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„OGNIE NIEBIESKICH SFER”
W ODZIE I 19 M. K. SARBIEWSKIEGO.
PRZESTRZEŃ RETORYKĄ BUDOWANA

Oda

W niniejszym artykule przedstawiam tylko jeden wiersz M. K. Sarbiewskiego,
odę I 19 Ad caelestem adspirat patriam (Tęsknota do niebieskiej ojczyzny). Głównym
moim celem jest pokazanie, w jaki sposób Sarbiewski, posługując się retoryką,
ukształtował przestrzeń w tej odzie. Nie mniej waŜne będzie zasygnalizowanie,
w jaki sposób Sarbiewski imituje Horacego, dokonuje zabiegów emulacyjnych
i parodystycznych. Na przykładzie tego tekstu spróbuję zatem ukazać jeden ze
sposobów, w jaki moŜna czytać wiersze polskiego jezuity, wykorzystując środki
interpretacyjne dostępne jego współczesnym. Pominąłem powiązania z teo-
logią, a główny nacisk połoŜyłem na warstwę stylistyczną ody I 19 oraz na
intertekstualne relacje z poezją Horacego.

Jak wiadomo, kaŜdy utwór Sarbiewskiego stanowił imitację – czy
moŜe raczej: emulację1 – wiersza Horacego. Tak teŜ jest w przypadku intere-
sującego nas tekstu. W odzie I 19 M. K. Sarbiewski nawiązywał głównie do
dwóch pieśni. Pierwsza zajmuje to samo miejsce w zbiorach obu poetów i nosi
numer I 19 (Mater saeva Cupidinum), druga, to utwór IV 1 (Intermissa Venus diu),
który otwiera najpóźniejszy cykl liryków tego poety. Jednak to nie jedyne wier-
sze, do których się odwoływał Sarbiewski. Trzecim waŜnym tekstem jest
sławna oda II 20 (Non usitata nec tenui ferar). O ile w dwóch podstawowych dla

                                                          
1/ O nowoŜytnej teorii emulacji, równieŜ w traktatach Sarbiewskiego, zob.: A. F u l i ń s k a, Naśla-
dowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu, Wrocław 2000, passim.
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Sarbiewskiego wierszach nie znajdziemy zbyt wielu odniesień przestrzennych,
w wierszu trzecim – odzie II 20 – są one dość liczne. Na przestrzeń w utworze
polskiego jezuity naleŜy spojrzeć jako na transpozycję przedstawienia prze-
strzeni w odzie II 20 rzymskiego poety. Oprócz tego w wierszu Sarbiewskiego
znajdziemy reminiscencje jeszcze kilku innych utworów autora Sztuki poetyckiej,
spośród których naleŜy wymienić miłosną odę III 26.

Tematyka trzech najbardziej interesujących nas utworów jest mocno
zróŜnicowana. W odzie I 19 Horacy snuje rozwaŜania na temat potęgi bogini
miłości. Ujęcie to pod pewnymi względami przypomina elegie Propercjusza
i Tibullusa. Oda IV 1 teŜ jest odą miłosną, obecne są w niej nawiązania do
utworu I 19, ale jej wymowa jest gorzka. W pierwszej bowiem młody Horacy
przygotowuje się do świętowania ofiary dla Wenus i Bachusa, natomiast
w odzie rozpoczynającej księgę czwartą stary, pięćdziesięcioletni poeta nostal-
gicznie Ŝegna się z młodością. Zamykająca księgę drugą oda 20 rozwija mit
wiecznej sławy poetyckiej. Jego tematyka jest jednak szersza: Horacy pyta
o sławę, ale w kontekście śmierci. W istocie pytanie brzmi: co po mnie zosta-
nie, kiedy Ŝycie się skończy?

W gruncie rzeczy pytania Sarbiewskiego są podobne, lecz kontekst,
w jakim się one pojawiają, jest nieco inny. Polski poeta równieŜ pyta o prze-
mijanie, o to, co po nim pozostanie. Przedmiotem jego rozwaŜań, podobnie
jak u Horacego, jest namiętność, ale nie ziemska, lecz niebieska (amor sacer).

