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IRENEUSZ  SZCZUKOWSKI
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

�HOMO  INQUIETUS� � �HOMO  ARDENS�  �  �HOMO  VIATOR�

WOKÓ£  AUGUSTYÑSKICH  INSPIRACJI  POEZJI  POLSKIEGO  BAROKU

Niezwykle modna i zarazem odkrywcza hermeneutyka tekstów staropolskich
ukierunkowana na historiê idei, duchowo�ci czy mentalno�ci pozwala na usytu-
owanie literatury barokowej w kontek�cie oddzia³ywañ ró¿norodnych pr¹dów in-
telektualnych. Badacze uwra¿liwieni na rozumienie tekstu ujawniaj¹cego splot
tematyki religijnej czy egzystencjalnej, którzy akcentuj¹ potrzebê odczytania lite-
ratury dawnej w krêgu idei, wskazuj¹ na zakotwiczenie utworów barokowych
w mentalnym klimacie epoki. Zdradzaj¹ one bowiem �lad oddzia³ywañ okre�lo-
nych form my�lenia i duchowo�ci, co umo¿liwia tak¿e interpretacjê poezji baro-
kowej w kategoriach �wiadectwa, efektu przyswojenia czy poszukiwania okre�lo-
nych propozycji antropologicznych 1. W krêgu wymienionych zamierzeñ badaw-
czych pozostaj¹ prace po�wiêcone kontekstowemu czytaniu literatury, ukazywaniu
zbie¿no�ci miêdzy �wiatem poetyckim a �wiatem idei zaakceptowanym i przed-
stawionym w tek�cie przez autora za pomoc¹ dostêpnego repertuaru znaków i zna-
czeñ wpisuj¹cych siê w okre�lony kod kulturowy, w którym ikonografia i literatu-
ra wspó³brzmi¹ z ideami filozoficzno-religijnymi 2.

1 Zob. propozycjê metodologiczn¹ odczytania tekstów staropolskich w studium A. C z y ¿ a
�wiat³o i s³owo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych (Warszawa 1995), jak te¿ inne prace tego
autora: Wstêp do barokowej poezji metafizycznej. �Przegl¹d Humanistyczny� 1982, nr 10; Wokó³
interpretacji liryki dawnej. W: W³adza marzeñ. Studia o wyobra�ni i tekstach. Bydgoszcz 1997. Zob.
te¿ D. C. M a l e s z y ñ s k i, Cz³owiek w tek�cie. Formy istnienia wed³ug literatury staropolskiej.
Poznañ 2002, s. 203�233. Warto tak¿e wspomnieæ o pracach z zakresu historii duchowo�ci, jak np.
� K. G ó r s k i: Zarys dziejów duchowo�ci w Polsce. Kraków 1986; Religijno�æ sarmatyzmu a kwie-
tyzm. �Teksty� 1964, z. 4. � J. M i s i u r e k, Historia i teologia polskiej duchowo�ci katolickiej. T. 1.
Lublin 1994. Zob. te¿ A. N o w i c k a - J e ¿ o w a, Feniks w popio³ach. Uwagi o kulturze religijnej
drugiej po³owy XVII wieku. W zb.: Literatura i kultura polska po �potopie�. Red. B. Otwinowska,
J. Pelc, przy wspó³udz. B. Falêckiej. Wroc³aw 1992.

2 Zob. Literatura polskiego baroku w krêgu idei. Red. A. Nowicka-Je¿owa, M. Hanusiewicz,
A. Karpiñski. Lublin 1995. � W¹tki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Red.
P. Urbañski. Szczecin 1999. � Inspiracje platoñskie literatury staropolskiej. Red. A. Nowicka-Je¿o-
wa, P. Stêpieñ. Warszawa 2000. � E. L a s o c i ñ s k a, �Cnota sama z m¹dro�ci¹ jest naszym ¿ywo-
tem�. Stoickie pojêcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku. Warszawa 2003. Zob. te¿ prace o kalwini-
zmie w poezji D. Naborowskiego i o w¹tkach jansenistycznych w twórczo�ci S. H. Lubomirskiego:
D. C h e m p e r e k, Wyznaniowe oblicze poezji Daniela Naborowskiego. Preliminaria. W zb.: Reli-
gijno�æ literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 125�146;
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Poetom barokowym, zanurzonym w klimacie potrydenckiego katolicyzmu,
oddzia³ywañ mistyki hiszpañskiej oraz jezuickiej medytacji, szczególnie bliska i su-
gestywna wyda³a siê wizja �wiata zawarta w dziele �w. Augustyna. Przywo³ywa-
ne przez teologów i my�licieli XVII wieku wielkie augustyñskie tematy: ³aska
i grzech pierworodny, predestynacja, mi³o�æ jako uniwersalna si³a ci¹¿enia ko-
smosu, rozdwojenie cz³owieka, konwersja � znajduj¹ swe odbicie w literaturze
barokowej 3. Istnienia augustynizmu w kulturze XVII wieku nie nale¿y rozumieæ
tylko w kategoriach jego recepcji i oddzia³ywañ. Twórcy barokowi, eksponuj¹cy
antynomie cz³owieka, �wiata i Boga, nawi¹zywali do my�li autora O nauce chrze-
�cijañskiej, jednocze�nie dostrzegaj¹c w niej potwierdzenie w³asnych obsesji tem-
poralnych i antropologicznych. �wiêty Augustyn � pisze Jean Delumeau � �g³ê-
boko naznaczy³ ca³e pokolenie ludzi Zachodu. I odwrotnie, ca³a cywilizacja roz-
poznawa³a siê w nim i w pewnym sensie wypycha³a go na przód sceny� 4. Epoka
baroku sproblematyzowa³a renesansowe �odczucie� cz³owieka, odkrywaj¹c istotê
ludzk¹ jako byt graniczny, zawieszony miêdzy czasem a wieczno�ci¹, targany
sprzecznymi namiêtno�ciami, który musi dokonaæ ostatecznego i dramatycznego

� B. O t w i n o w s k a, Metafizyka pana na Ujazdowie. W: jw. � G. R a u b o, Barokowy �wiat cz³o-
wieka. Refleksja antropologiczna w twórczo�ci Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego. Poznañ 1997.
Temat ikonografii barokowej jako wyrazu teologicznych idei poruszy³ J. B i a ³ o s t o c k i  w pracy
�Barok�: styl, epoka, postawa (w: Piêæ wieków my�li o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów sztuki
i my�li o sztuce. Warszawa 1959, s. 235).

3 Zob. np. prace: M. K o r o l k o, Refleksje o literaturze konwersyjnej w Polsce w drugiej po-
³owie XVI wieku. Na przyk³adzie Kaspra Wilkowskiego i Hieronima Powodowskiego. W zb.: Prze-
³om wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wroc³aw 1984.
� K. M r o w c e w i c z, Czemu wolno�æ mamy? Antynomie wolno�ci w poezji Jana Kochanowskie-
go i Miko³aja Sêpa Szarzyñskiego. Wroc³aw 1987. � P. U r b a ñ s k i, Natura i ³aska w poezji pol-
skiego baroku. Okres potrydencki. Kielce 1996. � J. K o t a r s k a: �Ad caelestem adspirat patriam�.
Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. W zb.: Literatura polskiego baroku
w krêgu idei; Miêdzy �wiat³em a ciemno�ci¹. W: Theatrum mundi. Ze studiów nad literatur¹ staro-
polsk¹. Gdañsk 1998. � D. K ü n s t l e r - L a n g n e r, Cz³owiek i cierpienie w poezji polskiego baro-
ku. Toruñ 2000. Informacje o licznych polskich komentarzach do dzie³ biskupa Hippony oraz o te-
kstach zwi¹zanych z nauk¹ i postaci¹ �w. Augustyna zawiera dwuczê�ciowa bibliografia: J. C z e r-
n i a t o w i c z, Cz. M a z u r, Recepcja antyku chrze�cijañskiego w Polsce. Materia³y bibliograficz-
ne. T. 1: XV�XVIII wiek. Cz. 1: Autorzy i teksty. Lublin 1978, s. 5�25; cz. 2: Problemy doktrynalne
i historia wczesnego chrze�cijañstwa (1983), s. 154�157.

