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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-
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�niejszych � Miko³aj Sêp Szarzyñski i Szymon Zimorowic, a¿ po pisarzy i teksty mniej
znane. Mimo ¿e w Piêciu stopniach mi³o�ci ramy miejsca i czasu prowadzonych badañ
zakre�lone zosta³y ju¿ w tytule ksi¹¿ki, jednak jako niezbêdny kontekst przywo³ano ob-
szar znacznie szerszy, ogarniaj¹cy nie tylko barok, ale tak¿e staro¿ytno�æ, �redniowiecze
i renesans; analizowano te¿ nie tylko literaturê polsk¹, ale równie¿ obc¹, zw³aszcza w³o-
sk¹, francusk¹ oraz niderlandzk¹. Takie postêpowanie zosta³o przez autorkê uznane za
konieczne dla pokazania korzeni rodzimego baroku, pozwoli³o dokonaæ porównañ i jed-
nocze�nie zastanowiæ siê nad oryginalno�ci¹ polskich tekstów XVII wieku. Dziêki temu
mo¿na by³o zobaczyæ ukryt¹ jedno�æ tekstów literackich ró¿nych epok i ró¿nych kultur,
a zarazem dostrzec to, co stanowi o ich odrêbno�ci. Przeprowadzenie tak obszernych stu-
diów � trzeba zdecydowanie podkre�liæ � wymaga³o i ogromnego nak³adu pracy, i g³êbo-
kiej erudycji, tak ze wzglêdu na du¿y materia³, jak te¿ z uwagi na bogaty stan badañ nad
mi³osn¹ liryk¹ europejsk¹, polsko- i obcojêzyczn¹. Ksi¹¿ka Miros³awy Hanusiewicz, w od-
ró¿nieniu od wcze�niejszych studiów nad liryk¹ mi³osn¹, jest pisana z perspektywy no-
wych odkryæ i prac �ród³owych. Przypomnieæ nale¿y, ¿e w edytorstwie twórczo�ci baro-
kowej ostatnio wiele siê wydarzy³o, chodzi tu zw³aszcza o szereg XVII-wiecznych dzie³
wydanych w okresie 1990�2003, na których przeprowadza swoje analizy autorka Piêciu
stopni mi³o�ci.

W pracy Miros³awy Hanusiewicz analizowanych tekstów jest wiêc wiele, a mo¿na by
z pewno�ci¹ powiêkszyæ jeszcze ich liczbê, poniewa¿ tytu³owa imaginacja jest przez au-
torkê rozumiana bardzo szeroko: sposoby przedstawiania poetyckiego, formy wyobra�ni,
o których traktuje ksi¹¿ka, mieszcz¹ siê w obszarze obejmuj¹cym dociekania, wyobra¿e-
nia i refleksjê (s. 7), czyli w tym, co znajduje siê na granicy wiedzy ogólnej i spostrze¿eñ
jednostkowych (indywidualnych). Autorka zaznacza we wstêpie, i¿ �p³ynno�æ granic lite-
rackiego i naukowego dyskursu jest [...] jedn¹ z najbardziej fascynuj¹cych cech dawnej
kultury� (s. 8). W zwi¹zku z tym nale¿y zwróciæ uwagê na pewne niebezpieczeñstwo przy
tak obranym kryterium. Gdyby badaæ barokow¹ lirykê mi³osn¹ wed³ug klucza, którym jest
pojêta w ten sposób poetycka wyobra�nia, materia³em mog³oby staæ siê niemal wszystko,
co napisano w ogóle o mi³o�ci w poezji XVII wieku, ka¿dy bowiem tekst staje siê b¹d�
uzewnêtrznieniem pewnej wizji, b¹d� wyrazem posiadanej wiedzy.