Konstrukcja

Oda I 19, wzorem wierszy Horacego, ma regularną i przejrzystą budowę. Jak
wiele ód rzymskiego poety dzieli się na dwie części. Pierwszą stanowi opis
oddalonego gwiaździstego nieba (w. 1-9), w części drugiej Sarbiewski przed-
stawił obraz swojego odejścia z miejsca wygnania (w. 10-20). W takim podziale
zaleŜności przestrzenne są wyraźne, widoczna jest bowiem opozycja nieba
i ziemi.

Ale na kompozycję utworu moŜna spojrzeć jeszcze z innej perspek-
tywy, mianowicie z punktu widzenia gramatyki i retoryki, dwóch najwaŜnie-
jszych dyscyplin w nowoŜytnym szkolnictwie humanistycznym. Jeśli przyj-
miemy takie załoŜenie, oda Sarbiewskiego rozpadnie się na pięć części.
Składają się na nie: opis gwiaździstego nieba (hypotyposis, w. 1-5), wezwanie
ojczyzny (exclamatio, w. 6-9), sekwencja pytań retorycznych (w. 10-12), wskaza-
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nie na ziemię, jako miejsce wygnania (gest – actio, w. 13-18) i dwa wersy pod-
sumowujące (conclusio, 19-20). We wszystkich fragmentach, z wyjątkiem ostat-
niego, figurą retoryczną, która je wyróŜnia i konstytuuje, jest anafora. We frag-
mencie pierwszym powtarza się czasownik: urit (spala), w drugim wykrzyknienie
(exclamatio) O noctis… O pulcher… (O nocy… O piękny…), w trzecim zaimek
pytający cur, wreszcie w czwartym zaimek wskazujący Hic (Tu). Kiedy
spojrzymy na zakończenia tych fragmentów, okaŜe się, Ŝe mamy w nich do
czynienia z epiforami, tyle Ŝe nie opierającymi się na powtarzaniu tych samych
słów, ale form gramatycznych. W pierwszym zatem fragmencie dominują w
zakońceniach rzeczowniki w liczbie mnogiej w ablatiwie. W drugim słowa
kończą się samogłoską „–i”, przy czym dwukrotnie w genetiwie II deklinacji.
Trzeci i pierwszy wers fragmentu czwartego gromadzi rzeczowniki III dekli-
nacji, ale w akuzatiwie. I wreszcie w czwartym aŜ trzy słowa mają zakończenie
na „–is” (dwa razy ablativus pluralis). W ten sposób Sarbiewski stworzył rzadko
spotykaną kombinację epanafor, opartych na powtórzeniach znaczeniowych
(początki wersów) i gramatyczno-brzmieniowych (zakończenia). Taka reto-
ryczna konstrukcja wiersza ma spore znaczenie dla jego interpretacji, o czym
będzie jeszcze mowa.

ZaleŜności wobec ody I 19 i IV 1 Horacego

Jak juŜ wspomniałem, dla Sarbiewskiego podstawą była oda o tematyce miłos-
nej (I 19). Wiersz Horacego jest skargą na Srogą matkę Kupidynów, która nie
oszczędza nikogo, nawet tych, którzy juŜ wielokrotnie wpadli w jej zasadzki.
Personifikowana miłość spada na bohatera nagle (In me tota ruens Venus – pisze
poeta w wersie 9). Bohater płonie uczuciem do Glicery (Urit me glicerae nitor –
w. 5). Jedynym wyjściem, które moŜe wspomóc zakochanego, jest złoŜenie
ofiary (Mactata veniet lenior hostia – w. 16). Wezwania pojawiające się w końcowej
partii utworu, pozwalają identyfikować go ze specyficzną odmianą proseuk-
tikonu, gatunku sylwicznego, który Sarbiewski definiował w De perfecta poesi jako
„pieśń zawierającą modły za czyjąś pomyślność”2.

Nawiązanie, o którym mowa, nie ogranicza się tylko do powtórzenia
miary wierszowej, którą zastosował Horacy (strofa asklepiadejska III) oraz

                                                          
2/ „Proseuctica item, quae sunt votiva carmina, quibus alicui bona fieri petimus […].” M. K. S a r -
b i e w s k i, De perfecta poesi…, s. 246.
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numeru w zbiorze. Sarbiewski przejmuje od swojego mistrza całe frazy i wy-
raŜenia. Szczególnie dobrze widać związki pomiędzy obu utworami w wersach
odpowiedni: 5-8 i 1-2.