4 J. D e l u m e a u, Grzech i strach w kulturze Zachodu XIII�XVIII w. Prze³. A. S z y m a n o w-
s k i. Warszawa 1994, s. 381. Francuski historyk wspomina równie¿ o �dramatyzacji� my�li Augu-
styna w pó�niejszych wiekach (s. 15); akcentuje, ¿e dyskurs augustyñski decyduj¹co wp³yn¹³ na
kszta³towanie siê poczucia winy w kulturze wieków dawnych (s. 372�381). Zdaniem P. C h a u n u
(Czas reform. Historia religii i cywilizacji 〈1250�1550〉. Prze³. J. G r o s s f e l d. Warszawa 1989,
s. 25), ��w. Augustyn, od Kalwina, po augustyñski katolicyzm XVII wieku, podbi³ ca³e imperium.
Powiedzmy lepiej: wzmocni³ dodatkowo imperium, którego nigdy mu nie odmówi³y ani scholastyka
u swego apogeum, ani schy³kowa scholastyka wieku XIV i XV�. Zob. H. C h a d w i c k, Augustyn.
Prze³. T. S z a f r a ñ s k i. Warszawa 2000. Autor ten pisze o �augustyñskim dziedzictwie ducho-
wym� inspiruj¹cym religijny �wiat pojêæ i samorozumienie Zachodu, zaliczaj¹c do tego¿ dziedzic-
twa m.in. relacjê miêdzy rozumem a wiar¹, koncepcjê mi³o�ci, ³aski oraz grzechu pierworodnego,
krytyczne przejêcie i kontynuacjê filozofii platoñskiej (s. 10�13). Z kolei H. M a r r o u (Augustyn.
Prze³. J. S. £ o �. Kraków 1966, s. 127�152), kre�l¹c mapê oddzia³ywañ pism biskupa Hippony,
zauwa¿a, ¿e obecno�æ podstawowych w¹tków my�li Augustyna w zachodniej kulturze XVII w. przyj-
muje niemal¿e wymiar obsesyjny, zw³aszcza gdy jego autorytet wykorzystywano w sporach o pre-
destynacjê, wolno�æ i ³askê. Zob. tak¿e D. O k o, £aska i wolno�æ. £aska w �Biblii�, nauczaniu
Ko�cio³a i teologii wspó³czesnej. Kraków 1997, s. 142�156.
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wyboru miêdzy Bogiem a skoñczono�ci¹. Perspektywa ujmowania cz³owieka w ka-
tegoriach rozdarcia, maj¹ca sw¹ eksplikacjê w literaturze, jest znamiennym zna-
kiem reinterpretacji renesansowego humanizmu.

Niepokój niezaspokojenia

 Augustyñskie prze�wiadczenie o niepokoju serca staje siê ¿ywe i aktualne
w poezji wczesnobarokowej dalekiej od harmonijnej wizji cz³owieka. Domen¹
poezji metafizycznej wydaje siê tworzenie autoportretu � obrazu ¿ycia psychicz-
nego samego autora, po to, by daæ �wiadectwo o �wiecie wewnêtrznym, indywi-
dualnym i osobowym postrzeganiu rzeczywisto�ci 5. �Wypowiedzenie� siebie, za-
pis prze¿ywania �biegu bycia�, konstruowanie �poezji wnêtrza� ³¹czy siê z tym,
co bezosobowe, kulturowe � zgodnie z intelektualn¹ tradycj¹ kszta³tuj¹c¹ poetyc-
kie cogito. St¹d twórcy zanurzeni w klimacie katolicyzmu potrydenckiego daj¹
wyraz obsesji zg³êbienia istoty ludzkiej, jej uwik³ania w sprzeczno�ciach istnienia
i z³o¿ono�ci poruszeñ najg³êbszych pok³adów duszy.

Ods³anianie skrywanych tajników �wiadomo�ci, pasja poznawcza sprawiaj¹,
¿e Miko³aj Sêp Szarzyñski w Rytmach pragnie dotrzeæ do tajemnicy w³asnego
istnienia, zrêbów to¿samo�ci, ujawniæ przed sob¹ bolesn¹ i wstrz¹saj¹c¹ tkankê
ukrytej egzystencji. W sonecie I, O krótko�ci i niepewno�ci na �wiecie ¿ywota cz³o-
wieczego, bêd¹cym poetyckim przetworzeniem biografii, ujêtej w figurê konwer-
sji i pokuty:

 A ja , co dalej, lepiej cieñ g³êboki
 B³êdów mych widzê, które gêsto jêdz¹,
 Strwo¿one serce ustawiczn¹ nêdz¹,
 I z p³aczem ganiê m³odo�ci mej skoki. [w. 5�8] 6

� Sêp wyzyskuje znamienn¹ dla siebie metaforê �strwo¿onego serca�. W dalszej
czê�ci utworu retrospektywne przywo³anie przesz³o�ci zostaje uzupe³nione o wy-
powied� natury ogólnej, ujawniaj¹c¹ istotê po³o¿enia cz³owieka w �wiecie, szuka-
jacego wytchnienia w walce z przeciwnikami duszy, mami¹cymi pozorem szczê-
�cia i nasycenia:

O moc, o rozkosz, o skarby pilno�ci,
Choæby nie darmo by³y, przedsie szkodz¹,
Bo nasz¹ chciwo�æ od swej szczê�liwo�ci
W³asnej (co Bogiem zowiemy) odwodz¹. [w. 9�12]

Poetycki �wiat Sêpa, zdominowany przez figury ruchu, niesta³o�ci, ³¹czy siê
z obrazem cz³owieka ogarniêtego zmienno�ci¹ woli, nieustannym oscylowaniem
miêdzy wyborem doczesno�ci a Bogiem. Przyk³adem mo¿e tu byæ sonet V, O nie-
trwa³ej mi³o�ci rzeczy �wiata tego:

Komu tak bêdzie dostatkiem smakowaæ
Z³oto, sceptr, s³awa, rozkosz i stworzone

5 Zob. A. B o r o w s k i, �Rytmy� Miko³aja Sêpa Szarzyñskiego jako autoportret liryczny.
�Pamiêtnik Literacki� 1983, z. 3. � J. S o k o ³ o w s k a, Od renesansu do baroku. Swoisto�æ prze³o-
mu barokowego w Polsce. W zb.: Religijno�æ literatury polskiego baroku.