W ksi¹¿ce jednak pojawi³y siê równie¿ inne wyznaczniki, mianowicie przyjêto �ci�le
okre�lon¹ definicjê mi³o�ci (o tym dalej) oraz wprowadzono precyzyjny plan badania twór-
czo�ci erotycznej XVII wieku, wed³ug wymienionego w tytule rozprawy schematu piêciu
stopni fizycznego spe³niania; teksty literackie podzielono wiêc na te, które podejmuj¹ w¹tki
mi³osnego wejrzenia, wymiany s³ów, poca³unku, dotyku oraz aktu seksualnego. Motyw
piêciu stopni, wyznaczaj¹cy konstrukcjê ksi¹¿ki, zaczerpniêty zosta³ z tradycji, o której
pisa³ wcze�niej Ernst Robert Curtius. Badacz ten przywo³uje tzw. przys³owia liczbowe,
rozwijaj¹ce siê wed³ug schematu znanego z ksi¹g m¹dro�ciowych Starego Przymierza.
Przys³owia liczbowe by³y niezwykle popularne w sk³onnym do klasyfikacji �redniowie-
czu, znano wiêc wówczas m.in. siedem wad, siedem zalet mi³o�ci, siedem sposobów ¿a³o-
wania za grzechy i wreszcie piêæ stopni mi³o�ci. W³a�nie schemat piêciu stopni � podkre-
�la autor � czêsto wystêpuje w mi³osnej poezji ³aciñskiej okresu �redniowiecza, potem
przenika do utworów francuskiego renesansu. Na poezji francuskiego renesansu koñczy
Curtius swój krótki szkic, natomiast Hanusiewicz kontynuuje i rozwija analizê schematu
piêciu stopni w twórczo�ci polskiego baroku. Mi³osna pentanda wyznacza w jej ksi¹¿ce
strukturê ca³ego wywodu: ka¿demu ze stopni przyporz¹dkowano osobny rozdzia³. Zazna-
czyæ trzeba wszelako, ¿e Curtius, pos³uguj¹c siê przyk³adami utworów �redniowiecznych,
ukazuje jedno�æ uczucia, które przechodzi przez etapy zbli¿enia, poczynaj¹c od spojrzenia
a¿ po moment zjednoczenia cia³. Z recenzowanej tu pracy wynika, choæ nie zosta³o to
nigdzie powiedziane wprost, ¿e ca³o�ciowy topos piêciu stopni pojawi³ siê w niewielu
tekstach literackich polskiego baroku, mo¿na natomiast obserwowaæ jego poszczególne
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elementy (motyw spojrzenia, poca³unku, dotyku itd.), które z regu³y wystêpuj¹ zupe³nie
niezale¿nie od siebie, nie spaja ich jedna sytuacja.

Pierwszy rozdzia³ tej ksi¹¿ki: Wiem, co jest mi³o�æ � pe³ni rolê wprowadzaj¹c¹ i po-
rz¹dkuj¹c¹, dalsze za� omawiaj¹ utwory, które ukazuj¹ ró¿ne etapy mi³osnego zbli¿enia.
Rozdzia³y (ich tytu³y na ogó³ s¹ cytatami z tekstów literackich) kolejno podejmuj¹ tematy:
spojrzenia (II) � Oczy s¹ ogieñ; rozmowy (III) � �Jedwabne s³owa� kochanków; poca³un-
ku (IV) � Gdy siê chciwe usta z usty zesz³y; dotyku (V) � Nierz¹dne dotknienie; aktu se-
ksualnego (VI) � Co� nad wszytko milszego.

Rozdzia³ wprowadzaj¹cy (podzielony na dwie czê�ci: Mi³o�æ jest chorob¹ i Quinque
gradus amoris) zawiera obja�nienie zasadniczej kategorii tej ksi¹¿ki, czyli wyja�nia pojê-
cie mi³o�ci. Jak wspomniano, przyjêcie definicji porz¹dkuje i zarazem rozs¹dnie zawê¿a
obszar badanych utworów. Analizowany przez autorkê materia³ przynosi rozumienie mi-
³o�ci jako zjawiska paradoksalnego, polegaj¹cego na tym, ¿e jest ono �najbardziej upra-
gnionym ze wszystkich nieszczê�æ� (s. 12). W zwi¹zku z tym uznaje siê, i¿ �Niemal ca³a
mi³osna retoryka [...] zrodzi³a siê z utyskiwañ na cierpienie, które rodzi siê wraz z mi³o-
�ci¹ i które pozostaje jej znakiem rozpoznawczym� (s. 12). Mi³o�æ zatem bêdzie rozumia-
na w Piêciu stopniach mi³o�ci jako rodzaj schorzenia (aegritudo amoris) przechodz¹cego
poprzez kolejne etapy rozwoju (Quinque gradus amoris).