HORACY I 19:
Urit me Glycerae nitor
    splendentis Pario marmore purius;
urit grata protervitas
    et voltus nimium lubricus aspici

pali mnie blask Glicery
    jaśniejszy ponad światło paryjskich marmurów,
pali zalotność wdzięczna
    i twarz kusząca nazbyt, gdy patrzy się na nią.

(tłum. Andrzej Lam)

SARBIEWSKI:
Urit me patriae decor;
    Urit conspicuis pervigil ignibus
Stellati tholus aetheris,

Pali mnie ojczyzny wdzięk,
    Pali wyraziste i czuwające sklepienie
Ogniami gwiezdnego przestworza.

(tłum. J.N.)

Tytuł, jaki nadał swojemu wierszowi Sarbiewski, pozwala nam się domyślać
chrześcijańskiego podtekstu utworu, aczkolwiek równie waŜne, jak chrześci-
jańskie, są tu tendencje platońskie. Jak juŜ wielokrotnie się to zdarzało w kul-
turze europejskiej, Sarbiewski łączy w swoim utworze dwie tradycje, próbując
zasypać przepaść między światem pogańskim a chrześcijańskim. Dlatego po-
zorna sprzeczność – postawienie na tej samej płaszczyźnie hymnu ku czci
pogańskiej bogini miłości i utworu dotykającego sfery sacrum znajduje roz-
wiązanie, dzięki kategorii „zastosowania”, tak waŜnej w duchowości
ignacjańskiej. W istocie pieśń Sarbiewskiego jest równieŜ utworem miłosnym.
Jego miłość i poŜądanie nie kieruje się jednak ku obiektom z tego świata, i to
chyba nie tylko dlatego, Ŝe jako gorliwy i posłuszny przełoŜonym jezuita Sar-
biewski nie powinien był zauwaŜać kobiet (świadczą o tym jego Ŝarliwe ody
o Matce Boskiej). Miłosne wyznania zwrócone są ku „ojczyźnie niebieskiej”.
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Rysuje się w nich egzystencjalna pozycja człowieka, któremu nieobca jest rze-
czywistość ziemska, postrzegana jako starotestamentowe miejsce wygnania
z Edenu lub platońskiego uwięzienia w cielesności. Pierwsza zatem płaszczy-
zna przestrzenna opiera się na odwołaniach kulturowych.

 śarliwość wyznań wyraŜa się w zwrotach zarezerwowanych przez
tradycję literacką dla utworów miłosnych. Bohater wiersza mówi: urit me patriae
decor – spala mnie pragnienie miłosne do piękności ojczyzny3. I jeszcze bardziej wzmac-
nia temperaturę uczuciową utworu przez odwołania do bardzo znanej ody IV
1. Zadziwiony i zrezygnowany Horacy pyta w niej, dlaczego dosięga go jeszcze
miłość – kiedy jest juŜ stary. Intertekstualne związki z poezją Horacego są
w tym fragmencie tak gęste i jednocześnie waŜne, Ŝe pozwolę sobie na ich
wskazanie i objaśnienie.

HORACY IV 1
Sed cur heu, Ligurine, cur
    manat rara meas lacrima per genas?
Cur facunda parum decoro
    inter verba cadit lingua silentio?

(w. 33-36)

lecz czemu ach, Ligurze, czemu
    po mych policzkach rzadka toczy się łza?
i czemu język tak wymowny
    wśród słów zapada w mało stosowne milczenie?

(tłum. Andrzej Lam)

SARBIEWSKI:
   Cur me, stelliferi luminis hospitem,
Cur, heu! cur nimium diu
    Caelo sepositum cernitis exulem?

(w. 10-12)

    Czemu mnie, gwieździstego światła gościa
Czemu, ach, czemu długo zbyt
    Widzicie wygnańca oddalonego od nieba?

(tłum. J.N.)