6 Utwory tego autora cytujê wed³ug: M. S ê p  S z a r z y ñ s k i, Poezje. Wstêp, oprac. J. S. G r u-
c h a ³ a. Kraków 1997.
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Piêkne oblicze, by tym nasycone
I móg³ mieæ serce, i trwóg siê warowaæ? [w. 5�8]

W cytowanych fragmentach wa¿na wydaje siê leksyka wskazuj¹ca na cz³o-
wieka poruszaj¹cego siê w �wiecie warto�ci wytwarzaj¹cych efekt nasycenia. �Chci-
wo�æ�, �szczê�liwo�æ� uto¿samiona z Bogiem, wreszcie nienasycenie serca do-
brami doczesnymi wskazuj¹ na zakorzenienie poetyckiego obrazu istoty ludzkiej
w augustyñskim modelu antropologicznym, którego kluczow¹ figurê stanowi cor
inquietus. Dramatyzm Sêpowego obrazu rzeczywisto�ci, wynikaj¹cy z do�wiad-
czenia egzystencji jako nieustannej zmiany, wspó³brzmi z wizerunkiem �wiata
zawartym w my�li �w. Augustyna. Biskup Hippony sta³ siê patronem nie tylko
wielkich reformatorów, ale tak¿e tych, którzy � pora¿eni zmienno�ci¹ rzeczy �
próbowali w³asne do�wiadczenie wewnêtrzne wyraziæ za pomoc¹ kodu platoñ-
skiego 7. Zgodnie z Augustyñsk¹ hermeneutyk¹ bytu warto�ci doczesne s¹ z³e nie
dlatego, ¿e istniej¹, ale dlatego, ¿e nie mo¿na w nich odnale�æ Archimedesowego
punktu niezmienno�ci. Ich piêkno nie jest wolne od czasu, wiêc ulega unicestwie-
niu, a serce nie odnajduje ukojenia.

Spojrzenie na cz³owieka przez figury niepokoju i nienasycenia staje siê jed-
nym z dominuj¹cych tematów Poety nowego £ukasza Opaliñskiego. Tekst ten, jak
na teoretyczn¹ rozprawê o zadaniach i funkcjach poezji, zawiera oprócz wskazó-
wek dydaktycznych pewien projekt antropologiczny 8. Warto w tym miejscu wska-
zaæ, ¿e Opaliñski wraz z bratem Krzysztofem studiowa³ w Lovanium � twierdzy
katolicyzmu, gdzie zetkn¹³ siê z uczniami Justusa Lipsjusza i sympati¹ ówcze-
snych profesorów do tradycji patrystycznej. £ukasz Opaliñski jest autorem m.in.
dzie³a De officiis libri tres (1659), w którym podejmuje nie tylko zagadnienia po-
lityczno-prawne w duchu historiozofii �w. Augustyna, ale tak¿e rozwa¿ania onto-
logiczne. Metafizyka autora Obrony Polski wiele zawdziêcza tomistycznemu ro-
zumieniu bytu, choæ w kwestii istnienia Stwórcy zdecydowanie jest mu bli¿szy
Augustyn z wizj¹ Boga obecnego w duszy cz³owieka. W koncepcji psychologicz-
nej Opaliñski ³¹czy klasyczn¹ augustyñsk¹ tezê o duszy jako o obrazie Trójcy
�wiêtej z my�l¹ Seneki, Ambro¿ego i �w. Tomasza 9. Dowodem zainteresowañ fi-
lozoficzno-teologicznych poety jest przede wszystkim bogaty, jak na owe czasy,
ksiêgozbiór, w którym obok dzie³ religijno-ascetycznych istniej¹ egzemplarze pism
Antoine�a Arnaulda, Hugo Grotiusa, Johanna Ludwiga Wolzogena i Denisa Petau
� autora Dogmae theologicae, systematycznego opracowania nauki Ojców Ko-
�cio³a, pierwszego podrêcznika historii dogmatyki 10. Nic zatem dziwnego, ¿e pro-

  7 Na temat w¹tków platoñskich w Rytmach zob. M r o w c e w i c z, op. cit., s. 212�228. Zob.
te¿ przyk³adowe wypowiedzi samego �w. A u g u s t y n a: O wolnej woli. W: Dialogi filozoficzne.
Kraków 1999, s. 599�600 (prze³. A. T r o m b a l a); O muzyce. W: jw., s. 710; Wyznania. Prze³.
Z. K u b i a k. Kraków 1999, s. 58.

  8 Zob. Cz. H e r n a s, Barok. Wyd. 5, zmien. i rozszerz. Warszawa 1998, s. 279�281.
  9 C. K u n d e r e w i c z, Pogl¹dy filozoficzno-prawne £ukasza Opaliñskiego. Warszawa 1939,

s. 26�35. Na zbie¿no�æ wywodów Opaliñskiego o genezie prawa z pogl¹dami �w. Augustyna wska-
zuje Z. O g o n o w s k i  (Wiek XVII. W zb.: Zarys dziejów filozofii w Polsce. Red. ... Warszawa
1989, s. 443).

10 Zainteresowania kulturalne i zawarto�æ ksiêgozbioru £. Opaliñskiego omawia K. S c h u s-
t e r  w pracy Biblioteka £ukasza Opaliñskiego Marsza³ka Nadwornego Koronnego (1612�1662) (Wro-
c³aw 1970). Na temat znaczenia dzie³ D. Petau zob. A. B o b e r, Wk³ad jezuitów do polskiej patry-
styki. (Szkic bibliograficzny) (w: Studia i teksty patrystyczne. Kraków 1967, s. 178). J. F l a g a
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blematyka filozoficzna, nurtuj¹ca Opaliñskiego, znajdzie swój wyraz w jego wier-
szowanym traktacie Poeta nowy.

 Po omówieniu funkcji satyry autor w owym traktacie inicjuje rozwa¿ania wokó³
istnienia bytu ludzkiego poszukuj¹cego nade wszystko nasycenia. Zgodnie z usta-
lonym porz¹dkiem rzeczy

[...] cz³owiek stworzony
Jest do pewnego koñca i wrodzony
Ma kres, którego ca³e dost¹pienie
Niesie mu dobro i uspokojenie.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Zwierzêta, ptastwo, ryby, drzewa, zio³a,
Ka¿de z nich ma swe w³asne przyrodzenie,
W którym uznawa ca³e nasycenie. [w. 285�294] 11

Stwierdzenie to wyra¿a przekonanie o harmonii �wiata, wewnêtrznej celowo-
�ci ka¿dego stworzenia, które ma �ci�le okre�lone miejsce w hierarchii bytów.
W dalszej czê�ci utworu autor akcentuje jednak dysonans miêdzy przeznaczeniem
bytu ludzkiego do �celu szcze�liwego� (w. 307), uto¿samianego z perspektyw¹
transcendentn¹, a egzystencj¹ w �wiecie pozorów. Rejestruj¹c przyk³ady b³¹dze-
nia istoty ludzkiej w�ród rozkoszy cielesnych, poeta eksploruje motywy charakte-
rystyczne dla topiki fraus mundi i vanitas:

[...] je�li chcem mieæ w rozkoszy cia³a,
Pragn¹c, by dusza w nich swe dobro mia³a,
Jawnie to uznaæ mo¿em, ¿e b³¹dziemy,
Gdy w takich rzeczach szcze�liwo�æ k³adziemy,
W których smak pod³y, prêtkie nasycenie,
A w nasyceniu zaraz obrzydzenie. [w. 309�314]

Opaliñski spostrzega cz³owieka w perspektywie woluntarystycznej: kieruje nim
pragnienie szczê�cia � nasycenia, które aktualizowane w przestrzeni doczesnej,
mo¿e byæ tylko krótkotrwa³e. Zastosowane epitety o charakterze umoralniaj¹cym:
�smak pod³y�, �prêtkie nasycenie�, maj¹ u�wiadomiæ nieadekwatno�æ osi¹gniête-
go doczesnego celu wobec eschatologicznego przeznaczenia jednostki ludzkiej
oraz jej godno�ci wyp³ywaj¹cej z istnienia nie�miertelnej duszy 12:

Jako siê dusza, do nie�miertelno�ci
Stworzona, cieszyæ z tak pod³ych marno�ci
Mo¿e? Co w nich jest, co by z ni¹ zrówna³o
Albo apetyt jej nasyciæ mia³o? [w. 327�330]
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Gdy tego szuka, czego dost¹pienie
Nie ma pokoju, ile omamienie.
�wiat ten ob³udny i szcze�cie omylne. [w. 335�337]

(Formacja i kszta³cenie duchowieñstwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Lublin
1998, s. 26) notuje, ¿e uniwersytet lowañski sympatyzowa³ z oratorianami i naucza³ tak¿e w duchu
augustyñskim.