Ju¿ w staro¿ytno�ci traktowano mi³o�æ niczym uci¹¿liw¹ dolegliwo�æ, tak j¹ te¿ znacz-
nie pó�niej wyobra¿ano sobie w XVII-wiecznej Polsce. Aby pokazaæ �ród³a polskiej twór-
czo�ci mi³osnej, siêga siê w tym rozdziale do najdawniejszych tekstów literackich, do liry-
ki staro¿ytnej Grecji i Rzymu, gdzie opis mi³o�ci jako dolegliwo�ci fizycznej odnajduje-
my w tekstach Safony czy Katullusa. Autorka wprowadza tu te¿ kontekst staro¿ytnego
i �redniowiecznego �wiata wiedzy, uznaje bowiem, ¿e rozpoznania quasi-naukowe doty-
cz¹ce choroby mi³osnej s¹ niezwykle istotne dla kszta³towania i utrwalania siê pó�niej-
szych toposów literackich. Na temat mi³o�ci jako fizycznej dolegliwo�ci wypowiadali siê
m.in. filozofowie tacy, jak Platon i Arystoteles, oraz lekarze Galen, Hipokrates czy �red-
niowieczny Arnaldus de Villanova (XIII wiek). Medyczne instrukcje s¹ wa¿nym t³em dla
przeprowadzanych rozwa¿añ i wyci¹ganych w Piêciu stopniach milo�ci wniosków, gdy¿
to one w³a�nie zaczynaj¹ pó�niej inspirowaæ wyobra�niê poetyck¹. Ju¿ w czasach Arnalda
przedstawianie choroby mi³osnej wraz z jej bolesnymi symptomami staje siê utrwalonym
toposem, a jego zastosowanie w literaturze ma przekonaæ o �g³êbi i intensywno�ci uczu-
cia� (s. 19) 1. Topika choroby mi³osnej pojawia³a siê równie¿ w utworach polskich ju¿ w cza-
sach �redniowiecza, choæ najdobitniej wyst¹pi³a w poezji Kochanowskiego (t³umacz¹ce-
go zreszt¹ Katulla), potem za� w licznych utworach poetów barokowych (Miko³aja Sêpa
Szarzyñskiego, Szymona Zimorowica, Hieronima Morsztyna, Jana Andrzeja Morsztyna
i innych). Przedstawiaj¹c genezê literackiego toposu mi³osnej choroby, sytuuj¹c literaturê
polsk¹ na tle europejskim, wprowadzaj¹c kontekst naukowych rozwa¿añ na temat choroby
mi³osnej, autorka jednocze�nie ukazuje nie tylko, co ³¹czy, ale równie¿ � co XVII-wieczn¹
twórczo�æ polsk¹ z tego t³a wyró¿nia, co stanowi o jej specyfice i oryginalno�ci.

Z rozumieniem definicji mi³o�ci jako choroby wi¹¿e siê za³o¿enie, które przedstawia
Hanusiewicz w drugiej czê�ci rozdzia³u wprowadzaj¹cego (Quinque gradus amoris). Jak
ka¿da dolegliwo�æ, tak i mi³o�æ ma swój przebieg, swoj¹ dynamikê. Jak w chorobie wy-
ró¿nia siê jej pocz¹tek, rozwój i proces zdrowienia, tak i w aegritudo amoris zauwa¿yæ
mo¿na analogiczne stadia. W³a�nie dla ukazania ró¿nych etapów uczuciowego schorzenia,
potrzebny by³ topos piêciu stopni mi³o�ci, który stanie siê równie¿ zasad¹ porz¹dkowania
ca³ego wywodu w ksi¹¿ce. Przy czym jest to sposób porz¹dkowania, jaki autorka nak³ada
na badany materia³, ale na ogó³ nie wynika on z samego tego materia³u. Jak ju¿ wspomnia-
no, polskich tekstów barokowych ujmuj¹cych mi³o�æ jako cierpienie i pokazuj¹cych piêæ

1 Autorka podkre�la, ¿e w tej funkcji topika ta wykorzystywana by³a zw³aszcza w literaturze
petrarkistowskiej i marinistycznej. Zob. s. 19�20.
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jego etapów znamy stosunkowo niewiele. Nieporównanie wiêcej znajdujemy tych utwo-
rów, w których daje siê �ledziæ nie wszystkie sk³adniki toposu, nie dynamikê mi³o�ci, ale
raczej mi³osne cierpienie, jakie wynika z jednego, oderwanego na ogó³ od innych stopnia
uczuciowej pentandy.