                                                          
3/ Uro, urere – spalać – był jednym z podstawowych czasowników, przy pomocy których nazywano
cierpienie miłosne. Szczególnie chętnie posługiwali się nim rzymscy elegicy: Propercjusz i Tibullus.
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Sarbiewski uŜywa tych samych słów, które układają się w sekwencję powtó-
rzeń, a które retoryka nazywa figurą dystynkcji (distinctio). Nie jedyny to zabieg
retoryczny w obrębie tej cząstki tekstu, bo autor wprowadza teŜ aliteracje,
polegające na współbrzmieniu głosek i na wyrównaniu długości – jeśli moŜna
tak powiedzieć – kolejnych słów. Czyni to ową cząstkę bardziej zwartą i jedno-
litą. Sarbiewski podąŜa tu krok za krokiem za Horacym. Czytelnicy odesłani do
fragmentu wiersza Horacego – a trudno wątpić, iŜby go nie rozpoznali ludzie,
którzy na Horacym uczyli się czytać – byli zmuszeni do włączenia swojej
pamięci. Pamięć przywołuje emocje obecne u Horacego i uaktywnia je w wier-
szu polskiego jezuity. Na to skojarzenie nakłada się jeszcze jedna reminiscencja
horacjańska. Ów „wygnaniec z ojczyzny” z wersu 12 (exul) odsyła nas do
pieśni II 16, gdzie Horacy pyta:

Quid brevi fortes iaculamur aevo
multa? Quid terras alio calentis
sole mutamus? Patriae quis exul

se quoque fugit?
(w. 17-20)

czemu w tak krótkim Ŝyciu tak pragniemy
wiele? Pod innym słońcem czemu kuszą
kraje? I dom rzucając kto zarazem

od siebie zbiegnie?
(tłum. Andrzej Lam)

Cytowane tu wyraŜenia, które zostały uporządkowane przy pomocy figur
retorycznych, wzmocnione są przez odwołania do konkretnych miejsc (loci
communes) w tekstach Horacego. Tworzą one napięcie i nastrój oczekiwania.
Napięcie to jest tym większe, Ŝe osoba czekająca i poŜądająca znajduje się
w oddaleniu od obiektu poŜądania. Ale o tym oddaleniu opowiada poeta, opie-
rając się na toposach przejętych z kolejnego wiersza Horacego.

Związki z odą II 20 Horacego

Oda II 20 Horacego opiera się na wspomnianym juŜ charakterystycznym dla
jego techniki poetyckiej podziale wiersza na dwie części. W pierwszej został
wykorzystany motyw metamorfozy, w drugiej – lotu. Poeta ukazuje proces
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swojego przeistoczenia się w ptaka, który później szybuje nad prowincjami
imperium rzymskiego. Ptak jest tu zarazem symbolem nieśmiertelności duszy,
uniesienia poetyckiego jak i nieśmiertelnej sławy. Przestworza, wśród których
się wznosi, zostały przez niego przeciwstawione pospolitości (invidiaque
morabor/urbis relinquam – wzniosę się nad zawiść/porzucę miasta). Wiersz kończy się
wielokrotnie naśladowanym przez późniejszych poetów obrazem „daremnego
pogrzebu” – daremnego, bo osoba, którą się opłakuje, w istocie Ŝyje. Do mo-
tywu Ŝycia pośmiertnego jeszcze wrócę, teraz kilka słów o przestrzeni w wier-
szu Horacego.

Ukazuje się ona jako horyzontalna, mimo Ŝe lot powinien kojarzyć się
raczej z kierunkiem pionowym: góra-dół. Ale kierunek lotu Horacjańskiego
ptaka jest poziomy. Horacy szczegółowo opisał proces metamorfozy, ale
zrezygnował z przedstawienia momentu wzbijania się w przestworza. Określa
go inaczej: porzucę miasta – urbis relinquam – co moŜna teŜ interpretować – po-
zostawię Rzym. Następnie wymienia po kolei niemal wszystkie miejsca, gdzie
mówi się po łacinie. Zatem chodzi tu nie tylko o basen Morze Śródziemnego,
nad którym włada Rzym. Poeta wymienia Grecję, Bosfor, wybrzeŜa Morza
Czarnego i Azję Mniejszą, Afrykę Północną, Hiszpanię oraz Galię, ale wspo-
mina teŜ Hiperborejczyków, mieszkańców dalekiej północy, nad ujściem
Wisły, Niemna i Dźwiny, od których rzymscy kupcy nabywali tak ceniony
przez nich bursztyn – elektron.