11 Poetê nowego cytujê wed³ug edycji: £. O p a l i ñ s k i, Wybór pism. Oprac. S. G r z e s z-
c z u k. Wroc³aw 1959. BN I 172.

12 Zob. J. D o m a ñ s k i, Z dawnych rozwa¿añ o marno�ci i pogardzie �wiata oraz nêdzy i god-
no�ci cz³owieka. Warszawa 1997, s. 73�134.
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Doczesno�ci negatywnie waloryzowanej epitetami (�pod³e marno�ci�, �ob-
³udny �wiat�, �szcze�cie omylne�) przeciwstawia autor perspektywê wiecznego
bytowania duszy, o której uczy � jak pisze poeta � �wiara dowodnie z nieba obja-
wiona� (w. 348). Dydaktyka, podporz¹dkowana ukazaniu czytelnikowi nieba i je-
go �prawdziwej rozkoszy� (w. 356), �obfitych darów� (w. 357) bez koñca i miary,
zosta³a podszyta schematycznym obrazem przeciwstawienia ziemi � niebu. Temat
dualizmu �wiata i wieczno�ci, przejêty z platonizmu przez zachodnie chrze�cijañ-
stwo w du¿ej mierze dziêki �w. Augustynowi, chêtnie eksponowany przez baro-
kowych pisarzy i kaznodziejów, znalaz³ swe odzwierciedlenie w omawianym utwo-
rze tak¿e dziêki parafrazie drugiego rozdzia³u Eklezjastesa. Fragment Ksiêgi Ko-
heleta, zawieraj¹cy szereg wanitatywnych znaków, zrêcznie wkomponowany
w tekst Poety nowego, s³u¿y jako egzemplifikacja zmienno�ci �wiata oraz nie-
mo¿no�ci odnalezienia �nasycenia� i pokoju:

Zgo³a miê, mówi, samo do�wiadczenie
Nauczy³o, ¿e ¿adne nasycenie
W tym byæ nie mo¿e, owszem, niesmak skryty
Przynosi duszy pokarm tak niesyty;
I wierzcie mi, ¿e utesknienie wszêdzie,
By� wszystko posiad³, znajdowaæ ciê bêdzie. [w. 401�406]

�Utesknienie� przyjmuje wymiar wertykalny � w przestrzeni horyzontalnej
cz³owiek nie jest w stanie odnale�æ szczê�cia, tym bardziej ¿e doczesno�æ podle-
g³a �mierci skazana jest na anihilacjê. Dlatego wprowadza poeta konwencjonalne
wizerunki �czasu destruktora� i mors triumphans, które maj¹ wp³yn¹æ na wra¿li-
wo�æ czytelnika i ostatecznie przypieczêtowaæ jego rezygnacjê z ziemskich i efe-
merycznych rozkoszy:

[...] cz³owiek ten �wiat daremno smakuje
Poniewa¿ ona wszytko tu odbiera,
Gdy przez niê wszego ka¿dy odumiera.
Trunna pomiarem rzeczy, a �wiatowe
Szcze�cie siê wali w ciemno�ci grobowe,
Czas wszytko niszczy, wszytkie wynios³o�ci
Podlegaæ musz¹ jego �miertelno�ci. [w. 414�420]

Ocena rzeczy doczesnych z punktu widzenia ich nietrwa³o�ci daje asumpt do
zwrócenia umys³u ku wiecznemu szczê�ciu i pokojowi (w. 426�431). Zalecaj¹c
umiar w korzystaniu z dóbr ziemskich, autor podkre�la brak spokoju serca ludz-
kiego (w. 446), który popycha ku temu, co niezmienne, �gdzie dom prawdziwy,
wieczne pomieszkanie� (w. 468).

Wy³aniaj¹ca siê z twórczo�ci Opaliñskiego i Sêpa �poetycka antropologia�
oparta na metaforach niepokoju czy nienasycenia, opozycjach pokój�zmiana nie
jest czym� zdarzeniowym i niepowtarzalnym w literaturze XVII wieku. Przynale-
¿y bowiem do barokowych poszukiwañ �substancji� cz³owieczeñstwa, które od-
biegaj¹ od statycznej koncepcji bytu. To przede wszystkim w Abrysie Stanis³awa
Witwickiego namys³ nad cz³owiekiem wyznacza odczucie czasu przeciwstawio-
nego wieczno�ci. Dzie³o to, poza charakterystycznymi dla dyskursu kaznodziej-
skiego motywami niesta³o�ci i efemeryczno�ci ludzkich poczynañ, zawiera echa
kartezjanizmu oraz augustyñskiego przekonania o poszukiwaniu szczê�cia w intro-
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spektywnym zg³êbianiu duszy 13. W�ród refleksji wanitatywnych mo¿na odnale�æ
tak¿e rozwa¿ania o doczesno�ci jako o grze cieni i odbiæ doskona³ego �wiata. Per-
cypowana rzeczywisto�æ warunkuje zatem zadania stoj¹ce przed lektorem deszy-
fruj¹cym tekst bytu i wznosz¹cym umys³ ponad materialne znaki:

¿eby�my z tego przysionka poznawali niebieskich pokojów [...]; z �wiatowych cieniów i prze-
mijaj¹cych figur zdobywali siê na ¿¹danie: które tamten �wiat odkryje; ¿eby z tego, który tu
widziemy, abresu wielki poznawali Orygina³; ¿eby�my na tym �wiecie i jednoczyæ siê poczêli
z Bogiem w doczesno�ci, je�li z nim chcemy ¿yæ w wieczno�ci 14.

Ten wa¿ny element dyskursu Witwickiego wskazuje na kontynuacjê �rednio-
wiecznego toposu �wiata-ksiêgi, ³¹czy siê nie tylko z neoplatoñsk¹ metafizyk¹,
ale te¿ z postrzeganiem cz³owieka jako odczuwaj¹cego rozdarcie z powodu od-
dzielenia od fundamentu istnienia � �Orygina³u� (by powtórzyæ za Abrysem) �
oraz partycypacji w zmiennym strumieniu ¿ycia:

Wiek nasz, czas jest, czas wszytek w biegu, spoczynku nie zna, unosi siebie, unosi i nas,
jak¿e cz³owiek w czasie, w wieku swoim znajdzie szczê�cie, które powinno zupe³ne ukonten-
towanie, spoczynek apetitowi naszemu przynie�æ? 15.