Najczêstszym z w¹tków erotycznej poezji baroku jest narzekanie na okrutne wejrze-
nie kochanki, które staje siê przyczyn¹ przejmuj¹cej umys³ i cia³o choroby nieszczê�liwe-
go amanta � od tego te¿ popularnego motywu rozpoczyna swe rozwa¿ania autorka. Lite-
rackie wyobra¿enia o mocy spojrzenia, w tym wypadku mocy spojrzenia dziewczyny,
Hanusiewicz wi¹¿e z dawnymi przekonaniami znanymi ze staro¿ytnych tekstów filozo-
ficznych. Dostrzega zw³aszcza wp³yw Timajosa Platona, w którym w opisie stworzenia
ludzkiego cia³a szczególne miejsce po�wiêcono oczom. To w twórczo�ci Platona oczy po
raz pierwszy przyrównane zosta³y do ognia, emitowa³y �ogieñ czysty� (s. 45). Idea ta
okaza³a siê niezwykle ¿ywotna i inspirowa³a d³ugo wiedzê przyrodnicz¹, w tekstach od-
wo³uj¹cych siê tak do tradycji platoñskiej, jak i arystotelesowskiej. Wiedza ta pozostawa³a
w �cis³ym zwi¹zku z tworz¹cymi siê toposami literackimi, za których pomoc¹ ukazywano
si³ê wejrzenia. Przystêpuj¹c do analizy literatury polskiej inspirowanej staro¿ytnymi mo-
tywami, autorka wskazuje dzie³a Sêpa Szarzyñskiego � w jego Erotykach po raz pierwszy
ujawnia siê bardzo wyra�nie zwi¹zek miêdzy spojrzeniem a wyniszczaj¹c¹ chorob¹ mi³o-
sn¹ 2. Jednak¿e niew¹tpliwym bohaterem tego rozdzia³u staje siê Szymon Zimorowic i je-
go zbiór Roksolanki, które Hanusiewicz traktuje jako kamieñ milowy w kszta³towaniu siê
metaforyki ognia oczu w poezji staropolskiej. Na uzasadnienie tej tezy przywo³uje pie�ñ
Tertulii: �Nie ma chyba innego utworu staropolskiego, w którym metafora ognia [...] podle-
g³aby tak subtelnej i zarazem wielostronnej eksploracji. Rozb³ysk p³omienia staje siê ca³¹
histori¹ mi³o�ci, od jej narodzin po spe³nienie� (s. 59). Niezwyk³o�æ cyklu mi³osnego Zimo-
rowica zauwa¿ono i opisano ju¿ niejednokrotnie, na co zwraca uwagê autorka przywo³uj¹c
pracê Mieczys³awa Brahmera O jêzyku mi³osnym �Roksolanek�, która uwydatnia rolê epite-
tów s³u¿¹cych wyra¿aniu mi³o�ci w epitalamium Zimorowica. Przypomina te¿ rozprawê
Paw³a Stêpnia Poeta barokowy wobec przemijania i �mierci. Hieronim Morsztyn � Szymon
Zimorowic � Jan Andrzej Morsztyn, podejmuj¹cego m.in. wa¿ny w¹tek miejsca Roksolanek
w kszta³towaniu siê barokowej wyobra�ni erotycznej. W kontek�cie tych wcze�niejszych
badañ Hanusiewicz proponuje nowe spojrzenie na mi³osny cykl Szymona Zimorowica. Do-
strzega oryginalno�æ tego cyklu, przede wszystkim z uwagi na opracowanie w nim motywu
ognia oczu � oczu, które nie s¹ subtelnymi �wiat³ami, jakie zna³a epoka renesansu, ale �za-
rzewiem ogni o ogromnej intensywno�ci i dynamice. [...] oczy roszañskich panien i m³o-
dzieñców miotaj¹ b³yskawice, s¹ �ród³em piorunów i burz� (s. 57). W ten sposób powstaje
i stabilizuje siê konwencjonalny potem w twórczo�ci XVII wieku obraz oczu jako ognistych
strza³, b³yskawic czy piorunów. W Roksolankach nietypowo i subtelnie mówi siê tak¿e
o procesie mi³osnego zjednoczenia � zwraca na to uwagê autorka w ostatnim rozdziale swo-
jej ksi¹¿ki � wykorzystywana jest w tym celu równie¿ metafora ognia, stanowi¹cego tutaj
obraz pe³nej jedno�ci obojga zakochanych. Cykl Zimorowica wiêc staje siê ��ród³em jedne-
go z najpiêkniejszych w ogóle w polskiej poezji obrazów mi³osnego zjednoczenia kochan-
ków� (s. 148) i ró¿ni siê zdecydowanie od innych barokowych utworów, ujmuj¹cych czê-
sto temat aktu seksualnego w konwencji rubasznego ¿artu b¹d� fraszki.

