza, Tobiasza wyzwolonego oraz
Eklezjastesa. W czê�ci po�wiêconej Orfeuszowi Tro�ciñski rzeczowo odnotowuje manka-
menty tego m³odzieñczego utworu. Zachowuj¹c stosowny dystans badawczy � dystans,
który w obcowaniu z pisarzem wielkiego formatu, �cz³owiekiem wielkim�, nie zawsze
przecie¿ ³atwo zachowaæ � Tro�ciñski rozpatruje relacjê miêdzy Orfeuszem Lubomirskie-
go a jego pierwowzorem: idyll¹ Marina L�Orfeo ze zbioru La Sampogna, wskazuje na
uwarunkowania kulturowe, na no�no�æ i atrakcyjno�æ tematu, po który siêgn¹³ Marsza³ek.
W konkluzji omawianego fragmentu ksi¹¿ki czytamy m.in.: �Orfeusz jest przyk³adem syn-
kretyzmu, w którym dosz³o do po³¹czenia renesansowej interpretacji mitu o trackim pra-
poecie i barokowego ujêcia, ukazuj¹cego Orfeusza uwik³anym we w³asne namiêtno�ci�
(s. 84).

W kolejnych partiach swej pracy autor Wczasów wielkiego cz³owieka przedstawia
interesuj¹c¹ propozycjê ujmowania zwi¹zków miêdzy parafrazowanymi przez Lubomir-
skiego ksiêgami Starego Testamentu a zjawiskami charakterystycznymi dla dziejów idei
w XVII wieku. Badacz stawia tezê, i¿ Tobiasza wyzwolonego odczytywaæ nale¿y w kon-
tek�cie optymistycznych tendencji kultury duchowej baroku, natomiast Eklezjastesa ³¹czy
z pesymistycznymi nurtami epoki. Zw³aszcza analiza pierwszego z wymienionych utwo-
rów prezentuje siê w ksi¹¿ce przekonuj¹co i ciekawie. Tro�ciñski zwraca bowiem uwagê
na ³¹czno�æ Tobiasza wyzwolonego z rozpowszechnionym w XVII stuleciu kultem anio-
³ów stró¿ów i angelicznie ukierunkowan¹ religijno�ci¹ tego okresu � religijno�ci¹, w któ-
rej chrze�cijanie czasów potrydenckich odnajdywali poczucie bezpieczeñstwa, ostojê pew-
no�ci wolnej od parali¿uj¹cego poczucia winy, od lêków i zagro¿eñ eksponowanych przez
dawne �duszpasterstwo strachu� 13. W Tobiaszu wyzwolonym badacz dostrzega te¿ utwór
odnosz¹cy siê do ¿ywo dyskutowanych w XVII wieku zagadnieñ antropologicznych. Z krê-
giem tych zagadnieñ wi¹¿e siê rozpatrywana przez Lubomirskiego relacja miêdzy �umy-
s³em� a �sercem� (eksponowan¹ przez Lubomirskiego rolê �serca� badacz s³usznie ³¹czy
z romansow¹ stylizacj¹ utworu), przy czym � jak przekonuj¹co dowodzi Tro�ciñski � zna-
mienne dla ujêcia tej relacji jest akcentowanie komplemantarno�ci, nie za� silnej polaryza-
cji miêdzy sfer¹ odczuwania a sfer¹ my�lenia. Inaczej zarysowane zosta³o pokrewieñstwo
Eklezjastesa z duchowym �wiatem baroku. Rozwijaj¹c ten temat, autor recenzowanej roz-
prawy odnotowuje paralele miêdzy Eklezjastesem a teologi¹ jansenistyczn¹, rozpowszech-
nionym w XVII stuleciu sceptycyzmem, upodobaniem do melancholii oraz wanitatywn¹
wra¿liwo�ci¹ epoki.

Zaproponowana przez Tro�ciñskiego metoda odczytywania Tobiasza wyzwolonego

12 L u b o m i r s k i, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, s. 186�187. Podkre�l. G. R.
13 Na ten temat zob. zw³aszcza prace J. D e l u m e a u: Strach w kulturze Zachodu XIV�XVIII w.

Prze³. A. S z y m a n o w s k i. Warszawa 1986; Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu
XIII�XVIII w. Prze³. A. S z y m a n o w s k i. Warszawa 1994; Skrzyd³a anio³a. Poczucie bezpie-
czeñstwa w duchowo�ci Zachodu w dawnych czasach. Prze³. A. K u r y �. Warszawa 1998. Zob.
te¿ J. K. G o l i ñ s k i, Okolice trwogi. Lêk w literaturze i kulturze dawnej. Bydgoszcz 1997. �
D. K ü n s t l e r - L a n g n e r, Anio³ w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Toruñ
2007.
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i Eklezjastesa jako utworów wielorako powi¹zanych z duchowym uniwersum XVII wieku
jest w omawianej ksi¹¿ce instrumentem interesuj¹cych i p³odnych poznawczo analiz. Jed-
nak metoda ta, zw³aszcza w odniesieniu do Eklezjastesa, kryje w sobie ryzyko nadmiernej
� rzec by trzeba � barokowej aktualizacji jego przes³ania. Tro�ciñskiemu nie uda³o siê
w pe³ni unikn¹æ tego ryzyka. Spogl¹daj¹c bowiem na Eklezjastesa g³ównie przez pryzmat
napiêæ ideowych epoki Lubomirskiego, badacz na dalszym planie stawia to, i¿ ksiêga,
która zafascynowa³a Stanis³awa Herakliusza, zawiera doktrynê wyra�nie ró¿n¹ od poprze-
dzaj¹cej tê ksiêgê tradycji sapiencjalnej (dobitnym przejawem tych ró¿nic jest m.in. kon-
cepcja absolutnej transcendencji Boga oraz odrzucenie wcze�niejszej nauki o retrybucji) 14.
Uwagê Lubomirskiego przyci¹gnê³a wiêc ksiêga, której wyj¹tkowo�æ widzieæ trzeba tak-
¿e na tle refleksji m¹dro�ciowej, my�li teologicznej i antropologicznej Starego Testamen-
tu. S¹dzê, ¿e te aspekty Eklezjastesa powinny byæ przez Tro�ciñskiego zasygnalizowane
wyra�niej, zw³aszcza ¿e parafrazuj¹c Eklezjastesa Lubomirski zabiega³ o to, aby �Mieæ
równo muzê i prawdê na pieczy� (w. 6) 15. Troskê o literackie walory parafrazy ³¹czy³ on
z respektem dla skomplikowanego przes³ania ideowego biblijnej ksiêgi i z tego wzglêdu
musia³ �podwoiæ sw¹ czujno�æ ortodoksy i artysty� 16.

Na prawach glosy do recenzowanej ksi¹¿ki podnie�my jeszcze kwestiê, która ma swe
�ród³a w tek�cie Eklezjastesa, a �ci�lej � w niepokoj¹cym pytaniu powtarzanym przez
Lubomirskiego w �lad za starotestamentowym mêdrcem:

Kto wie, czy li duch Adamowych synów
Pójdzie do góry szukaæ Cherubinów,
A dusze bydl¹t, skoro pozdychaj¹,
Je¿eli kêdy na dó³ pospadaj¹? [w. 287�290]

Trudno definitywnie wyja�niæ sens w¹tpliwo�ci wyra¿onej w przytoczonym fragmencie
tekstu. Nie jest bowiem jasne, czy biblijny autor zaznaczyæ chcia³ swój sceptyczny stosu-
nek do pogl¹du, w którego �wietle �pierwiastki ¿yciowe cz³owieka i zwierz¹t doznaj¹ ró¿-
nego przeznaczenia� 17, czy te¿, nie pow¹tpiewaj¹c w to, i¿ duch ludzki powraca po �mier-
ci do Boga, uwypukliæ zamierza³ daremno�æ starañ stawiaj¹cych sobie za cel do�wiadczal-
ne potwierdzenie ¿ycia duszy w krainie umar³ych 18 (sygnalizowana kwestia wi¹¿e siê �ci�le
ze starotestamentowym �oczekiwaniem nie�miertelno�ci� 19 oraz z dziejami stopniowego
kszta³towania siê biblijnej doktryny nie�miertelno�ci cz³owieka). Komentuj¹c przywo³a-
ny fragment Eklezjastesa, Tro�ciñski odnotowuje, ¿e fragment ten (wraz z towarzysz¹cym
mu, dodanym do biblijnego tekstu komentarzem Lubomirskiego: �Ja siê nie badam, bo mi
nic do tego�, w. 291) móg³ stworzyæ pod³o¿e dla opinii, i¿ napisa³ on traktat o �miertelno-
�ci duszy ludzkiej (s. 125�126). Na stronicach Wczasów wielkiego cz³owieka nie odnajdu-

14 Zob. M. F i l i p i a k: Natura refleksji sapiencjalnej Koheleta w �wietle historii m¹dro�ci
starotestamentalnej. ��l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne� 1974; Struktura i doktryna �Ksiêgi
Koheleta�. Lublin 1975. � T. ¯ y c h i e w i c z, Kohelet. Hiob. Syracydes. Kraków 1979. � G. v o n
R a d, Teologia �Starego Testamentu�. Prze³. B. W i d ³ a. Warszawa 1986. ¯adna z wymienionych
tu przyk³adowo prac nie zosta³a wykorzystana w przedstawionej przez Tro�ciñskiego interpretacji
Eklezjastesa.

15 S. H. L u b o m i r s k i, Eklezjastes. W: Poezje zebrane, t. 1. Wszystkie cytaty z Eklezjastesa
podawane s¹ za tym wydaniem.

16 M. A d a m c z y k, Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza ksiêgi
�Ecclesiastes�. �Pamiêtnik Literacki� 1980, z. 1, s. 31.

17 F i l i p i a k, Struktura i doktryna �Ksiêgi Koheleta�, s. 64, przypis 19.
18 Zob. wstêp do Ksiêgi Koheleta, czyli Eklezjastesa. W: Pismo �wiête Starego i Nowego Testa-

mentu. W przek³adzie z jêzyków oryginalnych. Opracowa³ Zespó³ Biblistów Polskich [...]. Biblia
Tysi¹clecia. Wyd. 2, zmien. Poznañ 1980, s. 736. Zob te¿ przypis do Koh 3, 21 (s. 739).

19 M. F i l i p i a k, �Biblia� o cz³owieku. Zarys antropologii biblijnej �Starego Testamentu�.
Lublin 1979, s. 202�210.



229RECENZJE

jemy informacji o tym, kto suponowa³ istnienie tego traktatu. Warto zatem dopowiedzieæ,
¿e sugestiê tak¹ sformu³owa³, wykazuj¹cy filozoficzne zainteresowania, poeta ³aciñski
Antoni Poniñski w De apparitione celsissimi principis Stanislai Lubomirsci supremi
regno Poloniae Mareschalli � tek�cie og³oszonym w jego dziele Sarmatides seu Satyrae
(1741). Mowa tu o pi�mie, w którym Lubomirski uznaæ mia³:

¯e i cia³o, i dusza �miertelno�ci skazie
Jest podleg³¹, i wszystko w jednym ginie razie 20.

Wspominaj¹c o tym pi�mie Poniñski nie poda³ jego tytu³u, nie przytoczy³ zawartych
w nim sformu³owañ, nie przedstawi³ te¿ ¿adnego uzasadnienia, ¿e pismo tak¹ tezê zawie-
ra³o (wed³ug omawianego przekazu zosta³o ono przez Lubomirskiego zniszczone). Utwór
Poniñskiego nie przynosi zatem informacji pomocnych w wyja�nieniu zagadkowej kwe-
stii istnienia traktatu o �miertelno�ci duszy ludzkiej. Dodajmy, ¿e w �wietle obecnego sta-
nu wiedzy trudno znale�æ jakiekolwiek podstawy do wysuniêcia (nawet bardzo ostro¿nie
sformu³owanych) hipotez co do istnienia takiego traktatu, zw³aszcza ¿e analiza wypowie-
dzi Lubomirskiego na temat duszy ludzkiej unaocznia, i¿ konsekwentnie opowiada³ siê on
za ide¹ nie�miertelno�ci duszy 21.

Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki Grzegorza Tro�ciñskiego (�Ciernie wolê ni¿ laury�. W krêgu
ascetyczno-medytacyjnym) po�wiêcony jest analizie Teomuzy, Poezji postu �wiêtego i De-
cymki my�li �wiêtych. Utwory te komentuje badacz jako �wiadectwa ró¿nie ukierunkowa-
nych poszukiwañ religijnych Lubomirskiego � mamy wiêc tu do czynienia z jeszcze jedn¹
propozycj¹ opisania, dokonuj¹cych siê w sferze sztuki s³owa, jego �spotkañ z sacrum� 22.
Analizuj¹c je, autor omawianej pracy podkre�li³, ¿e w tych tekstach religijnych �Salomo-
na polskiego� w niejednakowy sposób ujawnia³ siê jego osobisty punkt widzenia. Zró¿ni-
cowane w ten sposób wypowiedzi na temat wiary wymaga³y stosowania ró¿nych konwen-
cji i technik literackich. W wypowiedziach tych Lubomirski po³o¿y³ te¿ nacisk na ró¿ne
aspekty chrystianizmu.

Teomuza, albo nauka wiary Chrystusowej, zawieraj¹ca przedstawiony w 74 epigra-
matach polskich (i tylu¿ ³aciñskich) wyk³ad katechizmu, to utwór stanowi¹cy wyraz �reli-
gijno�ci instytucjonalnej� (s. 131), dzie³ko, w którym Lubomirski wypowiedzia³ siê jako
�poeta oficjalnej nauki Ko�cio³a� (s. 129). W Teomuzie celem autora zamierzaj¹cego byæ
baka³arzem Bo¿ych tajemnic, a zarazem poety-wirtuoza, by³a kompleksowa prezentacja
doktryny katolickiej. Te aspiracje do ca³o�ciowego ukazania podstaw wiary zadecydowa³y
o jego pow�ci¹gliwo�ci w ujawnianiu osobistego stosunku do relacjonowanych zagadnieñ,
w przybli¿aniu tych aspektów doktryny, które w jego prywatnej religijno�ci mia³y central-
ne znaczenie. Choæ ten �obiektywizm� stanowi dominantê ca³ego wierszowanego katechi-
zmu, to jednak � podkre�la Tro�ciñski � w zaakcentowaniu przez Lubomirskiego rangi
niektórych kwestii dopatrzyæ siê mo¿na przejawów jego osobistego uwra¿liwienia na pewne
aspekty katolickiej doktryny. Znamiona tego uwra¿liwienia badacz dostrzega w uwydat-
nieniu (w pocz¹tkowych fragmentach Teomuzy) donios³o�ci dogmatu Trójcy �wiêtej, któ-
ry w XVII wieku by³ przedmiotem zasadniczej krytyki arian.

20 Cyt. z: J. E. M i n a s o w i c z, Próba pióra w kilku satyrach wierszem polskim prze³o¿o-
nych. Warszawa 1756. Fragmenty opublikowane w antologii: Filozofia i my�l spo³eczna w latach
1700�1830. T. 1: Okres saski 1700�1763. Wybór tekstów, biogramy, przypisy i red. naukowa
M. S k r z y p e k. Wstêp M. S k r z y p e k. Warszawa 2000, s. 306. Zob. te¿ J. M a g i e r a, Muza
i polityka Salomona polskiego. Odbitka ze sprawozdania C. K. Gimnazjum w Nowym S¹czu za rok
1904/05, s. 38�39. � R. K a l e t a, Sensacje z dawnych lat. Wroc³aw 1974, s. 74�76 (Strach na ksiê-
cia Lubomirskiego).

21 Zob. R a u b o, op. cit., s. 42�48.
22 A. K a r p i ñ s k i, Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego spotkania z �sacrum�. W zb.:

Religijno�æ literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995.
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Omawiaj¹c Teomuzê, autor Wczasów wielkiego cz³owieka wskaza³ na zró¿nicowanie
�rodków pomocnych Lubomirskiemu w wyja�nianiu katolickich dogmatów (w rejestrze
tych �rodków uprzywilejowane miejsce przypad³o konceptowi, paradoksowi i technice
wariacyjnej), scharakteryzowa³ te¿ epigramatyczn¹ poetykê wierszowanego katechizmu.
W komentarzu Tro�ciñskiego do Teomuzy zosta³ jednak pominiêty wa¿ny i interesuj¹cy
fakt, ¿e w dzie³ku tym Lubomirski mówi³ o fundamentach wiary zarazem w jêzyku ojczy-
stym oraz po ³acinie (kolejne epigramaty prezentowane s¹ tu równocze�nie w obu wer-
sjach jêzykowych). Szkoda, ¿e dwujêzyczno�æ Teomuzy nie doczeka³a siê uwa¿nego ko-
mentarza, w tym wyrywkowego choæby zbadania relacji miêdzy polsk¹ a ³aciñsk¹ ekspli-
kacj¹ tajemnic wiary zaproponowan¹ przez barokowego poetê. Podnosz¹c tê kwestiê, trudno
nie przypomnieæ spostrze¿enia Adama Karpiñskiego, który kilkana�cie lat temu pisa³: �Po-
szczególne teksty [Teomuzy], pozornie tylko proste rymy wyprodukowane w celu ³atwiej-
szego zapamiêtania, okazuj¹ siê przy bli¿szym wejrzeniu skomplikowan¹ gr¹ znaczeñ,
konceptów i paradoksów. Dotyczy to przede wszystkim wersji ³aciñskiej, w wielu miej-
scach odbiegaj¹cej od wierszy polskich, pisanej jak gdyby z my�l¹ o innym czytelniku,
bardziej teologicznie i literacko dojrza³ym� 23. Dodajmy, ¿e g³êbsze rozpoznanie ³aciñskiej
redakcji Teomuzy pozwoli³oby dope³niæ nasz¹ wiedzê o pisarzu, który sw¹ literack¹ ak-
tywno�æ w znacznej mierze rozwija³ przecie¿ jako �scriptor Latinus� 24.

Indywidualizm religijny Lubomirskiego, przyt³umiony w Teomuzie, efektownie i ory-
ginalnie uzewnêtrzni³ siê w Poezjach postu �wiêtego � pasyjnym utworze stanowi¹cym
swoist¹ odmianê �prywatnej kalwarii, »odprawianej« w gabinecie, w »osobnym« �wie-
cie racjonalnego ol�nienia, w kaplicy umys³u, by licencja swobody, jak¹ Bóg obdarowa³
poetê-konceptystê, zachowa³a swój elitarny wymiar� (s. 155). Uwypuklaj¹c ten indywi-
dualizm, Tro�ciñski skupi³ siê na zdefiniowaniu specyfiki konceptystycznego ujêcia
Mêki Pañskiej 25. Szczegó³owe analizy pasyjnego utworu �Salomona polskiego� przybli-
¿aj¹ maestriê poetyck¹ jego dzie³a i znamienny dla opracowania tematu intelektualizm.
W rozwa¿aniach dotycz¹cych Poezji postu �wiêtego odnajdziemy rozmaite celne uwa-
gi pomocne w obja�nianiu konstrukcji my�lowej i artystycznej tego zbioru: spostrze¿enia
o katarktycznej funkcji Przedmowy (Lubomirski demonstracyjnie od¿egnuje siê w niej
od �wieckiej twórczo�ci), o wariantywno�ci jako sposobie przetwarzania ewangelijnego
przekazu, o apokryficznych pierwiastkach wystêpuj¹cych w pasyjnym poemacie, o tym
wreszcie, i¿ materia³ dla konceptystycznych skojarzeñ barokowy poeta odnajdywa³ za-
równo w historii �wiêtej, w uniwersum dawnej kultury, jak i w sferze obyczajów i ¿ycia
potocznego.

�ledz¹c formalne i my�lowe pokrewieñstwa miêdzy rozmaitymi utworami Lubomir-
skiego, Tro�ciñski wykazuje równocze�nie dba³o�æ o to, aby uchwyciæ zarysowuj¹ce siê
miêdzy nimi ró¿nice. St¹d te¿ zasadniczo w kontrapozycji do swoistego racjonalizmu Po-
ezji postu �wiêtego ukaza³ badacz Decymkê my�li �wiêtych � cykl elegii pokutnych, w któ-
rych do�wiadczenie sacrum i g³êbokie odczucie osobistej grzeszno�ci poety s¹ domen¹
intensywnie prze¿ywanych emocji. Rekonstruuj¹c dramaturgiê utworu pokutnego, Tro-
�ciñski wzbogaci³ dotychczasowe ustalenia literaturoznawcze interesuj¹cymi obserwacja-
mi o znaczeniu niektórych pojawiaj¹cych siê w nim wyobra¿eñ (jak choæby �ciemnicy� �

23 Ibidem, s. 242.
24 Zob. M. M e j o r, �Stanislaus Heraclius Lubomirius � nobilis Polonus, scriptor Latinus�.

Uwagi o �latinitas� Lubomirskiego. W zb.: Stanis³aw Herakliusz Lubomirski � twórca i dzie³a.
25 Ukazuj¹c tê specyfikê Tro�ciñski nadmieni³ m.in.: �Lubomirski zaproponowa³ awangardo-

we na gruncie religijnej poezji barokowej w Polsce opracowanie tematu Mêki Pañskiej. Realiza-
cja Marsza³ka (pomijaj¹c odmienno�ci rodzajowe) odbiega od potrydenckich epickich mesjad [...]�
(s. 140). Warto przy sposobno�ci odnotowaæ, ¿e mesjady, �ci�le zwi¹zane z pasyjnym nurtem daw-
nej religijno�ci, sta³y siê ostatnio przedmiotem obszernej rozprawy L. Te u s z a  �Bolesna Muza nie
Parnasu Góry, ale Golgoty...� Mesjady polskie XVII stulecia (Warszawa 2002).
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odosobnionego od �wiata miejsca kontemplacji i introspekcji) czy te¿ spostrze¿eniami o mo-
ralitetowej konstrukcji elegii dziesi¹tej, ostatniego ogniwa Decymki my�li �wiêtych.

Analiza tego utworu, podobnie jak w przypadku innych rozpatrywanych w ksi¹¿ce
dzie³ Lubomirskiego, da³a te¿ asumpt do wskazania analogii miêdzy refleksjami zawarty-
mi w tekstach polskiego poety a koncepcjami formu³owanymi na gruncie filozoficznej
i religijnej refleksji XVII stulecia (najczê�ciej przywo³ywane s¹ My�li Blaise�a Pascala).
Podnosz¹c owe analogie, badacz czyni to ostro¿nie, z rozwag¹. Stroni¹c od orzekania, czy
Lubomirski zna³ z bezpo�redniej lektury dzie³a wspó³czesnych mu my�licieli publikowa-
ne w Europie Zachodniej, wskazuje na powinowactwa miêdzy nimi a refleksjami �Salo-
mona polskiego�. Kilka z odnotowanych w tym wzglêdzie zbie¿no�ci ma do�æ ogólniko-
wy charakter, przez to te¿ s¹ one dyskusyjne. Zasadniczo wszak¿e ta perspektywa komen-
towania twórczo�ci Lubomirskiego � perspektywa uwzglêdniaj¹ca ³¹czno�æ refleksji
jednego z najbardziej uczonych pisarzy i erudytów epoki z my�l¹ XVII wieku � jest trafna
i w pe³ni umotywowana, adekwatna do materia³u �ród³owego, jakim jest literacki dorobek
Marsza³ka. Mówi¹c o tym, dotykamy problematyki, która w ostatnich badaniach nad Lu-
bomirskim sta³a siê przedmiotem kontrowersji, ujawniaj¹cych siê w opiniach zwi¹zanych
z filozoficzn¹ wymow¹ jego utworów prozatorskich, zw³aszcza Rozmów Artaksesa i Ewan-
dra. Kontrowersje te w niewielkim stopniu dotycz¹ naukowej dyskusji o poezji Lubomir-
skiego. Analizy zawarte w recenzowanej pracy przekonuj¹ jednak, ¿e tekstów przez niego
napisanych w mowie wi¹zanej nie nale¿y umieszczaæ poza nawiasem debaty o relacjach
pisarza ze �wiatem wspó³czesnej mu my�li, w tym z jansenizmem (ów trop rozwa¿añ pod-
jêty zosta³ w toku analizy Eklezjastesa oraz Decymki my�li �wiêtych, s. 114, 176�177).

Na zakoñczenie tych recenzyjnych spostrze¿eñ przypomnijmy, ¿e celem Grzegorza
Tro�ciñskiego by³a rozprawa, która �spe³nia rolê »studiów do syntezy«�. Konfrontuj¹c
autorsk¹ deklaracjê z rezultatami badañ zaprezentowanymi na stronicach Wczasów wiel-
kiego czlowieka, wolno stwierdziæ, ¿e ta rzeczowa, obfituj¹ca w rzetelnie umotywowane
tezy praca niew¹tpliwie przybli¿a oczekiwan¹ syntezê. Do wiedzy o spu�ci�nie �Salomo-
na polskiego� wnosi wiele cennych ustaleñ szczegó³owych, a wnikaj¹c w arkana �teks-
towego �wiata� jego utworów, nie rezygnuje te¿ z innej perspektywy naukowego ogl¹du:
umiejêtnie wyodrêbnia g³ówne idee jego dzie³ poetyckich, uwypukla ich genologiczn¹
ró¿norodno�æ.

Jako postscriptum do recenzji chcê podnie�æ jeszcze jedn¹, istotn¹, jak s¹dzê, kwestiê.
Otó¿ ani w omówionej tu pracy, ani te¿ w innych publikacjach po�wiêconych poezji Lu-
bomirskiego nie doczeka³ siê dot¹d osobnej wyczerpuj¹cej analizy wyró¿niony w edycji
jego Poezji zebranych arcyciekawy dzia³ twórczo�ci Marsza³ka, obejmuj¹cy epitafia, oko-
liczno�ciowe napisy, inskrypcje, anagramy 26. Wgl¹d w poetykê tych utworów � zw³asz-
cza inskrypcji 27, �tekstów napisowych� 28 � powinien dope³niæ nasz¹ wiedzê o Lubomir-
skim jako poecie uprawiaj¹cym �ma³e formy literackie�. Badania skupiaj¹ce siê na nich s¹
te¿ po¿¹dane z innych, ogólniejszych wzglêdów. �Inskrypcje staropolskie nie zdoby³y do-
t¹d nale¿nego im miejsca w polu widzenia dziejopisów naszej literatury. Wywalcz¹ je,
skoro kwerenda i wydanie uprzystêpni¹ wszystko, co z nich ocala³o� � stwierdza³ przed

26 Teksty te opublikowane zosta³y w Poezjach zebranych L u b o m i r s k i e g o  (t. 1,
s. 329�344).

27 Z dotychczasowych studiów o inskrypcjach Lubomirskiego zob. zw³aszcza: S. M o s s a-
k o w s k i, Mecenat artystyczny Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego. W zb.: Stanis³aw Herakliusz
Lubomirski. Pisarz � polityk � mecenas. Red. W. Roszkowska. Wroc³aw 1982, s. 65�69. � A. K a r-
p i ñ s k i: Lubomirski Sobieskiemu �inscriptio supra effegiem trophealem Ioannis III Regis�. �Ba-
rok. Historia � Literatura � Sztuka� 1994, nr 2; Materia³y �ród³owe do twórczo�ci Stanis³awa Hera-
kliusza Lubomirskiego. Podsumowanie dotychczasowych badañ. W zb.: Stanis³aw Herakliusz Lubo-
mirski � twórca i dzie³a, s. 17�21.

28 Zob. J. T r z y n a d l o w s k i, Ma³e formy literackie. Wroc³aw 1977, s. 60�69.
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29 T. W i t c z a k, Zagadnienia staropolskiego pi�miennictwa inskrypcyjnego. �Studia Poloni-
styczne� 1980, s. 21.

laty Tadeusz Witczak 29. Udostêpnienie inskrypcji Marsza³ka Wielkiego Koronnego w no-
woczesnej edycji krytycznej stwarza szansê na to, aby ten wa¿ny postulat badawczy zosta³
obecnie � czê�ciowo choæby � zrealizowany.

Grzegorz Raubo
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza �
Adam Mickiewicz University, Poznañ)

A b s t r a c t
The review of Grzegorz Tro�ciñski�s book on Stanis³aw Herakliusz Lubomirski points at its

values as at an analytic study and comments its proposals for the interpretations of philosophical and
religious aspects of Lubomirski�s literary creativity.

M i r o s ³ a w a  H a n u s i e w i c z, PIÊÆ STOPNI MI£O�CI. O WYOBRA�NI
EROTYCZNEJ W POLSKIEJ POEZJI BAROKOWEJ. (Opiniodawcy: Adam Karpiñski
i Jacek Sokolski). Warszawa 2004. Wydawnictwo Naukowe �Semper�, ss. 176.

Wielu badaczy uwa¿a zmys³owo�æ w poezji XVII wieku za niezwykle istotn¹ cechê
literatury baroku. T¹ zasadnicz¹, a wci¹¿ nie do koñca opisan¹ kategori¹ zajê³a siê au-
torka Piêciu stopni mi³o�ci ju¿ wcze�niej, w ksi¹¿ce �wiête i zmys³owe w poezji religij-
nej polskiego baroku (Lublin 1998). Przedmiotem jej analiz sta³y siê wówczas liryczne
i epickie utwory religijne XVII stulecia, w których daje siê obserwowaæ znamienne dla
epoki baroku zainteresowanie rzeczywisto�ci¹ odczytywane za pomoc¹ zmys³ów. W Piê-
ciu stopniach mi³o�ci badaczka pozostaje nadal przy twórczo�ci opisuj¹cej �wiat odbierany
zmys³ami, teraz jednak interesuje j¹ XVII-wieczna liryka mi³osna czy erotyczna (pojêcia
�liryka mi³osna� i �liryka erotyczna� s¹ u¿ywane w ksi¹¿ce zamiennie i funkcjonuj¹ jako
synonimy). Celem tej pracy za� staje siê ods³oniêcie barokowych sposobów ukazywania
mi³o�ci zmys³owej, a sama poetycka materia ma pomóc w odpowiedzi na pytanie, jak
w XVII stuleciu poezja przedstawia³a mi³o�æ oraz jej rozwój i ostateczne spe³nienie.

W licznych studiach dotycz¹cych literatury polskiego baroku nieraz podejmowano
próby ukazania liryki erotycznej wieku XVII, lecz ze wzglêdu na niezwykle rozleg³y i ró¿-
norodny obszar barokowej twórczo�ci mi³osnej nie powsta³a do tej pory ¿adna synteza
ksi¹¿kowa na ten temat. Tote¿ mimo ¿e literatura mi³osna polskiego baroku ma ju¿ spory
stan badañ � wystarczy przywo³aæ wa¿ne prace Edwarda Porêbowicza, Jadwigi Kotar-
skiej, Aliny Nowickiej-Je¿owej � jednak s¹ to prace z konieczno�ci cz¹stkowe, dotycz¹ce
okre�lonych autorów (zw³aszcza Jana Andrzeja Morsztyna), nurtów, gatunków czy jêzyka
liryki mi³osnej. Równie¿ Piêæ stopni mi³o�ci dotyczy tylko jednego, wybranego obszaru,
tj. twórczo�ci erotycznej badanej z perspektywy dawnej wyobra�ni. Zaznacza to autorka
na wstêpie:

�[...] za³o¿enia tej ksi¹¿ki s¹ do�æ skromne � ma ona opisywaæ wybrane elementy
wyobra�ni erotycznej w polskiej poezji barokowej. Nie jest wiêc syntez¹ traktuj¹c¹ o sta-
ropolskiej poezji mi³osnej, nie jest encyklopedi¹ tej¿e wyobra�ni erotycznej, lecz raczej
do�æ subiektywn¹ i z pewno�ci¹ niepe³n¹ podró¿¹ w �wiat dawnych prze�wiadczeñ, z³u-
dzeñ, ale i metafor s³u¿¹cych opisaniu mi³o�ci� (s. 8).

Za³o¿enia maj¹ byæ skromne, ksi¹¿ka dotyczy jedynie wybranych elementów �wiata
dawnej imaginacji, lecz � w rezultacie � ogarnia bardzo rozleg³e obszary i ró¿ne odmiany
liryki mi³osnej XVII wieku: poezjê dworsk¹, plebejsk¹, szlacheck¹, mieszczañsk¹. Przed-
stawiono te¿ wielu autorów oraz ich dzie³a, w których podjête zosta³y w¹tki mi³osne; od
twórców najs³awniejszych, takich jak Jan Andrzej Morsztyn, Wac³aw Potocki czy z wcze-