 Trzykrotne u¿ycie 1-sylabowego s³owa �czas� wyznacza sposób percypowa-
nia �wiata jako obszaru naznaczonego smutkiem przemijania. Obsesje temporalne
i wanitatywne w koincydencji z refleksj¹ antropologiczn¹ ujawniaj¹ siê w kolej-
nych partiach Abrysu. Istota ludzka zosta³a obdarzona przez Stwórcê ruchem, któ-
ry okre�la jej status ontyczny:

¿e dla tego z obrotow nas z³o¿y³, ¿eby�my do niego spieszyli. Dla tego ko³em �wiatowe rzeczy
i nasze pu�ci³, ¿eby�my siê do niego obracali i na tych ko³ach do niego siê przebierali. Zawiesi³
nas na tym �wiecie jako kamieñ na powietrzu, aby serce nasze do niego jak do ziemie i centrum
w³asnego ciê¿a³o. Chcia³ ¿ycie nasze mieæ rzek¹ bystro p³yn¹c¹; aby�my do niego jak do mo-
rza d¹¿yli. D�wign¹³ twarz ludzk¹ od ziemie ku niebu, bydlêc¹ ku ziemi zostawiwszy; aby�my
jako ogieñ w górê siê przebierali 16.

Splataj¹ce siê w tym fragmencie motywy � niepokój �z³o¿onego z obrotów�
cz³owieka zanurzonego w wymiarze horyzontalnym, stworzenie na obraz i podo-
bieñstwo Stwórcy (metafora twarzy), serce jako symbol istoty cz³owieczeñstwa
oraz wznoszenie wzroku ku górze � stanowi¹ rozpowszechnione rekwizytorium
znaków, za których pomoc¹ morali�ci i poeci przypominaj¹ o eschatologicznej
perspektywie istnienia wyznaczonej przez przyci¹ganie Boskiej mi³o�ci. Podob-
nie czyni³ ju¿ Kasper Twardowski w Pochodni Mi³o�ci Bo¿ej z pi¹ci¹ strza³ ogni-
stych, poemacie bêd¹cym nade wszystko medytacj¹ nad dzia³aniem stwórczej ca-
ritas. Rozwa¿ania nad dualistyczn¹ natur¹ cz³owieka ³¹czy³ z motywem serca ogar-
niêtego p³omieniem mi³o�ci:

13 Zob. L. � l ê k o w a, �Abrys� Jana Stanis³awa Witwickiego. Rekonesans. W zb.: �wit
i zmierzch baroku. Red. M. Hanusiewicz, J. D¹bkowska, A. Karpiñski. Lublin 2002. Szereg intere-
suj¹cych spostrze¿eñ przynosi studium G. R a u b o  �wiat³o przyrodzone. Rozum w literaturze pol-
skiego baroku (Poznañ 2006).

14 S. W i t w i c k i, Abrys doczesnej szczê�liwo�ci miêdzy cieniami ludzkiego nieukontentowa-
nia. Warszawa 1685, s. 7 (egz. BUW, sygn. 4 g. 10. 8. 14).

15 Ibidem, s. 75.
16 Ibidem, s. 15.
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Ci, którzy Mi³o�æ chc¹ konterfetowaæ,
serce z p³omieniem zwykli wiêc malowaæ:
cz³owiek przez serce z wolej Bo¿ej ¿yje,
w którym siê dusza utajona kryje;
duch z nieba wyszed³, a ogieñ z natury
zawsze swój p³omieñ kieruje do góry;
tam ducha, sk¹d jest, potrzeba kierowaæ,
sercem gor¹cym Boga masz mi³owaæ. [Pie�ñ I, 22] 17

Wizerunek cz³owieka w poezji barokowej jako bytu rozdwojonego miêdzy
mi³o�ci¹ do Boga a mi³o�ci¹ do �wiata, wyra¿any topik¹ amor sacer i amor profa-
nus, podporz¹dkowany zosta³ idei zjednoczenia ze Stwórc¹. Przeszycie serca strza³¹
Boskiej mi³o�ci kieruje �bieg bycia naszego� (jak pisa³ Sêp) ku niebiañskiej oj-
czy�nie, wyznacza cel peregrynacji do krainy pokoju i szczê�liwo�ci, do której
winien zmierzaæ homo ardens.

Ach, jako¿e� ojczyzno, od ziemie daleka

 Opozycja mieszkañca �domu prawdziwego� i �wygnañca�, wyzyskiwana na
ró¿ne sposoby w poezji baroku, pojawia siê w twórczo�ci Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego 18. Uczony jezuita, obficie czerpi¹cy ze �róde³ antycznych (Platon, Ary-
stoteles) i chrze�cijañskich (g³ównie tomizm), nie powiela renesansowego harmo-
nijnego obrazu �wiata. Poetyckie konterfekty cz³owieka dalekie s¹ od widzenia
bytu ludzkiego w kategoriach równowagi i spokoju. Zdaniem Janiny Abramow-
skiej, w refleksji autora De perfecti poesi �dominuje �wiadomo�æ konfliktowego
rozdarcia� 19. Nie ma w tym nic dziwnego. Duchowo�æ ignacjañska, mimo zasady
¿yczliwo�ci wzglêdem skoñczonego istnienia, akcentowa³a jednak absolutn¹ al-

17 K. Tw a r d o w s k i, Pochodnia mi³o�ci Bo¿ej z pi¹ci¹ strza³ ognistych. Wyd. K. M r o w-
c e w i c z. Warszawa 1995, s. 21. Samo�wiadomo�æ poetycka i ideowa epoki dotycz¹ca figur amor
sacer i amor profanus znalaz³a pe³ny wyraz u  M. K. S a r b i e w s k i e g o  (Dii gentium. Bogowie
pogan. Wstêp, oprac., prze³. K. S t a w e c k a. Wroc³aw 1972, s. 169�170). Uczony jezuita katego-
riê mi³o�ci interpretuje zgodnie z dzie³ami biskupa Hippony O nauce chrze�cijañskiej i O pañstwie
Bo¿ym (ks. XIV 28). Zob. K. Tw a r d o w s k i, £ód� m³odzi z nawa³no�ci do brzegu p³yn¹ca. Wyd.
R. G r z e � k o w i a k. Warszawa 1998. Augustyñski dyskurs przetwarza Twardowski na skonwen-
cjonalizowany obraz walki dwóch Amorów, z której zwyciêsko wychodzi �Amor Dei�. We fragmen-
tach poematu inkrustowanych sentencjami z Wyznañ (VIII 12, VI 12, IX 1, VIII 11) bohater utworu
Tw a r d o w s k i e g o  (op. cit., s. 38�40) �niebieskim ogniem zapalony� dokonuje aktu konwersji.
Zob. tak¿e Mi³o�ci Boskiej i ludzkiej skutki ró¿ne wraz z siedemnastowieczn¹ polsk¹ wersj¹ tekstów
do �Amoris divini et humani effectus varii�. Oprac. J. i P. P e l c o w i e. Warszawa 2000, s. 32�33,
jak równie¿ utwory panegiryczne po�wiêcone biskupowi Hippony: J. L i b e r i u s z, Wieniec Prze-
zacnemu w Ko�ciele Bo¿ym Biskupowi i Doktorowi S. Augustynowi. Kraków 1644, k. B2 (egz. BUW,
sygn. sd 713. 788). � A. N a r a m o w s k i, Splendor Trojzakonnego Cienia, spod klasztornej Um-
bryi [...]. Warszawa MDCCXXI (egz. BUW, sygn. 4 g. 19. 3. 260) (autor na s. 7�8 wyzyskuje motyw
p³on¹cego serca).