Opisany w III rozdziale drugi etap nawi¹zywania mi³osnego kontaktu ³¹czy siê z roz-
mow¹ i odwo³uje siê do zmys³u s³uchu, jak poprzednio odwo³ywano siê do zmys³u wzro-
ku. Spojrzenie pocz¹tkuj¹ce mi³osn¹ grê by³o w poezji zwykle si³¹ i przywilejem dziew-
czyny, która mog³a nim nawet �spaliæ� nieszczêsnego kochanka. Teraz pa³eczkê w grze
przejmuje m³odzieniec, skar¿¹c siê na sw¹ chorobê, komplementuj¹c pannê, kusz¹c j¹
w rozmowie obietnicami. Autorka przedstawia tê grê ukazuj¹c jej przebieg jako triadê:

2 Autorka zwraca tu zw³aszcza uwagê na Erotyk 8 (Do Kasie), gdzie zwi¹zek miêdzy �patrze-
niem� a �giniêciem� jest szczególnie wyra�ny (zob. s. 53�54).
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mi³osna skarga � komplement � obietnica. Centralne miejsce w tym rozdziale zajmuje
opis �rodkowego ogniwa triady, czyli pochlebstw amanta, próbuj¹cego komplementami
zjednaæ sobie serce wybranki. Dostrze¿one s¹ i opisane tutaj istotne zwi¹zki erotycznej
poezji polskiego baroku z nowo¿ytn¹ twórczo�ci¹ europejsk¹. Zwraca siê uwagê, i¿ w dzie-
jach poezji mi³osnego komplementu znacz¹c¹ rolê odegra³y pochwa³y kobiecego cia³a
(�les blasons anatomiques du corps feminin�), które rozprzestrzeni³y siê pocz¹tkowo w XVI-
-wiecznej literaturze francuskiej za spraw¹ Clémenta Marota. Ta moda literacka, rozpo-
wszechniona we francuskim renesansie i baroku, przeniknê³a do Polski, gdzie mo¿na ob-
serwowaæ ogromn¹ liczbê utworów w stylu �les blasons...�, a ich istot¹ jest ponawiana
nieustannie pochwa³a jakiego� przedmiotu. Utwory tego typu zosta³y omówione zw³asz-
cza w badaniach anglo- i francuskojêzycznych, w polskich pracach nie otrzyma³y jeszcze
szerszej analizy 3 � w Piêciu stopniach mi³o�ci zainicjowano ten temat, który móg³by oczy-
wi�cie, jak wiele innych dostrze¿onych tu i podjêtych w¹tków, zostaæ rozwiniêty w przy-
sz³o�ci w wiêksz¹ rozprawê. W literaturze polskiej, jak podkre�la autorka, najwiêcej utwo-
rów w stylu �les blasons...� wysz³o spod pióra Jana Andrzeja Morsztyna i tego mo¿na
by³o siê spodziewaæ po poecie-marini�cie, bieg³ym w konwencjach poezji francuskiej.
Jednak Hanusiewicz nie poprzestaje na tym, co najbardziej oczywiste, ale siêga po wiersze
ma³o znane i w³a�nie po�ród nich odnajduje wyraziste przyk³ady. Przywo³uje wiêc trzy
utwory wys³awiaj¹ce kobiece piersi, s¹ to O piersiach bia³og³owskich, Jedyna inamora-
tów kontenteca [...], Opisanie piersi. Pierwszy pochodzi z okresu wspó³czesnego Morsz-
tynowi, natomiast dwa pozosta³e s¹ kilkadziesi¹t lat pó�niejsze i �wiadcz¹ o tym � jak
wnioskuje Hanusiewicz � ¿e jeszcze w czasach o�wiecenia utwory typu �les blasons ana-
tomiques du corps feminin� cieszy³y siê zainteresowaniem.