W utworze Sarbiewskiego myśl poety równieŜ wznosi się ponad zie-
mię. Jednak ziemia jest dla niego miejscem zesłania, a prawdziwą ojczyzną
przestrzeń ponad nią. W przeciwieństwie do lotu w wierszu Horacego lot
Sarbiewskiego nie jest wertykalny, ale pionowy. Widać to w momencie, kiedy
poeta tworzy opozycję dwóch miejsc – tego na dole i tego na górze. Jak juŜ
wcześniej wspomniałem, konstrukcja wiersza zasadza się na czterech epana-
forach. NajdłuŜszą ich sekwencję spotykamy we fragmencie czwartym, gdzie
aŜ cztery wersy zaczynają się od zaimka wskazującego Hic (Tu). Natrętne pow-
tarzanie go kieruje uwagę czytelnika właśnie na ziemię, miejsce wygnania
i oczekiwania na powrót do ojczyzny. Przestrzeń ziemska u Sarbiewskiego jest
zimna i pusta. Chłód to barwy zimne: szarość popiołu, biel lilii i siwa darń.
Kolory te stają się bardziej obce i nieprzyjazne, kiedy zestawia się je z „ogniami
niebieskich sfer”, przedstawionymi w pierwszej części wiersza.

Sarbiewski odmalował swoje oddalenie od „ojczyzny niebieskiej”
przede wszystkim przy pomocy określeń świetlnych. Jeśli weźmiemy pod
uwagę, Ŝe wiersz ten jest parafrazą utworów miłosnych, opis rozgwieŜdŜonego
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nieba będzie moŜna uznać za ekwiwalent elegijnego lub petrarkistycznego
opisu kobiety. Na taką interpretację pozwalają nam personifikacje niebiańskich
przestworzy, określanych przez poetę jako pulcher patriae vultus („piękna twarz
ojczyzny”, w. 8) oraz patriae decor („uroda ojczyzny”, w. 1).

Opis – hyptyposis

Zatem, tak jak w wierszach elegików rzymskich i petrarkistów, opis będzie się
cechował idealizacją i nagromadzeniem abstrakcyjnych pojęć. KaŜde takie
pojęcie jest znakiem, który ewokuje skojarzenia z ideałem piękna. U elegików
tymi znakami były białe ramiona, na które spływa złoty lok, wdzięk ruchów,
długa szyja, białe zęby, piękne oczy. W przypadku wiersza Sarbiewskiego „og-
nie niebieskich sfer” budują idealne wyobraŜenie nieba. Zamiast wspomnia-
nych określeń pojawiają się róŜne określenia zjawisk świetlnych i w ogóle tego,
co jest dostępne zmysłowi wzroku (znamienne jest tu przymiotnik w w. 2: con-
spicuus – widoczny, rzucający się w oczy).

Frazeologia świetlna jest niezwykle bogata i róŜnorodna. Sarbiewski,
korzystając z tak popularnej w XVII w. amplifikacji, wymienia: ignis (ogień),
stellatis aether (gwiaździstą przestrzeń), aurea atria (złote pałace), lunae lumen
(światło księŜyca), lampas (pochodnię), faces (światła), igneus polus (ponownie:
rozgwieŜdŜone niebo), stellifer lumen (gwiezdne światło), fulgens domus (lśniący
dom). Temperatura, wielkość i natęŜenie tych kolorów oraz świateł jest róŜna –
i jakŜe odmienna od szarości pyłu ziemskiego z wersów 14-18. Szczególne
związki między tymi pojęciami zostały podkreślone za pomocą aliteracji,
którymi wszakŜe nie będę się tu zajmował bliŜej. Obrazowanie jest niezwykle
dynamiczne. Ciała niebieskie przedstawione w pieśni I 19 w niczym nie przy-
pominają gwiazd z Hymnu Jana Kochanowskiego, którego przecieŜ Sarbiewski
darzył tak wielkim uznaniem. Autor Trenów pisze o Bogu-Stworzycielu:

Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

(w. 9-10)

Niebo autora Trenów jest jednak statyczną dekoracją, niczym na szesnastowie-
cznych sklepieniach kruŜganków malowanych w złote gwiazdki. Niebo Sar-
biewskiego tętni Ŝyciem, jest dynamiczne. W przestrzeni niebiańskiej trwa
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nieustanne święto. Urządza się bakchiczne korowody gwiazd, o których Sar-
biewski pisze noctis chorea („taneczny korowód nocy”).

Jak wspomniałem, Sarbiewski podąŜa śladem Horacego. Dla tego
ostatniego realna jest wszakŜe ziemia. Dokładnie wymienia on wszystkie części
imperium rzymskiego. Nadziemna przestrzeń jest jednak pusta lub nawet nie
istnieje. Inaczej u Sarbiewskiego. Ziemia jest niekonkretna, zimna i obca.
Prawdziwy i realny jest dla Sarbiewskiego taniec gwiazd. On, poeta, znajduje się
między tymi dwiema sferami. BliŜsza jest dla niego ta druga, pozaziemska.
Zatem owe wielkie, nie tylko realne, ale równieŜ metafizyczne odległości, pow-
stają dzięki przeciwstawieniu sobie obrazów tych dwóch rzeczywistości. Kon-
trast zostaje wywołany nie tylko za pośrednictwem obrazów, lecz równieŜ
figur, o których wspominałem juŜ wyŜej. Natura tej przestrzeni jest przede
wszystkim słowna. Nabiera ona wszakŜe głębszego znaczenia, kiedy
weźmiemy pod uwagę teksty Horacego, wspierające i dopełniające odę I 19.

Posługując się horacjańską frazeologią Sarbiewski polemizuje z es-
chatologiczną wizją swojego mistrza. Rzeczywistość jest dla polskiego poety
dwubiegunowa, rozdzielona na świat ziemi i świat nieba. Wyraźnie nawiązuje
ona do platonizmu i platońskiej metafory jaskini. Rzeczywistej a zarazem ideal-
nej przestrzeni rozgwieŜdŜonego nieba odpowiada przestrzeń ziemska, gdzie
odbywa się zesłanie bohatera.

Dla Horacego przestrzeń jest jedna i konkretna. Nie ma dla niej alter-
natywy. Jedyną przestrzeń, jaką moŜe on zobaczyć i jakiej moŜe doświadczyć,
jest świat ziemski, utoŜsamiany z Rzymem, jego kulturą i językiem. W przestrzeni
kultury, w języku poetyckim, przetrwa jego dusza i pamięć. Inaczej dla chrze-
ścijanina lub platonika Sarbiewskiego: dusza jest realnością. Będzie ona istnieć
w prawdziwym świecie, który Sarbiewski nazywa „ojczyzną”.

W przeciwieństwie do Horacjusza Sarbiewski nie nazywa swojego
pogrzebu daremnym, który w istocie następuje – podobnie jak śmierć. Jest to
jednak śmierć tylko jego części, i to tej gorszej. Ciało jest cząstką nienaleŜącą
do gwiezdnej, idealnej ojczyzny poety, musi zatem pozostać na ziemi. Lepsza
część – dusza – nie Horacjańska sława poetycka – wznosi się do gwiazd.
Według „Horacego chrześcijańskiego” to nie poezja lub sława udziela
człowiekowi nieśmiertelności.

Czytelnicy utworów Sarbiewskiego doskonale znali twórczość autora
Listu do Pizonów. W trakcie lektury jego ody musieli dostrzegać jej intertekstual-
ność i nadbudowywać kolejne sensy. Tworzyły się w ten sposób nieoczeki-
wane i dziwne dla dzisiejszego czytelnika kombinacje. Porównanie tekstu nie-
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mal mistycznego z erotyczną pieśnią Horacego nie było jednak dla współczes-
nych Sarbiewskiemu niczym szokującym. Z frazeologią miłosną w poezji re-
ligijnej moŜna się bowiem spotkać np. w hiszpańskiej liryce XVI w. (św. Teresa
z Ávila, św. Jan od KrzyŜa). Nowatorskie było natomiast nałoŜenie mistyki na
wzorzec zaczerpnięty z wierszy Horacego. Zestawienie horacjańskiej przestrze-
ni z charakterystyczną dla niego frazeologią miłosną tworzyło nową jakość
estetyczną. Z tego teŜ powodu czytelnicy w całej Europie docenili zabiegi
Sarbiewskiego jego umiejętność tworzenia parodii4 i wyobraźnię (imaginatio)
w kreowaniu obrazów. RównieŜ w tym utworze Sarbiewski posłuŜył się unao-
cznieniem, ale w istocie owa hypotyposis opiera się jeszcze na innych figurach
retorycznych. Jak mogliśmy to zaobserwować w tej (być moŜe zbyt drobiaz-
gowej) analizie, tworzą one przestrzeń budowaną słowem, przestrzeń, którą
pozwolę sobie nazwać „przestrzenią retoryczną”.

Suplement

Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640)
I 19 Ad caelestem adspirat patriam

Urit me patriae decor;
  Urit conspicuis pervigil ignibus
Stellati tholus aetheris,
  Et lunae tenerum lumen, et aureis
Fixae lampadis atriis. 5
  O noctis choreas, et teretem sequi
Iuratae thiasum faces!
  O pulcher patriae vultus et ignei
Dulces excubiae poli!
  Cur me, stelliferi luminis hospitem, 10
Cur, heu! cur nimium diu
  Caelo sepositum cernitis exulem?
Hic canum mihi cespitem,

                                                          
4/ Pojęciem „parodia” posługuję się tu w znaczeniu właściwym dla siedemnastowiecznej teorii po-
ezji. Parodia była odmianą imitacji i polegała na twórczym wykorzystaniu pierwowzoru (ale nie
humorystycznym). Por. T. M i c h a ł o w s k a, Źródła staropolskiej wiedzy o poezji, [w:] Źródła wiedzy teo-
retycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze, Renesans, Barok, oprac. M. C yt o w s k a  i T. M i c h a -
ł o w s k a, Warszawa 1999, s. 24-36; H. D z i e c h c i ń s k a, Parodia, [w:] Słownik literatury staropolskiej.
Średniowiecze, Renesans, Barok, red. T. M i c h a ł o w s k a, Wrocław 1998; B. Otwinowska, Imitacja, [w:]
Problemy literatury staropolskiej, seria II, Wrocław 1973.
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  Hic albis tumulum sternite liliis
Fulgentis pueri domus. 15
  Hic leti pedicas exuor, et meo
 Secernor cineri cinis.
  Hic lenti spolium ponite corporis,
Et quidquid superest mei
  Immensum reliquus tollor in aethera. 20

I 19 Tęsknota do niebieskiej ojczyzny

WciąŜ mnie wzywa ojczyzny czar,
  Dach przestworzy, ich blask, ogień niebieskich sfer,
Czujna gwiezdnych pochodni straŜ;
  Nieba złocony gmach wzywa mnie światłem lamp,
Woła wdzięczna księŜyca twarz.
  O, świętująca wciąŜ nocy, co wprzęgasz swych
Niebios ognie w taneczny szyk!
  Wdzięku ojczystych stron, słodyczy nocnych wart
Pod namiotem ognistych nieb!
  Czemu, chociaŜ mam mieć w niebie gwiaździstym dom,
Trwam, jak widać, zbyt długo juŜ
  Z dala od tamtych miejsc, dzieląc wygnańców los?
Tu okryjcie mnie w srebrną darń,
  Tu śnieŜnej lilii kwiat niech na mój padnie grób –
Niewinnego dziecięcia dom.
  Tak zostawiam mój proch, prochem będąc i tu
Pęta śmierci porzucam teŜ.
  Tutaj pogrzebcie me zwłoki nieczułe, lecz
Resztę, jaka zostanie mi,
  Lepszą cząsteczkę mnie wezmę w bezmiary nieb.

(tłum. Elwira Buszewiczowa)

I 19 Tęsknota do niebieskiej ojczyzny

Pali mnie ojczyzny wdzięk,
Pali wyraziste i czuwające sklepienie

Ogniami gwiezdnego przestworza,
I księŜyca delikatne światło, i niewzruszonej

Lampy w złotych sieniach.
O tańce nocy i wierne pochodnie

PodąŜające za kolistym korowodem!
O piękna twarzy ojczyzny i ognistego
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Nieba miłe straŜe!
Czemu mnie, gwieździstego światła gościa

Czemu, ach, czemu długo zbyt
Widzicie jako wygnańca oddalonego od nieba?

Tutaj z szarej mi darniny,
Tutaj ze srebrnych lilii usypcie mogiłę

Dziecka lśniącego domu.
Tutaj śmieci porzucam okowy i oddzielam się –

Proch – od prochu mojego.
Tutaj złóŜcie szczątki gnuśnego ciała,

A to, co nieskończone zostaje ze mnie,
W przyszłości wzniesie się w przestworza.

Summary

The article discusses one work by Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640), the Ode I 19,
showing imitational and emulative characteristic for Sarbiewski’s poetics. The author made
reference to Horace’s works I 19, II 20, and IV 1, disputing and competing with the Classic.
Furthermore, the article emphasises the rhetoric dimension of the Ode and its connections
to Platonism.