18 Zob. P. U r b a ñ s k i, Theologia fabulosa. Commentationes Sarbievianae. Szczecin 2000,
s. 129�143. Autor, analizuj¹c figurê domu w poezji metafizycznej, odwo³uje siê do pojêæ têsknoty
i pragnienia, jakie wykorzysta³ J. Tischner w Filozofii dramatu. Zob. tak¿e M. £ u k a s i e w i c z -
- C h a n t r y, Trzy nieba. Przestrzeñ sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Wroc³aw
2002, s. 98�106.

19 J. A b r a m o w s k a, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Po-
znañ 1995, s. 145.
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ternatywê wyboru miêdzy Bogiem a �wiatem. Piotr Urbañski zaznacza z kolei, ¿e
w swych poetyckich �wiadectwach Sarbiewski oscyluje miêdzy nurtem platoñ-
sko-augustyñskim a arystotelesowsko-tomistycznym, nieobce s¹ mu tak¿e elementy
mistyki karmelitañskiej 20. Ustalenia badaczy pozwalaj¹ zatem na interpretacjê
motywu têsknoty w kontek�cie augustyñskiej figury homo inquietus.

 W poezji autora Dii gentium istota ludzka ujmowana jest w perspektywie pe-
regrynacji do niebiañskiej ojczyzny. Sarbiewski, �rozwijaj¹c hermeneutykê homo
dolens � cz³owieka bytuj¹cego na wygnaniu ziemskim, trawionego bólem oddale-
nia od Boga� 21, wskazuje na anonsowany platoñsk¹ koncepcj¹ antropologiczn¹
dwoisty charakter natury ludzkiej � przypisanie do ziemi i pragnienie dalekiego
nieba:

Zaledwo ziemska wyda³a nas gleba,
Do pêdu rwiem siê z nieprzepart¹ si³¹,

Cz¹steczkê wzi¹wszy z ruchliwo�ci nieba;
Podmuchem niebios o¿ywieni �wie¿ym,

Wraz z matk¹-ziemi¹ nie mog¹c staæ � bie¿ym. [III, 8, w. 30�34] 22

Ruch kosmosu i �matki ziemi� jest to¿samy z pêdem duszy ku Bogu, który
w twórczo�ci Sarbiewskiego znajdzie swój wyraz w figurach lotu i lewitacji, cha-
rakterystycznych dla jêzyka mistyki. Si³¹ napêdow¹ bytu ludzkiego staje siê mi-
³o�æ. W Têsknocie do niebiañskiej ojczyzny bohater wiersza, �dziedzic krain gwie�-
dzistych� i �wygnaniec�, pragnie uwolniæ siê od pêt doczesno�ci. Zastosowane
figury �rozpalenia� (w. 1) i serca zachwyconego niebiañsk¹ wizj¹ (w. 12) odpo-
wiadaj¹ augustyñskiej wra¿liwo�ci homo ardens � cz³owieka bole�nie prze¿ywa-
j¹cego niemo¿no�æ trwa³ego zjednoczenia z Bogiem 23. Sensualny jêzyk utworu,
wiele zawdziêczaj¹cy tekstom Horacego, zbli¿ony do stylistyki i wyobra�ni Pie-
�ni nad pie�niami, zdradza tak¿e realizacjê zasady �ut pictura poesis�. Malowni-
czo�æ i sugestywno�æ poetyckiego obrazu, dodatkowo wzmocniona dramatycz-
nym pytaniem, potêguje chêæ mistycznego lotu ku Stwórcy:

Pier� m¹ rozpala ojczyzny czar b³ogi,
Sklepienie gwiezdne, co w�ród mroków �lepych

Rozb³yska cudnie nad ziemi roz³ogi,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Czemu mnie, krain gwie�dzistych dziedzica,
Tak d³ugo na tym wygnaniu widzicie,

Z dala od nieba, co serce zachwyca? [I, 19, w. 1�12]

Sarbiewski, �poeta uwieñczony�, w utworze Wzlot nad ziemskie przestwory
niepokój serca eksplikuje tak¿e poprzez obraz �wiata � wielkiego widowiska.
Wykorzystany topos theatrum mundi s³u¿y podkre�leniu iluzoryczno�ci docze-
snych spraw, oddalonych od sacrum � domeny pokoju i szczê�liwo�ci. Prze¿ywa-
nie zmienno�ci �wiata potêguje chêæ zjednoczenia z Bogiem. Wiersz zostaje za-

20 P. U r b a ñ s k i, Natura i ³aska w poezji polskiego baroku. Okres potrydencki. Kielce 1996,
s. 116�117.

21 K o t a r s k a, �Ad caelestem adspirat patriam�, s. 321.
22 Poezje M. K. S a r b i e w s k i e g o  cytujê z: Liryki oraz �Droga rzymska� i fragment �Lechia-

dy�. Prze³. T. K a r y ³ o w s k i. Oprac. M. K o r o l k o  przy wspó³udz. J. O k o n i a. Warszawa 1980.
23 �w. A u g u s t y n, Wyznania, s. 25.
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mkniêty pragnieniem ekstazy wyra¿onej metaforyk¹ akwatyczn¹ � zanurzenia
w �bezkresnej toni�, wieczno�ci wolnej od czasu:.

O morze Bóstwa, o wyspo, w �re¿ogê
Wieczno�ci skryta, gdzie têtni wci¹¿ ¿ycie!
O toni, której nie wiê¿¹ wybrze¿a,

Wch³oñ Sarbiewskiego i pogr¹¿ w zachwycie,
Co ból têsknoty na zawsze u�mierza! [II, 5, w. 84�88]

Byt ludzki pozostaj¹cy �z dala od nieba� nara¿ony jest na powa¿ne niebezpie-
czeñstwo zamkniêcia w skoñczono�ci. Mo¿e nie wystarczyæ mu si³y na pokonanie
zniecierpliwienia i lenistwa, dlatego ma pamiêtaæ, ¿e jego egzystencja rozgrywa
siê w drodze (in statu viatoris) do Boga. Sarbiewski, uczeñ Loyoli, ostrzega zatem
przed przywi¹zaniem woli do przemijaj¹cego �wiata, gdy¿:

Cz³owiek w trosk ziemskich topiele ugrzêz³y
Z têsknot¹ w niebo nie podniesie czo³a

I skrzyd³em ducha gnu�no�ci rw¹c wêz³y
W b³êkitne pola ulecieæ nie zdo³a. [III, 25, w. 13�17]

Wiedzia³ ju¿ o tych trudno�ciach �w. Augustyn, pisz¹c:

Nie chcesz odrzuciæ brzemienia tej marnej doczesno�ci. Lecz oto prawda ju¿ siê rozja�ni-
³a. A tamto brzemiê ci¹gle ciê przygniata, podczas gdy inni ludzie precz je odrzucaj¹ i zaraz
skrzyd³a im rosn¹ u ramion 24.

Ojciec Ko�cio³a pozostawi³ swym uczniom �wiadectwo walki o dobra ducho-
we ze zniewalaj¹cymi ziemskimi rozkoszami, których po¿¹danie jest zawsze zna-
kiem odej�cia od Stwórcy 25.