Omawiaj¹c barokowe pochwa³y cia³a kobiecego, autorka dostrzega ogniwa ³¹cz¹ce
twórczo�æ religijn¹ i mi³osn¹. Zwraca uwagê, ¿e ju¿ w polskiej literaturze �redniowiecz-
nej mo¿na znale�æ pochwa³y doskona³ego kobiecego piêkna w przedstawieniach Madon-
ny. Opis wygl¹du Maryi móg³by siê kojarzyæ z opisami niewie�ciego cia³a w poezji ero-
tycznej polskiego baroku i sk³ania³by do wysnucia przypuszczenia, i¿ utwory pochwalne
wcze�niej ni¿ we Francji pojawi³y siê w polskim �redniowieczu. Jednak taka hipoteza nie
da siê obroniæ z uwagi na ró¿nice celów miêdzy konstruowaniem komplementu na temat
wygl¹du kochanki a wyra¿aniem podziwu dla wizerunku Madonny. To, co zdecydowanie
odró¿nia opisy urody Matki Boskiej, podkre�la Hanusiewicz, to fakt, i¿ maj¹ one znacze-
nie symboliczne: powierzchowno�æ jest piêkna, wygl¹d za� za�wiadcza o cnotach. Kom-
plementy s¹ wiêc w literaturze religijnej po�rednio pochwa³ami cnót, a nie, jak w twór-
czo�ci erotycznej, wyrazem po¿¹dania piêknego cia³a.

Trzy dalsze rozdzia³y, dotycz¹ce kolejno poca³unku, dotyku i mi³osnego spe³nienia,
opisuj¹ zmys³owe zbli¿enie cielesne b¹d� jego pragnienie, a nie tylko mi³osny kontakt
poprzez tzw. zmys³y wy¿sze: wzrok czy s³uch, uznawane za �s³ugi duszy�. Charakter du-
chowy zbli¿enia znajdziemy jeszcze w poezji o poca³unkach, a �ci�le rzecz bior¹c, w tej
jej czê�ci, która pozostaje w sferze staro¿ytnej idei poca³unku, bêd¹cego nie rozkosz¹
zmys³ow¹, ale aktem zbli¿enia dusz. Czytamy w Piêciu stopniach milo�ci, ¿e jest to �je-
den z najstarszych i najbardziej fascynuj¹cych motywów europejskiej poezji mi³osnej�
(s. 96). Jego �ród³a bij¹, z jednej strony, w dialogach Platona, z drugiej � w mniej oczywi-
stym dla nas kontek�cie liturgiczno-biblijnym, gdzie poca³unek w usta by³ zrytualizowa-
nym znamieniem przekazywania Ducha. Trudno nam w to uwierzyæ � podkre�la siê w ksi¹¿-
ce � ¿e w niektórych kontekstach poca³unek wystêpuje nie jako synonim pieszczoty, ale
jako sakramentalna pieczêæ mi³o�ci platonicznej (s. 99). Idea poca³unkowej komunii dusz
przenika równie¿ do poezji erotycznej i staje siê tym, co � zdaniem autorki � ³¹czy znowu

3 Zagadnienie to zosta³o ju¿ czê�ciowo naszkicowane w artykule M. H a n u s i e w i c z  Ba-
rokowy komplement (�Teksty Drugie� 2003, nr 1).
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lirykê religijn¹ i mi³osn¹. Zaznacza siê wiêc tu znowu wspólnota wyobra�ni poetów po-
dejmuj¹cych ró¿ne tematy.

Analizuj¹c barokowe wiersze z motywem poca³unku, autorka dostrzega w nich istot-
ne wp³ywy poezji europejskiej, zw³aszcza niderlandzkiej i w³oskiej. Jej zdaniem, mistrzem
w opisie poca³unków erotycznych sta³ siê niderlandzki poeta Johannes Secundus, trakto-
wany jako twórca odmiany wierszy o ca³owaniu. Zbiór jego utworów pt. Basia zyska³
popularno�æ ju¿ w XVI wieku i by³ swego rodzaju encyklopedi¹ motywów poca³unko-
wych. Z jego dzie³, ale równie¿ z t³umaczonych przez niego utworów Katulla, wyprowa-
dzono bardzo popularny motyw liczenia ca³usów, który stanowi³ literacki znak zapamiêta-
nia w pieszczocie. Sytuacja rachowania poca³unków sta³a siê jednym z najczêstszych
motywów w mi³osnej poezji staropolskiej. Po omówieniu wp³ywów niderlandzkich autor-
ka podkre�la wagê wp³ywów w³oskich, mianowicie twórczo�ci marinistów. Z tego nurtu
bior¹ siê bardzo czêste w polskiej poezji refleksje nad s³odycz¹ poca³unku, a zw³aszcza
rozwa¿ania nad ambiwalencj¹ jego smaku, czêsto traktuj¹ce go niczym s³odk¹ truciznê.
Z w³oskiego marinizmu pochodz¹ równie¿ wykorzystywane na naszym gruncie �mia³e,
a nawet wrêcz jaskrawe obrazy w erotycznej poezji o poca³unkach, choæ naturalistyczny
opis ca³owania znany by³ ju¿ o wiele wcze�niej z twórczo�ci renesansowych poetów krêgu
neo³aciñskiego.

Jednak nie poca³unek, ale dotyk staje siê centrum naszej cielesno�ci i w³a�nie bez
niego erotyka, zatem i poezja erotyczna, nie by³aby w ogóle mo¿liwa. Dotyk jest ju¿ bar-
dzo bliski pe³nego zjednoczenia kochanków. Zarówno o dotyku, jak i o zbli¿eniu mi³os-
nym nie mówi siê w staropolskiej poezji wprost. W erotycznej twórczo�ci baroku adresuje
siê wiêc wiersze nie bezpo�rednio do panny, której skóry kochanek pragnie dotykaæ, a cia-
³a po¿¹da, ale do przedmiotów bêd¹cych w posiadaniu wybranki. W polskich dzie³ach po-
jawiaj¹ siê czêsto, wziête z tradycji petrarkistowskiej i marinistycznej, formu³y zazdro�ci
pod adresem tych przedmiotów, równie¿ i zwierz¹t, które mog¹ stykaæ siê z cia³em piêk-
nej dziewczyny. Istnieje du¿a grupa wierszy barokowych adresowanych do tych¿e przed-
miotów i zwierz¹t, a pisali je m.in. Hieronim Morsztyn, Samuel Twardowski, zw³aszcza
Jan Andrzej Morsztyn (Na zausznice w dzwonki, Na krzy¿yk na piersiach jednej panny,
Nagrobek Perlisi). Autorka zwraca uwagê, ¿e bardzo ciekaw¹ grupê w�ród utworów ero-
tycznego dotyku stanowi¹ wiersze o pannach iskaj¹cych pch³y. Do tych insektów, maj¹-
cych dostêp do najbardziej intymnych miejsc cia³a dziewczyny, s¹ kierowane poetyckie
�formu³y zazdro�ci�, dziêki którym utwory erotyczne zyskuj¹ szczególn¹ si³ê zmys³owe-
go wyrazu.

Natomiast w samej poezji mi³osnego zbli¿enia w polskim baroku przemilczenie lub
niedopowiedzenie staje siê wrêcz regu³¹, tote¿ tu w³a�nie metafora, a zw³aszcza synekdo-
cha, okazuje siê instrumentem niezwykle przydatnym i bogato wykorzystywanym. W roz-
dziale o pi¹tym stopniu mi³o�ci omówiono te¿ wachlarz najciekawszych metafor, które
stosowa³a erotyka barokowa dla ukazania samego mi³osnego zbli¿enia b¹d� jako wyraz
jego pragnienia. Stosowano wiêc tzw. metaforykê �kulinarn¹�, porównuj¹c¹ proces aktu
mi³osnego i jedzenia, inne metafory seksualne poezji barokowej nawi¹zuj¹ do konnej jaz-
dy, obok nich istnieje rodzina �szachowych� tekstów erotycznych, a tak¿e popularna me-
tafora zamka i klucza. Najbardziej subtelne obrazy przedstawiaj¹ce mi³osne spe³nienie
znajdujemy tam, gdzie wykorzystano metafory nawi¹zuj¹ce do �wiata ro�lin, z popular-
nym tu zw³aszcza motywem kradzie¿y wianeczka � m.in. w Roksolankach Szymona Zi-
morowica, czyli w cyklu mówi¹cym w sposób delikatny i nietypowy o procesie mi³osne-
go zjednoczenia. Gdzie indziej zasób subtelno�ci siê wyczerpuje, a wysokie konwencje
poetyckie zostaj¹ zast¹pione rubaszn¹ fraszk¹, grubym dowcipem. I w³a�nie ten ton �mie-
chu i gry mi³osnej uznaje Hanusiewicz w podsumowaniu za dominuj¹cy i najbardziej cha-
rakterystyczny dla mi³osnej poezji XVII wieku. Mówi o tym równie¿ w zakoñczeniu ksi¹¿ki,
zaznaczaj¹c, ¿e ¿aden ton melancholii czy skargi w twórczo�ci staropolskiej nie jest tak
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silny, jak rubaszny �miech daj¹cy siê s³yszeæ w utworach erotycznych, które w³a�ciwie
mówi¹ nie tyle o samej mi³o�ci, ile o instynkcie, po¿¹daniu. Staropolska uczuciowo�æ ³¹-
czy³a siê bowiem ze sfer¹ doznañ duchowych jedynie do momentu poca³unku, dalej za�
staje siê �triumfem swojsko�ci, i to w jej ludycznej, plebejskiej, a czasem nawet sowi-
zdrzalskiej postaci� (s. 168).