Têsknota do niebiañskiej ojczyzny skontaminowana z bólem oddalenia to
centralny motyw emblematyki 26. Mi³osne utyskiwania bohatera Emblematów Zbi-
gniewa Morsztyna za Boskim Oblubieñcem, pragnienie mistycznej unii z Bo-
giem, zostaje przywo³ane topik¹ strza³y i gorej¹cego serca. Konwencjonalne znaki
w my�l zasady �per visibilia ad invisibilia� odnosz¹ do sytuacji zmagañ ze skoñ-
czono�ci¹ � czasem i �mierci¹, poetycko zaakcentowanych rozwiniêt¹ topik¹
wanitatywn¹. Podobnie jak Sarbiewski, nie stroni ten poeta od przeciwstawienia
ziemi wymiarowi wertykalnemu. Emblemat 80, którego napis g³osi: �Mi³o�æ
odrywa cz³owieka od przestrzeni ziemskiej�, za pomoc¹ leksyki: �ta� i �tamta
kraina� przyrodzon¹ przestrzeñ bytowania cz³owieka sytuuje w opozycji do do-
skona³ej wieczno�ci:

Kiedy z tej tamta przyjmie miê kraina,
Gdzie bez syto�ci, przerwy i odmiany

Bêdziem ¿yæ, da Bóg ¿ywot po¿¹dany. [w. 18�20] 27

Nie istnieje zatem mo¿liwo�æ nasycenia i uspokojenia serca poza Bogiem. �wiat

24 Ibidem, s. 215, zob. s. 70, 190. Na temat motywu lotu w literaturze filozoficznej inspirowa-
nej my�l¹ Platona pisze A. K i j e w s k a  w pracy Mistyczny lot (�Znak� 1994, nr 12).

25 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e recepcja my�li ascetycznej �w. Augustyna w baroku dokona³a siê tak¿e
za po�rednictwem pism Ignacego Loyoli. Zob. C z y ¿, �wiat³o i s³owo, s. 283.

26 Zob. K ü n s t l e r - L a n g n e r, op. cit., s. 114�118.
27 Emblematy Z. Morsztyna cytujê wed³ug wyd.: Z. M o r s z t y n, Muza domowa. Oprac.

J .  D ü r r - D u r s k i. T. 2. Warszawa 1954.
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dla �pielgrzyma ubogiego� (Embl. 3) jest �wiêzieniem� (Embl. 30), mo¿e daæ tyl-
ko szczê�cie uzale¿nione od dzia³añ fortuny (Embl. 64). Dlatego cz³owiek winien
mieæ na uwadze eschatologiczn¹ perspektywê zbawienia duszy � ostatecznego
�nasycenia� serca (Embl. 89).

Zadomowiona w literaturze barokowej opozycja �wiata doskona³ego, do które-
go pod¹¿a �homo viator�, i nêdznej skoñczono�ci uwidoczni³a siê w skonwencjona-
lizowanych ksiêgach emblematycznych zawieraj¹cych skodyfikowan¹ sieæ znaków
³atwych do uchwycenia przez odbiorców. Interesuj¹c¹ realizacjê motywu pielgrzy-
ma, którego kompasem staje siê serce ogarniête pragnieniem nieba, spotykamy w Po-
bo¿nych pragnieniach Aleksandra Teodora Lackiego. W przedmowie do utworu de-
dykowanego Konstancji z Komorowskich Wielkopolskiej autor pisze:

¯e tedy miêdzy duchownym orê¿em, od którego Niebo gwa³t cierpi i szturmy ponosi, nie
jest ¿adne potê¿niejsze nad Pobo¿ne pragnienia � które, jako ogniste strza³y, dyjamentowe
niebieskie tarasy swym �wi¹tobliwym wskro� przenikaj¹ hartem, Serafickie otwieraj¹ bramy
i do Boga (do którego nie chodz¹c, ale pragn¹c idziemy, jako Augustyn �wiêty �wiadczy) snad-
ny akces czyni¹ [...] 28.

Dedykacja, jak ³atwo zauwa¿yæ, zostaje intelektualnie wzbogacona nawi¹za-
niem do postaci biskupa Hippony. Przywo³anie autora De Trinitate nie jest przy-
padkowe, odnosi siê bowiem do dwóch naczelnych augustyñskich kategorii po-
strzegania cz³owieka jako istoty dalekiej od fundamentu bytu oraz nios¹cej w ser-
cu (serce to podstawowy symbol organizuj¹cy emblematykê) chêæ osi¹gniêcia
szczê�cia, które mo¿e daæ tylko Bóg 29. Zatem sytuacja egzystencjalna cz³owieka
zostaje zdiagnozowana jako status viatoris oraz nieustanne przekraczanie docze-
sno�ci w kierunku absolutu.

Emblem III, 7 Aleksandra Teodora Lackiego, którego napis brzmi: �Ach, nieste-
ty¿, ¿e mieszkanie moje przed³u¿y³o siê, mieszka³am z mieszkaj¹cymi w Cedar, d³ugo
obywatelk¹ by³a dusza moja� (Psalm 119), stanowi kontynuacjê rozwa¿ania o ludz-
kim losie widzianym w perspektywie drogi. Wiersz zosta³ zbudowany na zasadzie
antytezy. �wiat dla pielgrzyma to �niepewne gody� (w. 10), �ustawiczny niestatek�
(w. 14), zaprzeczenie wieczno�ci � �niebieskich wygód� (w. 55). Dlatego bohater

28 A. T. L a c k i, Pobo¿ne pragnienia. Wyd. K. M r o w c e w i c z. Warszawa 1997, s. 22.
29 Zob. np. �w. A u g u s t y n, O pañstwie Bo¿ym. Przeciw poganom ksi¹g XXII. Prze³., oprac.

W. K o r n a t o w s k i. T. 2. Warszawa 2003, s. 239, 248. Zob. te¿ tego autora O nauce chrze�cijañ-
skiej. Prze³. J. S u l o w s k i. Warszawa 1989, s. 15: �I tak za³ó¿my, ¿e jeste�my wêdrowcami, którzy
szczê�liwi mog¹ byæ wy³¹cznie w ojczy�nie. Czuj¹c siê zatem nieszczê�liwi ze wzglêdu na nasze
podró¿owanie, chcemy po³o¿yæ kres swej niedoli przez powrót do domu�. M a r r o u  (op. cit., s. 65)
pisze o symbolu �p³on¹cego serca�, który jest wyrazem augustyñskiej podstawy moralno�ci i relacji
do Stwórcy. O barokowej ikonografii przedstawiaj¹cej biskupa Hippony z atrybutem roz¿arzonego
serca pisze K. M o i s a n - J a b ³ o ñ s k a  w pracy Obrazowanie walki dobra ze z³em (Kraków 2002,
s. 245, 651). Na temat figury �homo viator�, decyduj¹cej dla filozoficzno-teologicznych rozwa¿añ
biskupa Hippony, zob. R. J. O� C o m n e l l, Soundings in St. Augustines�s Imagination. New York
1994. Autor pokazuje funkcjonowanie w pismach Ojca Ko�cio³a m.in. topiki �peregrinatio animae�
zagarniaj¹cej podstawow¹ dla Augustyna opozycjê ojczyzny (patria, domus, civitas) i niebezpiecz-
nego ¿ycia anonsowanego przez figury drogi, morskiej otch³ani (s. 71�93). Teolog L. B o r o s  (Od-
krywanie Boga. Prze³. Cz. Ta r n o g ó r s k i. Warszawa 1974, s 78, 189�190), zestawiaj¹c cytaty
z pism �w. Augustyna, wskazuje na motyw peregrynacji jako podstawowy temat refleksji Ojca Ko-
�cio³a eksplikuj¹cy poczucie wykorzenienia i obco�ci. Z kolei J. K r i s t e v a  (Étrangers nous-mêms.
Paris 1988, s. 113�138), analizuj¹c figurê �civitas peregrina�, wpisuje j¹ w obrêb kategorii podmio-
tu w procesie.
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30 L a c k i, op. cit., s. 147.
31 J. B a k a, Uwagi. Oprac., komentarz, pos³. A. C z y ¿, A. N a w a r e c k i. Lublin 2000,

s. 15.
32 Zob. J. M o r a w s k i, Duchowna teologia, abo Ko�ció³ Ducha �. To jest cz³owiek doskona-

³y. Z nauki �Pisma �wiêtego� i Ojców �wiêtych. Poznañ 1695, s. 33�37, 95, 113, 117�119 (egz.
BUW, sygn. 4 g. 6. 2. 20).

utworu lamentuje nad swoj¹ nêdzn¹ kondycj¹, �czasem uprzykrzonym�, pragn¹c
wyzwoliæ siê z ograniczono�ci istnienia:

Ach, jako¿e�, Ojczyzno, od ziemie daleka!
S³usznie na tw¹ odleg³o�æ wygnanka narzeka.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Czemu miê te¿ trzymaj¹ w tej ziemskiej niewoli?
Za dotknieniem przez ³askê czemu nie mam woli?
Czemu miê, gdy opuszczam ojczyste ruiny,
przyj¹æ nie chc¹, wygnanki, niebieskie krainy? [w. 59�70] 30

Przestrzeñ egzystencji �oblubienicy wygnanki� nie ma nic wspólnego z nie-
biañsk¹ ojczyzn¹. Istota ludzka do�wiadcza siebie jako peregrynanta, bycie w �wie-
cie jest �wiadectwem wykorzenienia, pierwotnej alienacji wobec rzeczywisto�ci.
Poeta, stawiaj¹c pytania, które s¹ wyrazem ludzkiej niedoli, okre�la doczesno�æ
jako niewolê. Pojawiaj¹cy siê wizerunek egzystencji-wiêzienia wyra¿a ideê za-
mkniêcia ludzkiego bytu w skoñczono�ci. Tak¿e metafora �ojczystych ruin� ak-
centuje uwiêzienie w czasie. Zagarniêcie przez doczesno�æ nie by³oby tak bole-
sne, gdyby nie duchowe obezw³adnienie, niemoc przezwyciê¿enia naturalnego sta-
tusu osoby ludzkiej. Pielgrzym oczekuje duchowego ocalenia, ale w jego mocy
nie le¿y dotarcie do niebiañskiej arkadii. Nie odnajduje w sobie ¿adnej si³y, wyba-
wienie mo¿e przyj�æ tylko z zewn¹trz.

 W poezji barokowej tematyka têsknoty do Boga i wyzwolenia z ciê¿aru docze-
sno�ci wynika z odkrycia jednostki ludzkiej jako bytu pragn¹cego harmonii, która
osi¹galna jest tylko dziêki zjednoczeniu z Bogiem, stanowi¹cym nie tylko telos do-
czesnej peregrynacji, ale i nasycenie cor inquietus. Do takiego ogl¹du rzeczywisto-
�ci nawi¹zuje ks. Baka. Intensyfikuje on do�wiadczenie przemijania rzeczywisto�ci
za pomoc¹ ró¿norodnych wizerunków �wszechw³adnej� �mierci. Autor Uwag, ska-
zuj¹c �wiat na zag³adê, jedyn¹ szansê dla cz³owieka upatruje w porzuceniu przywi¹-
zania do haniebnej doczesno�ci. Lapidarne stwierdzenie �Bóg serca meta� (Uwaga
o wieczno�ci, w. 24) 31 doskonale wyra¿a emocjonalny ton poetyckich wypowiedzi
bêd¹cych odzwierciedleniem udrêki i niepokoju cz³owieka, który jest oddalony od
Stwórcy i w którego naturê wpisane jest pragnienie transcendencji.

Wystêpuj¹ce w literaturze baroku figury homo inquietus czy roz¿arzonego serca
przebitego amor sacer, mimo czêstego skonwencjonalizowania, wtórno�ci literac-
kich zapo¿yczeñ, staj¹ siê wyrazem sytuacji duchowej cz³owieka i koresponduj¹
z augustyñskim sposobem ujmowania istoty ludzkiej. Zbie¿no�æ ta wynika ze �ród-
ziemnomorskiego zaplecza kulturowego, archetypicznych przedstawieñ znaków
cz³owieczego losu, a tak¿e z lektury dzie³ antycznych oraz Biblii, operuj¹cych to-
pik¹, która organizuje nie tylko barokow¹ literaturê, ale równie¿ my�l �w. Augus-
tyna. To do pism biskupa Hippony siêgali morali�ci i kaznodzieje, czerpi¹c z nich
alegoryczne wizerunki cz³owieka pielgrzyma pa³aj¹cego mi³o�ci¹ do Boga, zma-
gaj¹cego siê z po¿¹dliwo�ci¹ cia³a, oczu i pokus¹ pró¿nej chwa³y (�vana gloriae�) 32.
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Religijny dyskurs poezji barokowej oparty na neoplatoñskim schemacie po³¹-
czenia rzeczywistych warto�ci z niezmienno�ci¹ (aeternitas), a iluzorycznych z cza-
sem (tempus) � odpowiada emblematycznym przedstawieniom cz³owieka piel-
grzyma zmierzaj¹cego do civitas Dei. Splata siê tak¿e z wizerunkami nieba jako
antytezy doczesno�ci, która jest domen¹ bojowania, gdy tymczasem wieczno�æ to
przestrzeñ pokoju i szczê�cia. Takim wizerunkom nieba wtóruj¹ autorzy pora¿eni
okrucieñstwem i marno�ci¹ ¿ycia, pragn¹cy zerwaæ okowy doczesnej iluzji, osi¹-
gn¹æ zbawienie � stan zaprzeczenia tego, co ziemskie, cielesne i ulotne. W Poecie
nowym (w. 285�468) £ukasz Opaliñski synonimem eschatologicznego zbawienia
czyni � analogicznie do Sêpa czy Sarbiewskiego � abstrakcyjne pojêcia: ukojenie,
nasycenie i pokój. Upragnione niebo twórców barokowych jest odwróconym ob-
razem skoñczonej egzystencji, zatrzymaniem naporu vanitas � si³y unicestwiaj¹-
cej wszelkie przejawy aktywno�ci. Ten wzorzec wysublimowanego szczê�cia,
polegaj¹cy na odrzuceniu doczesno�ci, wsparty �indywidualnym� do�wiadczeniem
czasowo�ci biskupa Hippony, jego zmaganiem siê z cia³em, szczególnie upodoba³
sobie barok � epoka ludzi dramatycznie odczuwaj¹cych up³yw czasu, nara¿onych
na acediê, u których pragnienie mistycznego lotu wzmaga³y mistyka hiszpañska
i inne formy pobo¿no�ci nastawione negatywnie wobec warto�ci doczesnych.
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A fashionable and revealing hermeneutics of Old-Polish texts directed at history of ideas or
mentality makes it possible to situate the baroque literature in the context of an interplay of the
various intellectual trends. One of them was the Augustan trend, permanently manifested in the
culture of old epochs.

The aim of the article is to present the anchorage of figures typical of baroque literature: homo
inquietus, homo ardens and homo viator, in the Augustan mode of perceiving the world. It is in
Miko³aj Sêp Szarzyñski�s and Maciej Kazimierz Sarbiewski�s poetry that one finds the vision of
a man in a constant anxiety and carried away from the Creator. Similarly, £ukasz Opaliñski�s text
a New Poet and baroque emblems are open to field of cultural signs having their roots, inter alia,
in Augustan thought. The article also evokes Stanis³aw Witwicki�s Abrys, in which elements of
Cartesianism are mingled with the reflection of the Bishop of Hippo.