Piêæ stopni mi³o�ci, jak zaznaczono we wstêpie tej ksi¹¿ki (s. 8), mia³o byæ przed-
stawieniem wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z dawn¹ wyobra�ni¹ erotyczn¹. Jednak
po dok³adnym zapoznaniu siê z publikacj¹ widaæ wyra�nie, ¿e autorka osi¹gnê³a znacz-
nie wiêcej, ni¿ zak³ada³a we wprowadzeniu. Jej studium nie jest rzeczywi�cie pe³n¹ i wy-
czerpuj¹c¹ syntez¹, na któr¹ nadal pozostaje nam oczekiwaæ, jednak ma syntetyczny
charakter, ogarnia bowiem i ³¹czy w jednorodnym ujêciu ró¿ne zjawiska kultury, ró¿ne,
czêsto bardzo odleg³e czasowo i przestrzennie, utwory poetyckie. Pokazuje rozmaite ga-
³êzie nauki, filozofii, literatury, dostrzega ich wiê� oraz wzajemne oddzia³ywanie, u�wia-
damiaj¹c jednocze�nie konieczno�æ interdyscyplinarnego prowadzenia badañ humani-
stycznych.

Ksi¹¿ka Miros³awy Hanusiewicz wielokrotnie otwiera nowe przestrzenie badawcze
i niejako oczekuje rozwiniêcia i dope³nienia, które podpowiada równie¿ sama autorka,
sygnalizuj¹c w³asne propozycje i pomys³y.

Estera Lasociñska
(Instytut badañ Literackich PAN �
Institute of Literary Research
of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

A b s t r a c t
The review discusses Miros³awa�s Hanusiewicz�s book Piêæ stopni mi³o�ci (Five degrees of

love) on Polish Baroque erotic poetry. The goal of the book was to present Baroque images of sensual
love, and the poetic material helps to settle the question of the 17th century comprehension of love.
The key of the book�s considerations is the title motif of the five degrees of love, putting the literary
texts in order of such themes as a look of love, exchange of words, a kiss, a touch, and sexual act.
The book, though not regarded as a synthesis, presents a broad 17th Polish pieces of love literature
against French, Italian, and Dutch ones. As the book�s background, the author refers to preceding
epochs � Antiquity, Middle Ages, Renaissance � due to which we learn about the roots of Polish
Baroque love lyric poetry thus also helping to make comparisons and to value its originality.

W i e s ³ a w  P a w l a k, KONCEPT W POLSKICH KAZANIACH BAROKO-
WYCH. (Recenzenci: Janusz A. Drob, Ludwika �lêk). Lublin 2005. Towarzystwo Nauko-
we Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 352. ��ród³a i Monografie�. [T.] 291.

Barokowe kazania, w dawniejszej literaturze naukowej oceniane do�æ krytycznie,
w nowszych pracach (zarówno obcojêzycznych, jak i polskich, których przegl¹du doko-
na³ autor omawianej rozprawy) ciesz¹ siê ju¿ lepsz¹ opini¹. Wies³aw Pawlak swoj¹ ksi¹¿kê
� podkre�lmy to ju¿ na wstêpie: imponuj¹c¹ pod wzglêdem erudycji i szczegó³owo�ci
ustaleñ teoretycznych � po�wiêci³ wszak¿e nie historii kaznodziejstwa, ale specyficzne-
mu zjawisku, jakie dostrzec mo¿na w niektórych dawnych kazaniach, czyli koncepto-
wi. Przedmiotem badañ s¹ tu zatem te drukowane teksty kaznodziejskie, których autorzy
byli w³adni zbudowaæ wypowied� wyró¿niaj¹c¹ siê z³o¿on¹ struktur¹ argumentacyjn¹
oraz liczyli na jej zrozumienie w�ród swoich odbiorców. Ta ostatnia kwestia wydaje siê
godna podkre�lenia zw³aszcza w �wietle badañ Tomasza Wi�licza nad religijno�ci¹ ludu
w wiekach XVI�XVIII, którego pewni przedstawiciele modlili siê formu³ami tylko z grub-
sza przypominaj¹cymi znane nam pierwowzory (np. czyni¹c znak krzy¿a wymawiali:


