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Horacy, poeta epoki augustowskiej, w słowach „non omnis moriar” (III,
30) zawarł nadzieję, Ŝe jak długo będzie Ŝywa łacina, tak długo przetrwa
krąg jego czytelników oraz poetów podejmujących próby artystycznego
dialogu z antykiem, co przyniesie mu „nieśmiertelność”. Stało się to, mię-
dzy innymi, dzięki łacińskim odom poety polskiego baroku, M. K. Sar-
biewskiego, który zajmował się parafrazowaniem liryki Horacego. Fakt
parodiowania1 przez niego pieśni horacjańskich jest niepodwaŜalny. Jak
podaje M. Korolko2 juŜ od pierwszego wydania Liryków poety z Sarbiewa
w Kolonii (1625 r.) krytycy dostrzegli to naśladownictwo. Znacznie póź-
niej, bo w XIX wieku, pojawiły się studia porównawcze obejmujące zesta-
wienia podobnych miejsc u obu poetów. Niektóre z nich: M. Kolankow-
skiego3, L. Kulczyńskiego4 i M. Sasa5 podają całą listę zapoŜyczeń zarówno
metrycznych jak i frazeologicznych. Wydanie traktatów teoretycznoliterac-

                                                          
1/ Parodie horacjańskie, tzw. parodiae horatianae oznaczały artystyczną parafrazę bez Ŝadnych
intencji humorystycznych. Wśród nich znalazły się osobiste interpretacje horacjańskiej filozofii.
Por. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1980, s. 116.
2/ Zob. Wstęp, [w:] M. K. Sa rb i ew sk i, Liryki oraz Droga rzymska i fragment Lechiady, przeł. T. Ka-
ry łow sk i, oprac. M. Koro lko , przy współpracy. J. Okon ia, Warszawa 1980, s. 50.
3/ Por. M. Ko lankowsk i, De Matia Casimiro Sarbievio Poloniae Horatio, Berolini 1842.
4/ Por. L. Ku lcz yńsk i, Kilka słów o M. K. Sarbiewskim, szczególnie o stosunku jego do Horacjusza,
Kraków 1875.
5/ Por. M. Sa s, O miarach M. K. Sarbiewskiego i ich wzorach, Kraków 1889. Autor dochodzi do wnio-
sku, Ŝe Sarbiewski pozostaje pod wpływem metryki łacińskiej z wyjątkiem pieśni VII, której miarę
sam wymyślił.
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kich O poezji doskonałej6 i Wykłady poetyki7 w tłumaczeniu i opracowaniu
S. Skiminy zapoczątkowały nowsze, bardziej złoŜone badania dotyczące
parodii, palinodii i innych form naśladownictwa. Wynika z nich, Ŝe Horacy
stanowił dla Sarbiewskiego wzór doskonałości artystycznej godny naśla-
dowania, co w XVII wieku było rozpowszechnionym zwyczajem8. Baro-
kowe parodie polegały jednak na swobodnym przetwarzaniu utworów
antycznych i na nadawaniu im nowych znaczeń, odbiegających bardzo od
pierwowzoru. Nieprzypadkowo więc uŜyłam w tytule określenia parafrazy
polemicznej, jako Ŝe wykształcony jezuita mający określoną wizję poezji
i poety (świadczy o tym jego wykład poetyki Praecepta poetica) nawiązuje do
pierwowzoru w sposób oryginalny i przemyślany. Pewne treści akceptuje
i przenosi do współczesności w ramach gry z konwencjami: 1. na poziomie
wersyfikacji (metrum asklepiadejskie III) oraz 2. na płaszczyźnie inventio:
a) w doborze tematyki, jaką jest  refleksja na temat przemijania, nieuchron-
nej śmierci i ewentualnej nieśmiertelności9; b) w barwnym przedstawieniu
tematu10, przy pomocy środków wyrazu sięgających antyku oraz kultury
śródziemnomorskiej (motywy mityczne, elegijne, biblijne i dantejskie).
Tematy – jego zdaniem – zbyt pogańskie i swobodne, jak miłość erotyczna
(Horacy I 19), parafrazuje w myśl filozofii chrześcijańskiej. Sarbiewski
postępuje zatem zgodnie z koncepcją artysty odwołującego się do światła
wiedzy objawionej po to, by kreować świat lepszy, tak jak to czyni Bóg-
Stwórca11. Pieśni poety określanego z powyŜszych powodów mianem
„magis Christianus, quam Horatianus” stały się interesującym przykładem

                                                          
6/ M. K. Sa rb i ewsk i, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi), przeł. M. P l e -
z i a, oprac. S. Sk im in a, Wrocław 1954.
7/ M. K. Sa rb i ewsk i, Wykłady poetyki (Praecepta poetica), przeł. i oprac. S. Sk im ina, Wrocław
1958.
8/ Zob. J. K. Go l iń sk i, Melancholia auctoris. O horacjanizmie Jakoba Baldego i M. K. Sarbiewskiego, [w:]
Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400 rocznicy urodzin M. K. Sarbiewskiego, oprac. J. Ma l i ck i  i P.
Wi l c z ek, Prace Naukowe UŚ,  Katowice 1997, s. 35.
9/ Por. P. Urbań sk i, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego tęsknota do „ojczyzny niebieskiej”, [w:] Natura
i łaska w poezji polskiego baroku. Okres potrydencki. Studia o tekstach, red. P. Urbańsk i, Kielce 1996,
passim.
10/ „E del poeta il fin la maravigilia [...] chi non sa far stupir, vada alla striglia” [„Celem poety jest
cudowność [...] kto nie umie wzbudzać zdumienia niech idzie czyścić konie”] jak powiedział Giam-
battista Marino. Jego romanzo Adone ukazuje zaleŜność od literatury greckiej. Cytuję za: T. S in -
ko, Poetyka Sarbiewskiego, Kraków 1918, s. 9.
11/ UwaŜał, Ŝe „naprawdę tylko chrześcijanin moŜe być poetą albo przynajmniej ktoś taki, kto
zgodnie z poglądami religii chrześcijańskiej przedstawi czynności BoŜe jako wsparcie czynności
bohatera”. M. K. Sa rb i ew sk i, O poezji doskonałej…, s. 38.
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polemicznego naśladowania Horacego. Niniejszy artykuł jedynie przyłącza
się do wielu publikacji naukowych poświęconych parodiom barokowym
i palinodiom Horacego12, aby pokazać na konkretnym przykładzie pieśni
I 19 obu autorów, jak uczony poeta powołując się na treści biblijne i mo-
tywy poezji mistycznej13 poprowadzi polemikę z Wenuzyjczykiem
ukształtowanym pod wpływem filozofii epikurejskiej i stoickiej oraz grec-
kiej liryki erotyczno-sympotycznej.

Sarbiewski jest poetą baroku – epoki, na którą duŜy wpływ musiała
wywrzeć ówczesna architektura, malarstwo i sztuka. Wystarczy wspomnieć
rzymski kościół jezuitów Il Gesù – dzieło Vignoli i Giacomo della Porta czy
rzeźbę Berniniego: „Ekstaza św. Teresy” z kościoła Santa Maria della Vittoria.
Barokowe świątynie, rozbudowane pałace i rzeźby pełne dynamizmu są klu-
czem do zrozumienia poezji siedemnastowiecznej, której cechą była nad-
zwyczajność i wieloznaczność. Taki sposób pisania miał z jednej strony
uświetnić wielkość państwa Karola V i Kościoła po Soborze Trydenckim.
Z drugiej zaś pomagał ludziom epoki baroku ukryć swe lęki spowodowane
niestabilnością Europy nękanej wojnami i sporami teologicznymi za ol-
śniewającą wielkością sztuki (manierystyczne rzeźby, iluzjonizm w architek-
turze). Sarbiewski, odczuwając ten sam niepokój, zwraca się celowo do świata
antycznego, poszukując w nim niejako stabilności w czasach chwiejnych,
w których porządek świata został poddany wielkiej próbie. Barokowy model
recepcji literatury antycznej, przeniesiony do Polski przez jezuitów, dla których
wzorem był A. Possevino, wymagał jednak od poety reinterpretacji pieśni
Wenuzyjczyka14. Zdaniem jezuity15 teksty staroŜytne będące wzorcami techniki
poetyckiej i oratorskiej powinny dostarczać pouczeń moralnych, zgodnych
z doktryną chrześcijańską. W tym celu zalecał usuwanie treści erotycznych
i wprowadzanie wstępów religijnych wyjaśniających poglądy autorów staroŜyt-

                                                          
12/ Zob. J. Budzyńsk i, „Parodia” i „palinodia” horacjańska w liryce M. K. Sarbiewskiego. Studium
z techniki poezji barokowej, „Meander” 1975, R. 30, z. 2-3. A. W. Mikoł a j c z ak, Antyk w poezji M. K.
Sarbiewskiego, Poznań 1994. Por. teŜ: Nauka z poezji M. K. Sarbiewskiego SJ, pod. red. J. Bo lew-
sk i ego, J. Z. L i chań sk i ego, P. Urbańsk i ego, Warszawa 1995, oraz M. Łukaszew icz -
Chan t ry, Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce M. K. Sarbiewskiego, Wrocław 2002.
13/ Por. A. W. Mikoł a j c z ak, op. cit., s. 65: uwaŜa, Ŝe jedną z cech mistycyzmu siedemnasto-
wiecznego, mającego duŜy wpływ na poezję Sarbiewskiego, była idea miłości bezinteresownej.
14/ Ibidem, s. 64.
15/ Ibidem, s. 64. Autor przytacza wskazówki A. Possevino TJ (1534–1611) zawarte w trzech kolej-
nych rozdziałach części II jego dzieła Biblioteca selecta de ratione studiorum (1593). Ibidem, przyp. 87, s. 91.
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nych z chrześcijańskiego punktu widzenia. Dla odejścia od pogańskiego
charakteru mitologii radził stosowanie metody alegorycznej Ojców Kościoła.

Zdaniem A. W. Mikołajczaka16 alegoryczne odczytywanie topiki an-
tycznej dało poetom baroku moŜliwość wypowiadania w niej metafizycznego
niepokoju i pomagało dostrzec prawdę nadprzyrodzoną. W tym znaczeniu
staroŜytny tekst poddany religijnej interpretacji słuŜył na podobieństwo Pieśni
nad Pieśniami mistycznym medytacjom.

M. K. Sarbiewski, postępując za tym wzorem mimesis, zachowuje
strukturę metryczną i frazeologiczną ody Horacego (“urit me” S. I 19; H. I 19,
5; “hic mihi caespitem” S. I 19, v.13; H. I 19, v. 13), ale pod względem treści
dokonuje jej reinterpretacji. Pokazuje, Ŝe między miłosną udręką i ekstazą
poety, jaką obrazuje erotyk Mater saeva Cupidinum Horacego, a wyznaniem
miłości człowieka do Boga w pieśni Ad caelestem adspirat patriam nie ma z po-
zoru róŜnicy. Natura tych przeŜyć, jak się wydaje, jest taka sama. Zmianie
podlega jedynie przedmiot, czy raczej adresat miłości. Sarbiewski wyraŜa
mistyczne pragnienie duszy, chcącej zjednoczyć się z Absolutem. Tęsknota,
jaką odczuwa ona z powodu rozdzielenia z Bogiem, staje się zrozumiała dopie-
ro w kontekście Ŝalu człowieka za Rajem utraconym.

Urit me patriae decor;
Urit conspicuis pervigil ignibus

Stellati tholus aetheris
Et lunae tenerum (I 19, 1-4)17

W tym znaczeniu duchowe przeŜycia są podobne do namiętności, która spada
na Horacego (I 19, v. 9) za sprawą Wenus, powodując w nim pragnienie
spełnienia w miłości z ukochaną Glicerą.

Urit me Glycerae nitor
splendentis Pario marmore purius,
urit grata protervitas (I 19, 5-7).

Interesujące jest przejście Sarbiewskiego od miłosnego Ŝaru Glicery,
której zalotną twarz rozświetla tajemniczy blask, do obrazu nieba pałającego

                                                          
16/ A. W. Mikoł a j c z ak, op. cit., s. 64; zob. teŜ J. K. Go l iń sk i, op. cit., s. 35.
17/ Oryginalne teksty pieśni Horacego cytuję według dwujęzycznego wydania O. Jurewicza: K. H.
F l akkus, Dzieła wszystkie, t. I: Ody i epody, Wrocław 1986.
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światłem gwiazd, budzącego zachwyt i tęsknotę. Opis upragnionego Raju, przy
pomocy słów i topiki erotycznej, przeznaczonej dla poezji miłosnej („conspi-
cuis [...] ignibus [...] lunae tenerum lumen”), przybliŜa to, co dla rozumu ludz-
kiego prawie niepojęte. Przedstawiona w sposób atrakcyjny „niebieska ojczy-
zna” staje się dla podmiotu lirycznego celem ziemskiej wędrówki tak, jak
w centrum uwagi poety znajduje się słodka Glicera. Domyślać się naleŜy, Ŝe
w takim Niebie mieszka Bóg. Przyjrzyjmy się obu utworom:

M. K. Sarbiewski18            Horacy
I 19 Ad caelestem adspirat patriam          I 19 Mater saeva Cupidinum
Urit me patriae decor;                                          Mater saeva Cupidinum
Urit conspicuis pervigil ignibus                            Thebanaeque iubet me Semele puer

Stellati tholus aetheris,                                         et lasciva Licentia
Et lunae tenerum lumen, et aureis                       finitis animum reddere amoribus.

Fixae lampadis atriis.                                      5   Urit me Glycere nitor
O noctis choreas, et teretem sequi                      splendentis Pario marmore purius,

Iurate thiasum faces!                                           urit grata protervitas
O pulcher patriae vultus et ignei                       et voltus nimium lubricus adspici.

Dulces excubiae poli!
                                                                           In me tota ruens Venus
Cur me, stelliferi luminis hospitem,          10       Cyprum deseruit nec patitur Scythas

Cur, heu! cur nimium diu                                    aut versis animosum equis
Caelo sepositum cernitis exulem?                       Parthum dicere nec quae nihil attinent.

Hic canum mihi cespitem,
Hic albis tumulum sternite liliis                          Hic vivum mihi caespitem, hic

Fulgentis pueri domus.                                15         verbenas, pueri, ponite turaque
                                                                            Bimi cum patera meri:
Hic leti pedicas exuor, et meo                                   mactata veniet lenior hostia.
Secernor cineri cinis.

Hic lenti spolium ponite corporis,
Et quidquid superest mei:

Immensum reliquus tollor in aethera. 20

Symbolika ognia w obu pieśniach odnosi się zarówno do podmiotu (“urit
me”I 19, 1) jak i do przedmiotu poŜądania („urit me patriae decor” S. I 19,
1; „urit me Glycerae nitor” H. I 19, 5). Ignis określa Ŝar obu uczuć – miło-
ści i tęsknoty, zrównując je pod tym względem. Metafora ognia w pieśni

                                                          
18/ Tekst łaciński ody I 19 M. K. Sarbiewskiego cytuję według wydania: M. K. Sa rb i ew sk i,
Liryki oraz Droga rzymska, przeł. T. Kary łowsk i, oprac. M. Koro lko, Warszawa 1980.
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Sarbiewskiego bliska jest zatem biblijnemu obrazowi serca płonącego
z miłości do Stwórcy19 (por. Łk 24, 32). Podobne skojarzenia nasuwa obraz
ognistego krzewu, w którym MojŜeszowi objawia się Bóg (zob. Wj 3, 2-6).
Z kolei Dante, na którego powołuje się poeta z Sarbiewa w Characteres
lyrici20 nazywa „gwiazdy szczelinami niebiańskiego poŜaru [...], świętymi
świecznikami zawieszonymi w sklepieniu niebieskim”. Nie dziwi zatem, Ŝe
w opisie ojczyzny niebieskiej Sarbiewskiego dominuje ogniste światło21,
którego źródłem są gwiazdy i księŜyc dający delikatny odblask („lunae
tenerum lumen” I 19, 4). Porównanie nieba do świątyni pomaga zrozumieć
prawdę o tym, Ŝe przez szczeliny gwiazd dociera na ziemię nadprzyrodzona
światłość Boga przebywającego w Niebie, co zostanie dokładniej przed-
stawione przy okazji omówienia kompozycji pieśni. Czasownik „uro”
zdradza emocje jakie odczuwa stęskniony za Niebem wygnaniec. I w tym
znaczeniu pojawia się w pieśni Sarbiewskiego personifikacja ojczyzny, czyli
nadanie jej ludzkiego oblicza: „o pulcher patriae vultus” (I 19, 8).

Oblicze przedmiotu miłości musiało odgrywać duŜą rolę w liryce
miłosnej, skoro Horacy w opisie adresatki swego uczucia zwraca na nie
uwagę, wymieniając jako najistotniejsze trzy cechy jej urody: 1. jaśniejącą
biel skóry Glicery („nitor splendentis Glycerae Pario marmore purius” I 19,
6); 2. „protervitas”22 (w dowolnym tłum. sex appeal); 3. ponętną twarz
(„vultus nimium lubricus” I 19, 8). Zdaniem D. Westa23 metafora „uwo-
dzicielskiej i zarazem zwodniczej twarzy” w połączeniu z marmurem paryj-
skim moŜe sugerować, Ŝe spoglądanie na Glicerę jest tak samo ryzykowne

                                                          
19/ Zob. A. W. Mikoł a j c z ak, op. cit., s. 66.
20/ M. K. Sa rb i ewsk i, Characteres lyrici. Seu Horatius et Pindarus, [w:] i d em, Praecepta poetica, przeł.
i oprac. S. Sk im ina, BPP, seria B, nr 5, Wrocław 1958, s. 60 (121).
21/ Por. M. Lu rke r, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Roman iuk, Poznań 1989, s. 64:
„wyhaftowane jakby na przybytku niebieskim gwiazdy wskazują na bezpośrednią bliskość Boga”;
autor teŜ potwierdza (s. 237), Ŝe światłość jest atrybutem bóstwa (zgodnie z J 8, 12); dodaje, iŜ
zarówno lampa, jak i świecznik wiąŜą się z symboliką światła i w tym sensie mogą oznaczać same-
go Boga (s. 108-109).
22/ Glicera jest postacią fikcyjną, jedną z wielu występujących w pieśniach Horacego. Jej imię
najprawdopodobniej było nadawane heterom greckim ze względu na swoje znaczenie, w wolnym
przekładzie: słodka, kochana – por. ang. honey’ Wnioskując stąd była to kobieta namiętna,  przy-
stępna i kusząca męŜczyzn. Por. G. Wi l i ams, Tradition and Originality in Roman Poetry, Oxford
1968, s.565: podaje zestawienie imion adresatek poezji miłosnej Horacego: I 5 (Pyrra), 8, 13, 25
(Lydia), 11 (Leuconoe), 17 (Tyndaris), 19, 30 (Glycera), 22 (Lalage), 23 (Chloe), 33 (Myrtale). Por.
teŜ A. Wójc ik, Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego, Wrocław 1986, s. 328-9: uwaŜa, Ŝe tylko
o Cynarze moŜna  sądzić, iŜ była dla poety bliską osobą (L I 7 i I 14, C IV 1 i IV 13).
23/ D. Wes t, Horace: Odes I, Oxford 1995, s. 93.
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jak wejście na śliską posadzkę z marmuru. Motyw ognia powtarza się
u Horacego kilkakrotnie: 1. spopielenie Semeli od pioruna (I 19, 2); 2. mi-
łosne rozpalanie się poety (I 19, 5 i 7); 3. Wenus spadająca na Horacego jak
drapieŜnik („In me tota ruens Venus” I 19, 9). Pojawiające się tu słowo
ruens naleŜy odnieść do uderzenia pioruna Jowisza, gdyŜ w takim znaczeniu
zostało uŜyte ono w pieśni I 16, 12:

nec saevos ignis nec tremendo
Iuppiter ipse ruens tumultu.

Nie powinno zatem dziwić, Ŝe występujący w tekście motyw Semeli i Bak-
chusa (I 19, 2) moŜna połączyć z obrazem boga objawiającego się w maje-
stacie błyskających piorunów (ignes).

W końcowej części pieśni Sarbiewskiego pojawia się motyw, któ-
rego juŜ nie ma u Horacego – jest nim śmierć otwierająca drogę do Nieba.
Poeta posługując się tym obrazem dotyka kwestii wiecznego szczęścia,
jakie staje się udziałem duszy, ale dopiero po opuszczeniu ciała, w Raju.
Horacjański ołtarz wotywny („hic vivum mihi caespite [...] ponite” I 19, 13)
staje się w pieśni Sarbiewskiego stosem pogrzebowym w tonacji bieli
i srebra, czyli w barwach niewinności i starości („domus fulgentis pueri”
I 19, 15)24.

Hic canum mihi cespitem,
Hic albis tumulum sternite liliis (I 19, 13-14).

WaŜną rolę w powyŜszym opisie odgrywają lilie. A.W. Mikołajczak25 zwra-
ca uwagę, Ŝe według tradycji chrześcijańskiej miały one wyrosnąć z łez
Ewy płaczącej z powodu wygnania z Raju. I w tym znaczeniu symbolizują
one tęsknotę i ból oddalenia od miejsca wiecznego szczęścia. Ich obecność
podkreśla więc główną ideę pieśni. W horacjańskiej wersji nie ma lilii, wy-
raŜających czystość, tęsknotę i nadzieję26, jest natomiast darń, są zielone

                                                          
24/ Zob. E. Buszew icz, M. K. Sarbiewski – ody refleksyjne i religijne, [w:] Lektury polonistyczne, pod
red. J. S. Grucha ł y, t. 3, Kraków 1999, s. 134-135.
25/ A. W. Mikoł a j c z ak, op. cit., s. 66-67. Por. teŜ W. Kopa l i ń sk i, Słownik symboli, Warszawa
1990, s. 200.
26/ Zob. M. Lu rke r, op. cit., s. 116-117; B. Sz czepanow icz, Atlas roślin biblijnych, Kraków 2003,
s. 146-148.
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gałązki i kadzie z winem27. Nastrój wiersza zmienia się z tonu Ŝartobliwego
w powaŜny. Poeta w swojej posiadłości w Sabinum nakazuje niewolnikom
ułoŜyć ołtarz wotywny i zdesperowany zamierza modlić się o ratunek od
gwałtownych skutków miłości, wymownie przedstawionych w wersach 1,
5, 7, 8, 9 („mactata [...] hostia”: kiedy ofiara zostanie złoŜona, bogini przy-
będzie w lepszym nastroju). Jego reakcja na pojawiającą się znienacka mi-
łość jest silna, ale poeta nie musi umierać, by móc połączyć się z ukochaną,
przeciwnie, wystarczy ofiara złoŜona Wenerze z wina i świeŜych gałązek,
a jego cel zostanie osiągnięty „tu i teraz”28. To wyjaśnia, po części, nie-
obecność lilii w pieśni Horacego. Pojawienie się ich w utworze Sarbiew-
skiego pozostaje w zgodzie z symboliką tęsknoty, nadziei i spełnienia, jaką
posiadały one w staroŜytności. Trzeba zwrócić uwagę, Ŝe obecność  tych
kwiatów w literaturze miała bardzo często podtekst erotyczny. Według
opinii A.W. Mikołajczaka29, motyw lilii funkcjonował w podobnym zna-
czeniu w Pieśni nad Pieśniami (2, 1-2), z tym Ŝe Oblubieniec symbolizuje
Chrystusa, oblubienica natomiast duszę tęskniącą do Stwórcy:

Oblubienica: Jam narcyz Szaronu,
lilia dolin.

Oblubieniec: Jak lilia pośród cierni
tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt30.

Ich wzajemne upodobanie wyraŜa nadzieję na spotkanie się z Bogiem.
W ten sposób zdaniem A. W. Mikołajczaka31 pragnienie śmierci w pieśni
Sarbiewskiego łączy się z pragnieniem Ŝycia i miłości u Horacego. Taka
interpretacja horacjańskiego erotyku zmierza do wykazania, Ŝe pozorne
przeciwieństwa jakimi są Eros – wyraŜający twórczość, miłość, zjednocze-
nie i Tanatos – symbolizujący destrukcję, rozpad i śmierć, zdąŜają w rezul-
tacie do mistycznego połączenia. Dopiero dzięki temu zespoleniu człowiek
stanowi osobowość duchowo-cielesną  w jedności z Bogiem.

                                                          
27/ Zielone gałązki kładziono, aby uczcić ołtarz; młode wino ofiarne nie było mieszane z wodą.
28/ M. K. Sa rb i ewsk i, Dii gentium. (Bogowie pogan), wstęp i oprac. K. S t awecka, BPP, Wrocław
1972, s. 105: autor zwraca uwagę, Ŝe „Wenerze Niebieskiej (Caelestis) nie składano w ofierze ani
wina, ani Ŝadnego innego środka pobudzającego do haniebnej miłości”.
29/ Por. A. W. Mikoł a j c z ak, op. cit., s. 66-67.
30/ Pnp w tłumaczeniu O. P. Rostworowskiego OEC, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd.
5, Poznań 2000.
31/ Por. A. W. Mikoł a j c z ak, op. cit., s. 67.
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PowyŜsza wersja parodii horacjańskiej pieśni erotycznej Mater saeva
Cupidinum jest bardzo oryginalna i interesująca, gdyŜ wznosi się ponad
interpretacyjne schematy. Zamiast ukazywania związków frazeologicznych
czy oczywistej zgodności metrycznej obu pieśni, autor koncentruje się na
przedstawieniu ich spójności ideowej. Tu jednak nie do końca moŜemy się
zgodzić z sugerowanym przez autora podobieństwem32, gdyŜ przedmiotem
poŜądania jest w odzie Horacego kobieta nazwana Glicerą, czyli jest to
uczucie w wymiarze ludzkim i nie wykracza ono poza relacje człowiek –
człowiek. W utworze Sarbiewskiego natomiast miłość skierowana jest do
Boga w odwiecznym pragnieniu duszy ludzkiej. Ta namiętność wznosi się
ponad doczesne, ziemskie Ŝycie i kaŜe człowiekowi jeszcze za Ŝycia tęsknić
do Nieba. Dlatego słusznie zauwaŜyła K. Stawecka, Ŝe „wspólna [...] Hora-
cemu i religijnemu wierszowi Sarbiewskiego jest namiętność ludzka. Na
płaszczyźnie tego podobieństwa funkcjonuje literacko fakt stylizacji mi-
stycznego utworu jezuity na horacjański erotyk” 33.

Mamy zatem ściśle określony temat (inventio) obu pieśni: miłość
erotyczna do kobiety i tęsknota za Niebem – mistyczne pragnienie Boga.
Przejdziemy teraz do omówienia kwestii kompozycji obu pieśni na pozio-
mie dispositio, czyli budowy strofy, i elocutio – frazeologii i układu leksykalne-
go, szukając ewentualnych podobieństw i zaznaczając rozbieŜności.

Zgodnie z tym, co Sarbiewski napisał w Characteres Lyrici seu Pinda-
rus et Horatius treść wymaga odpowiedniego przedstawienia i specjalnych
środków retorycznych, czyli elocutio, by wyrazić określone uczucia. Mogą
nimi być ornamenty takie, jak gnomy, definicje złoŜone i opisy34.

Kompozycja Horacego35 jest równomiernie ułoŜona i bardziej li-
nearna niŜ rozbudowana wertykalnie (na kształt barokowego kościoła)
pieśń Sarbiewskiego. Tak przemyślany układ wiersza wynika z następowa-
nia po sobie poszczególnych zwrotek w ciągu triad, ukazujących sytuację
miłosną od rozpalenia do spełnienia. Nie ma tu charakterystycznej dla
Sarbiewskiego osi pionowej: góra („niebo pałające gwiazdami”) – dół (zie-

                                                          
32/ Ibidem.
33/ K. S t awecka, M. K. Sarbiewski, prozaik i poeta, Lublin 1988, s. 162.
34/ M. K. Sa rb i ewsk i, Characteres lyrici..., s. 51 (103), 59 (119), 61 (123).
35/ Na temat kompozycji Pieśni I 19 Horacego, zob. D. Wes t, op. cit., s. 92-95; K. Qu inn, Horace
the Odes, London 1980, s. 161-163; R. G. M. N i sbe t, M. Hubbard, A Commentary on Horace,
Oxford 1970, s. 238-243; G. Wi l i ams, op. cit., s. 562-563; R. O. A. M. Lyne, The Latine love Poets,
Oxford 1980, s. 212-214.
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mia, którą trzeba kiedyś opuścić).  W pierwszej strofie autor wprowadza do
akcji postaci idealne jak Licentia oraz powołuje się na bóstwa Bakchusa
i Wenery, które zsyłają nań szalone uczucie. W tym wypadku jest on raczej
ofiarą namiętności niŜ siłą sprawczą, co najlepiej widać w metaforze Wenus
opuszczającej Cypr i rzucającej się na poetę: „in me tota ruens Venus Cy-
prum desreuit” (I 19, 10). Przyjrzyjmy się owej triadzie bóstw.

Wenus Horacego jest okrutną matką Kupidynów rozkazującą Ho-
racemu zwrócić się ponownie w kierunku miłości juŜ skończonej: („finitis
animum reddere amoribus” I 19, 4) i w tym samym znaczeniu pojawia się
ona w wierszu IV 1. Bogini zwraca się w nim juŜ nie do młodzieńca, lecz
do człowieka pięćdziesięcioletniego, który ma prawo się oburzać na jej
ataki i sądzić, iŜ miłość przystoi młodszym od niego (chodzi o Paullusa
Maximusa)36. MoŜna zatem tę pieśń potraktować jako kontynuację ody I 19
i jako kontr-obraz odzwierciedlający niestosowne niekiedy rozkazy Wenery.
Wracając do omawianej pieśni I 19, stwierdzamy, Ŝe epitet bogini: „saeva”
naleŜy odnieść bezpośrednio do określenia „lenior” z ostatniej zwrotki.
Znaczy to, Ŝe celem podmiotu lirycznego pieśni I 19 nie jest uwolnienie się
od miłości, ale złagodzenie jej ekspresji. Wynika to stąd, Ŝe poeta jest duŜo
młodszy niŜ podmiot ody IV, 1 i wcale nie chce walczyć z miłością. Tak
przedstawia się sytuacja wpływu okrutnej matki Kupidynów. Ci ostatni są
znani ze złośliwości. Wystarczy tylko przypomnieć sobie scenę z Eneidy,
gdy Amor naśladuje chód Iulusa i wciela się w jego postać po to, by znisz-
czyć Dydonę, królową Kartaginy. Sama miłość byłaby mniej niebezpiecz-
na, ale w połączeniu z winem przedstawionym tu pod postacią Bakchusa,
staje się bardziej zwodnicza. Jego matka Semele, jak wiadomo, spłonęła od
błysku pioruna samego Jowisza. Boski kochanek zdołał uratować płód
boga wina i przechował go w udzie do czasu rozwiązania. Trzecie bóstwo
wydające rozkazy w odzie Horacego to Licentia (swoboda, rozwiązłość),
zamieszkująca w ogrodzie Wenus37, która funkcjonuje tu bardziej jako
personifikacja, a przez dodanie do niej przymiotnika „lascivia” nabiera
znaczenia erotycznego.

Zwrotka pierwsza jest utrzymana w tonie patetycznym podkreślo-
nym przez częste aliteracje: I19, 1 Cupidinum; 2, 3 Thebanaeque iubet me Semele
puer et lasciva Licentia; 4 finitis animum...amoribus. Sylaby: le, me, la, li, ni, ne, ri

                                                          
36/ Por. R. O. A. M. Lyne, op. cit., s. 212-213.
37/ R. G. M. N i sbe t, M. Hubbard, op. cit., s. 239.



PIEŚŃ I 19 M. K. SARBIEWSKIEGO

65

dają wierszowi dźwięk powaŜny i wzniosły. Powtórzenie spółgłosek płyn-
nych z samogłoską a, e, i: la, le, li ma takŜe walor eufoniczny.

Po inwokacji do bogów rozkazujących poecie poddanie się pło-
miennej miłości (skojarzenie z Semele i Zeusem) pojawia się przedmiot
uczucia: Glicera. Układ tej strofy równieŜ jest trójdzielny – 1. ciało dziew-
czyny lśni bardziej niŜ marmur paryjski (w. 6); 2. jej charakter oddaje poeta
poprzez oksymoron „grata protervitas”, oznaczający kobietę rozwiązłą
w sposób miły dla męŜczyzn. Określenie to, jakkolwiek z pojęciem moral-
ności sprzeczne, wydaje się zgodne z postawą, jaką wobec uczuć zajmuje
Horacy. Jego poetycka wizja miłości odbiega od modelu kochanka elegij-
nego poddanego porywom serca i woli partnerki. Poeta bliŜszy jest wzo-
rom epikurejskim zawartym w poemacie Lukrecjusza, w którym autor radzi
zmysły podporządkować rozumowi38. Stąd wynikają charakterystyczne dla
Horacego ironia i dystans człowieka doświadczonego, który panuje nad
sytuacją, traktując miłość jak rodzaj gry39. Stosowanie się do pewnych jej
reguł nie przyniesie ani wielkich strat, ani nie przysporzy gwałtownych
porywów. W 8 w. nieprzypadkowo pojawia się w opisie vultus  oblicze Gli-
cery, ale obdarzone epitetem „lubricus”, znaczącym tyle co: a) śliski, gładki;
b) niebezpieczny, nęcący. Z jednej strony mamy w 5 i 7 w. dwie anafory
„urit me” wzmacniające efekt płomiennej miłości zainicjowanej przez
bóstwa (w. 1–4), z drugiej zaś słowa refleksji wzmagające czujność – spo-
glądać na tę twarz to jak wstępować na strome zbocze, lub na śliską podło-
gę marmurową.

Kolejna strofa jest niezwykle dynamiczna i utrzymana w tonie go-
rącym: Wenus opuszcza Cypr i spada na poetę jak drapieŜnik. Słowo „ru-
ens” da się skojarzyć z błyskiem pioruna Jowiszowego (por. I 16, 12), który
spowodował spopielenie Semeli. Ten zaś obraz moŜna by połączyć z roz-
palaniem się podmiotu w 5 i 7 wersie ody Horacego.

Miłość w takim ujęciu jest siłą druzgoczącą dla poety, który nie
moŜe juŜ oderwać się od niej i skierować choćby w stronę liryki patriotycz-
nej: „Wenus [...] nec patitur Scythas aut versis animosum equis Parthum
dicere nec quae nihil attinent”. Wenus nie pozwala pisać poematów ani

                                                          
38/ Zob. J. Korpan t y, Lukrecjusz. Rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław 1991, s. 110-111, gdzie
przedstawiono poglądy epikurejskie Lukrecjusza na temat zgubnych skutków namiętności miło-
snej.
39/ Zob. A. Bobrowsk i, Mitologia w rzymskiej elegii i liryce miłosnej okresu augustowskiego, Kraków
1997, s. 142.
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o sprawach wagi państwowej, ani o niczym innym, co nie odnosi się do
niej. Zatem trzecia zwrotka równieŜ obejmuje triadę: Scytów, Partów i „nic
innego”.

Jako bierny obiekt gorącej miłości zesłanej nań przez Wenus po-
eta musi złoŜyć ofiarę na ołtarzu z darni, zapalić kadzidła i połoŜyć patery
z winem, by przejednać zaciętość bogini („saeva”). Dopiero po dokonaniu
rytualnych obrzędów Wenera stanie się łagodniejsza („lenior veniet”)
i skróci męŜczyźnie męki poŜądania. Mamy zatem wstęp zawierający zapo-
wiedź tematu: poeta zwraca się do bogów, którzy zesłali na niego uczucie.
Początek zawiera autoironię dającą się zauwaŜyć przez skojarzenie wersu
I 19, 1 z odą IV 1. W drugiej zwrotce następuje obraz Glicery kuszącej
poetę swoim niezwykłym blaskiem. Ukochana jest ukazana w sposób zmy-
słowy i piękny. Autor celowo podkreśla jej piękną cerę, blask bijący z twa-
rzy i oczu oraz wdzięk. Trzecia strofa przy pomocy obrazu Wenus opusz-
czającej Cypr, by zawładnąć nieszczęśnikiem, pokazuje nieodpartą siłę
miłosnego natarcia i całkowite posłuszeństwo Horacego. W epilogu poja-
wia się prośba w formie conclussio: poeta zwraca się do chłopców, by przy-
gotowali ołtarz wotywny dla bóstw miłości. W ten sposób moŜe ziści się
nadzieja spełnienia.

Sarbiewski tworzy obraz bardziej złoŜony i ruchomy jak w rzeźbie
barokowej koncentrując się na wspaniałym i sugestywnym przedstawieniu
„niebieskiej ojczyzny”, do której tęskni poeta. Niebo przedstawione
w pieśni I 19 jest dynamiczne, tak jak to moŜna obserwować, patrząc na
migoczące gwiazdy „urit conspicuis pervigil ignibus”. Światło księŜyca jest
delikatne – „lunae tenerum lumen”. Inne gwiazdy pozostają w ciągłym
ruchu, co doskonale ilustruje metafora tanecznych korowodów: „noctis
choreas, et teretem sequi iuratae thiasum faces!”. Niektóre z nich przy-
twierdzone są do sklepienia pełniąc straŜ niebieską: „pervigil tholus stellati
aetheris”. Ich niegasnące światło oddaje najlepiej epitet „pervigil”. M. Łu-
kaszewicz-Chantry zwraca uwagę na to, Ŝe taki sposób przedstawienia
(„sidera”) pojawia się w Starym Testamencie40. Gwiazdy świecące jak świecz-
niki („lampades”) na firmamencie nieba nawiązują do biblijnego obrazu
świątyni Salomona (2 Krn 4, 7)41:
                                                          
40/ Por. M. Łukasz ew icz -Chan t ry, Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce M. K. Sarbiewskiego,
Wrocław 2002, s. 80.
41/ Oryginalne teksty Wulgaty i jej przekłady cytuję według wydania: Biblia łacińsko-polska czyli Pismo
Św. Starego i Nowego Testamentu według Wulgaty i przekładu polskiego ks. J. Wujka, t. I i II, Wilno 1862.
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Fecit autem et candelabra aurea decem secundum speciem,
qua iussa erant fieri, et posuit ea in templo, quinque a dextris
et quinque a sinistris;

Sporządził takŜe dziesięć złotych świeczników, zgodnie
z przepisami o nich, i umieścił je w Miejscu Świętym,
pięć po prawej stronie, pięć po lewej.

W tym samym rozdziale (4, 20) czytamy o lichtarzach ze złota i lampach
świecących przed sanktuarium. Takie skojarzenie nieba ze starotestamen-
tową topiką świątyni Pańskiej jest uzasadnione o tyle, Ŝe Sarbiewski sam je
dostrzega, przywołując w Characteres lyrici analogiczny obraz Boskiej komedii
Dantego42:

Gwiazdy nazywa szczelinami niebiańskiego poŜaru, drgającymi płomieniami
miłości, pogrzebowymi pochodniami dnia, iskrami boskiego światła, promie-
niami nie stworzonego słońca, drogimi kamieniami nocnej sukni, ornamen-
tami świątyni niebiańskiej, świętymi świecznikami zawieszonymi w sklepieniu
niebieskim, [...] lampami świata, [...] kwiatami wyrosłymi na łąkach nieśmier-
telnych, [...] straŜniczkami nocy i towarzyszkami czuwającej miłości.

Gwiazdy w tym opisie pełnym epitetów związanych z ogniem, światłem,
pochodnią, iskrą są odbiciem rzeczywistości idealnej, boskiej. Stają się
otworami w sklepieniu niebieskim, przez które prześwituje światło Raju43.
Zdaniem M. Łukaszewicz-Chantry44 poprzez gwiazdy dociera na ziemię
nadprzyrodzona światłość pochodząca z Empireum, sfery w której przeby-
wa Bóg. Zatem poprzez metaforę gwiaździstego nieba, które symbolizuje

                                                          
42/ Sarbiewski parafrazuje Dantego, ale nie przywołuje jego imienia. ToŜsamość włoskiego poety
potwierdza S. Skimina: „Sarbiewski ma na myśli Dantego”, [w:] M. K. Sa rb i ew sk i, Characteres
lyrici..., s. 60 (121), przypis 16. Por. teŜ Dante Alighieri, Raj: „lampa świata” (I, 37); „niebo światłem
się zapala” (II, 67); „kiedy ta gwiazda, co jest lampą świata (...) strop tysiącznymi błyska ornamenty
(...) mrowie ogników zadrŜało (...) drogie, jarzące kamienie, którymi iskrzy się planeta (XX, 1, 4, 10,
16) – według Boskiej Komedii w przekł. E. Porębow icz a, Warszawa 1959. Na temat parafraz
dantejskiego nieba w pieśni Sarbiewskiego zob. M. Łukaszew icz -Chan t ry, op. cit., s. 80,
przypis 130: autorka cytuje za Sarbiewskim Dantego po łacinie: sacrae lampades suspensae in tholo
firmamenti. Zob. teŜ E. Buszew icz, op. cit., s. 134-135.
43/ M. Łukaszew icz -Chan t ry, op. cit., s.80.
44/ Eadem, op. cit., s. 81. Autorka powołuje się na to, Ŝe w dantejskim niebie ponad stellatum
i Primum Mobile jest sfera Empireum, w której przebywa Bóg.
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świątynię niebieską, czyli Raj oraz miejsce wiecznego szczęścia, Sarbiewski
stara się zgłębić metafizyczny problem dąŜenia do wzniosłości, czyli do
Boga. W tym celu poeta sięga po odpowiednie środki wyrazu (elocutio),
wśród których dominują opisy gwiaździstego stellatum (descriptiones). Ty-
powa dla tych obrazów oś pionowa pogłębia istniejący dystans pomiędzy
ziemią i boskim eterem (miejsce niewidoczne dla człowieka), przedstawia-
jąc tą pierwszą jako gorszą i tymczasową, a drugą z nich jako synonim
doskonałości, piękna i dobra, do którego dąŜyć ma chrześcijanin. Nic więc
dziwnego, Ŝe człowieka dostrzegającego taką perspektywę, musi ogarniać
tęsknota za tym światem idealnym, którego lepszą cząstkę nosimy w sobie.

Et quidquid superest mei:
Immensum reliquus tollor in aethera.

W pieśni I 19 gwiaździsty eter jest zwieńczony kopułą, czyli tholus. To ar-
chitektoniczne pojęcie oznacza w tym wypadku jako pars pro toto całe nie-
bo45. Pojawiające się złote atria świecące blaskiem lamp, obrazują świątynię
Pańską w niebie. Przebywanie w niej, czyli w Raju, jest wielkim darem,
o czym Dawid mówi w psalmie (83, 11):

quia melior est dies una in atriis tuis super milia

W tym samym hymnie jest mowa o radości jaką odczuwają ci, którzy
mieszkają w domu Pana.

Beati, qui habitant in domo tua, Domine (83, 5).

Jest to miejsce zamknięte , stanowiące sacrum, do którego człowiek naleŜy
przez całe Ŝycie i stąd właśnie wynika jego tęsknota za przybytkiem wiecz-
nego szczęścia. DąŜenie do raju jest niejako wpisane w naturę ludzką.
M. Łukaszewicz-Chantry46 zauwaŜa, Ŝe podmiot liryczny, stęskniony wy-
gnaniec, Ŝyjąc jeszcze na ziemi jest związany węzłem gościnności z niebem
(„stelliferi luminis hospes” I 19, 19). Dlatego teŜ ma on nadzieję, Ŝe
                                                          
45/ Kasjusz Dio (Historia rzymska 52, 27) porównał kopułę Panteonu  ze sklepieniem niebieskim,
a u Serwiusza (Ad Vergilii Aeneidam 1, 505) czytamy: „Quae secundum eos, qui scripserunt de
ratione templorum ideo sic fit, ut caeli imaginem reddat” (F. W. De ihmann, Archeologia chrześci-
jańska, przeł. E. J a s t r z ębowska, Warszawa 1994, s. 94).
46/ M. Łukaszew icz -Chan t ry, op. cit., s. 103.
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w przyszłości trafi do swej ojczyzny. Jednak, Ŝeby do niej się dostać trzeba
godnie przebyć ziemską wędrówkę aŜ do śmierci:

Hic albis tumulum sternite liliis
Fulgentis pueri domus.
Hic leti pedicas exuor, et meo
Secernor cineri cinis.

Wynika stąd, Ŝe szczęśliwy jest tylko ten, kto przez całe Ŝycie nie zabiega
o sprawy doczesne, a troszczy się i myśli o niebieskiej ojczyźnie. Bez niej czuje
się jak wygnaniec bez bezpiecznego miejsca, wypełnionego miłością Boga.

Tak misternie skonstruowany obraz nieba, w którym Sarbiewski
celowo powołuje się na biblijną topikę świątyni, na loci communes (zwroty
z Horacego: „urit me”...) ma poprzez swoją plastyczność (wyliczanie barw,
migocących gwiazd, korowodów tanecznych), przez nawiązanie do archi-
tektury („atrium”, „tholus”), dynamikę opisu bliską barokowym rzeźbom
nie tylko zadziwić odbiorcę. Obok funkcji estetycznej, tak waŜnej dla baro-
ku, pieśń Sarbiewskiego równie dobrze zmusza odbiorcę do osobistego
zaangaŜowania, do postawienia sobie pytań o sens poszukiwania Boga
i dąŜenia do Raju. W ten sposób poeta, nawiązując do znanego wzorca
liryki miłosnej (Horacy I, 19), kieruje myśl czytelników ku miłości do Boga,
ku nieśmiertelności i szczęściu wiecznemu. I w tym znaczeniu moŜna
przypisać jego odzie równieŜ funkcję dydaktyczną i filozoficzną.

Na zakończenie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe większość artykułów47 po-
święconych parodiom horacjańskim Sarbiewskiego koncentruje się wokół
zagadnienia sposobu, w jaki barokowy poeta „chrystianizuje” łacińskiego
poetę48. Omawiają one przede wszystkim lirykę Sarbiewskiego, zaś niewiele
mówią o Wenuzyjczyku. A skoro poeta ten pozostawał dla wielu liryków
polsko-łacińskich niedoścignionym wzorem, to warto wspomnieć o walo-
rach jego pieśni, zwracając szczególną uwagę na fragmenty parafrazowane
przez Sarbiewskiego. Wydaje się to słuszne, zwłaszcza w artykule o cha-
rakterze porównawczym.

                                                          
47/ Zob. L Ku lcz yńsk i, op. cit., Kraków 1875; Nauka z poezji M. K. Sarbiewskiego SJ...; A. W. Mi -
ko ł a j c z a k, op. cit., Poznań 1994; E. Buszew icz, op. cit., Kraków 1999.
48/ Por. J. Z. L i cheńsk i, Horatius christianus et Horatius sarmaticus, [w:] Nauka z poezji M. K. Sarbiew-
skiego…,  s. 70: „Jego twórczość [scil. Sarbiewskiego] nie jest powrotem do wzorca (...) doskonało-
ści poetyckiej; jest próbą wykorzystania zdobyczy formalnych Horacego (...) w celu stworzenia
klasycznego wzorca poezji chrześcijańskiej”.
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JuŜ samo umiejscowienie pieśni w zbiorze jako carmen I 19
świadczy niewątpliwie o inspiracji Sarbiewskiego poezją horacjańską. Spra-
wą oczywistą dla czytelnika jest podobieństwo metryczne (wiersz asklepia-
dejski III) i frazeologiczne ( anafory „urit me” i „hic mihi”). Z budowy
wiersza Sarbiewskiego wynika, Ŝe parafrazie podlega przede wszystkim
strofka druga i czwarta horacjańskiej pieśni. Druga zwrotka odnosi się do
Glicery, a więc do przedmiotu uczuć, i oddaje skalę namiętności przy po-
mocy metafor ognia i czasowników oznaczających rozpalanie. Ostatni
czterowiersz przedstawia obraz poety składającego Wenus stosowne ofiary
mające pomóc mu połączyć się szybko z ukochaną, a odpowiada mu
w pieśni Sarbiewskiego metafora duszy szukającej w śmierci zjednoczenia
z Absolutem.

Pieśń horacjańska traktuje temat z dystansem i nie jest typową ele-
gią miłosną – na próŜno naleŜy doszukiwać się w biografii poety romansu
z Glicerą49. Najlepszym dowodem wyszydzenia wzorców elegijnych jest
autoironia Horacego tak widoczna w aluzji do pieśni IV 1, gdzie poeta
wyraźnie stwierdza, Ŝe jest juŜ za stary na miłość50. Prawie wszystkie lite-
rackie nawiązania51 Horacego takie jak: 1. atak bóstw miłości – Alkman
(59a), Safona (130), Anakreon (358); 2. porównanie Glicery do marmuru
paryjskiego – Antologia (6); 3. grecki motyw opuszczenia Cypru przez
Afrodytę – Kallimach; 4. kontrast między okrucieństwem i pięknem miło-
ści – Hipolit Eurypidesa – ukazują jego punkt widzenia na miłość. Domi-
nuje w nim obawa połączona z przyjemnością. Kiedy bogini Cypru napada
nań, poeta boi się jej szyderstwa i autoironii, jednak godzi się z wyrokiem
i stara się być uległy wobec miłości spadającej tak nagle. W ten sposób
następuje złagodzenie patosu tragicznego pierwszej zwrotki przy pomocy
wdzięku i humoru w wersie 9.

MoŜna zapytać, dlaczego Sarbiewski właśnie w erotyku Horacego
(I 19) znajduje inspirację do pieśni o charakterze religijnym? Ten sposób
reinterpretacji utworu staroŜytnego wynika z zastosowania alegorezy mi-
tologicznej, co jest zgodne z koncepcją jezuity A. Possevina. Zalecał on
parafrazy polemiczne treści pogańskich, takich jak na przykład miłość
fizyczna, w celu nadania im chrześcijańskiego znaczenia52. W tym sensie
                                                          
49/ G. Wi l i ams, op. cit., s.562-565.
50/ R. O. A. M. Lyne, op. cit., s. 212-214.
51/ Zob. D. Wes t, op. cit., s.92-94; R. G. M. N i sbe t  and M. Hubbard, op. cit., s. 238-243.
52/ Por. przypis 15; zob. teŜ J. K. Go l iń sk i, op. cit., s. 35.
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„Venus Vulgaris” wyraŜająca miłość i Ŝądzę zostaje zastąpiona w utworze
Sarbiewskiego „Venus Caelestis”, którą nazywa „boską i czystą” – jest ona
dla poety alegorią miłości doskonałej, czyli miłości do Boga53.

Jednocześnie Sarbiewski, nawiązując do Pieśni nad Pieśniami, po-
zwala odczytać ten wiersz jako utwór mistyczny. Powołać się tu moŜna na
tradycje egzegezy Starego Testamentu, dokonywanej przez Ojców Kościo-
ła, którzy interpretowali tekst Pieśni jako mistyczny, chociaŜ w sensie do-
słownym jest to poemat miłosny. Oblubieniec symbolizował Boga, zaś
Oblubienica – Naród Wybrany, w tradycji chrześcijańskiej odpowiednio –
Chrystusa i Kościół54. Zgodnie z taką alegorezą, Sarbiewski wykorzystuje
tematykę miłosną dla wyraŜenia mistycznego pragnienia duszy, chcącej
zjednoczyć się z Absolutem, tak jak to ma miejsce w jego pieśni I 19.

Wpływ Pieśni nad Pieśniami na mistyków był ogromny55, szczegól-
nie – jak podkreślają bibliści – na pisma św. Teresy z Avila (1515-1582)
i św. Jana od KrzyŜa (1542-1591)56. Mistycy dali przykład, jak moŜna po-
sługiwać się topiką i frazeologią erotyczną w odniesieniu do tematyki reli-
gijnej. W jednym z pism św. Teresa tak wyraŜa swoją tęsknotę do Boga:

O rozkoszy moja, Panie wszystkiego stworzenia i BoŜe mój! Dopokąd jeszcze
będę czekała na szczęście oglądania Ciebie? Jaki dasz ratunek duszy, która nie
moŜe znaleźć na tej ziemi odpoczynku poza Tobą? O Ŝycie długie! O Ŝycie
gorzkie! O Ŝycie bez Ŝycia! O samotności najsamotniejsza! [...] CzyŜ mam pra-
gnąć nie pragnąć Ciebie? [...] Ja niczego nie chcę, jeno Ciebie miłować57.

                                                          
53/ M. K. Sa rb i ewsk i, Dii gentium..., s. 107, 113.
54/ Por. barokowe rzeźby Berniniego w stylu sztuki hellenistycznej łączącej cielesność ze sferą
ducha.
55/ O sposobach alegorycznej interpretacji PnP, zob. Wstęp do Pnp [w:] op. cit., s. 850-851.
56/ Na temat wpływu Pieśni nad Pieśniami na pisma mistyczne św. Teresy zob. Podniety miłości BoŜej 1,
6 [w:] w e adem, Dzieła, t. III, przeł. ks. bp H. P. Kossowsk i, Kraków 1995, s. 96; zob. teŜ
Wstęp do PnP w Biblii Tysiąclecia, Poznań 1997, s. 477. Por. teŜ A. W. Mikoł a j c z ak, op. cit.,
s. 65.
57/ Św .  Te re sa  z  Av i l a, Wołanie duszy do Boga, VI; II 313, op. cit., s. 160-161. Podobnie w rzeźbie
barokowej dało się zauwaŜyć silne powiązanie cielesności ze sferą ducha. Przykładem jest słynna
“Ekstaza św. Teresy” w której mistyczny stan zespolenia i przepełnienia Bogiem wyraŜony został
w sposób dynamiczny i zmysłowy. Ten rodzaj ekspresji uczuć religijnych (od ciała do ducha) niezwykle
nowatorski i śmiały mógł zainspirować poetę, do tego, by wychodząc od miłości erotycznej w pieśni
Horacego, przejść do ukazania duchowej, mistycznej tęsknoty człowieka za Bogiem.
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Dla porównania warto przypomnieć jeszcze raz M. K. Sarbiew-
skiego, tym razem w przekładzie najbardziej zbliŜonym stylistycznie do
powyŜszego tłumaczenia tekstu mistyczki:

DługoŜ mi jeszcze, długo potrzeba
Tułać się w ziemskim padole?
Otwórz się grobie, otwórz się głuchy,
Legnę w tobie bez popłochu58.

Jak widać, tęsknota duszy do Boga, wyraŜona przez św. Teresę, jest utrzy-
mana w podobnym tonie jak tęsknota do „niebieskiej ojczyzny”, o której
mówi Sarbiewski. Zdaniem A. W. Mikołajczaka, twórczość poety z Sarbie-
wa, wpisuje się w ogólny nurt mistycyzmu epoki potrydenckiej. Wspo-
mniane pisma, między innymi św. Teresy, odcisnęły silne piętno na utwo-
rach polskiego poety, „paradoksalnie łącząc się z wątkami pogańskimi,
zawartymi w pieśniach Horacego”59.

Oda I 19 Horacego, jak wspomniano, wyraŜa miłość erotyczną do
Glicery, natomiast jej parafraza u Sarbiewskiego nabiera sensu mistyczne-
go. Dusza chcąc osiągnąć jedność z Bogiem musi uwolnić się od ciała.
W tym znaczeniu śmierć jest drogą do miłości absolutnej. Stwierdzenie
poety o konieczności śmierci dla osiągnięcia wiecznego szczęścia w Raju
brzmi jak przesłanie60. Dla Horacego jedyną moŜliwością dostąpienia nie-
śmiertelności mogła być twórczość literacka, o czym pisze w odzie II 20
oraz III 30. Sarbiewski uwaŜał, Ŝe o ile sama poezja potrafi przynieść po-
ecie sławę, o tyle nie moŜe uczynić jego duszy nieśmiertelną61. I w tym

                                                          
58/ Cytuję w przekładzie W. Syrokomli, [za:] E. Buszew iczowa, Oblicza poboŜnej tęsknoty. Uwagi
o istniejących i moŜliwych przekładach poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, „Ruch Literacki”,
XXXVIII, 1997, z. 4 (223), s. 518.
59/ A. W. Mikoł a j c z ak, op. cit., s. 65. Na temat nawiązań do Pieśni nad pieśniami i mistycyzmu
u Sarbiewskiego pisze teŜ P. Urbań sk i  w artykule: Macieja Kazimierza Sarbiewskiego tęsknota do
„ojczyzny niebieskiej” [w:] Natura i łaska w poezji polskiego baroku…, s. 114-117.
60/ E. Ulčinaité stwierdza Ŝe „pragnienie niebiańskiej ojczyzny – to pragnienie śmierci, poniewaŜ
tylko ona umoŜliwia wieczne Ŝycie. Miłość ludzka (amor profanus) przekształca się w miłość boską
(amor divinus)”. E. U lč in a i t é, Między Pułtuskiem a Wilnem: przedstawienie ziemskiej i niebieskiej ojczyzny
w poezji Sarbiewskiego, [w:] Pułtuskie kolegium jezuickie. Ludzie i idee, red. J. Z. L i chańsk i, Warszawa-
Pułtusk 1996, s. 101 i n.
61/ Na temat „wzlotów duszy tworzącej” u Horacego, Sarbiewskiego i Jakoba Baldego pisze J. K. Go-
l i ń s k i  (op. cit., s. 44-47). Por. P. Urbańsk i, op. cit., s. 117-118.
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miejscu trudno obu autorów Ŝyjących w tak odległych epokach i wycho-
wanych w tak róŜnych systemach filozoficznych porównywać.

Summary

This present article, entitled „Song I.19 by M.K. Sarbiewski as an example of Baroque
parody” is one of numerous publications dealing with Baroque parodies of Horace’s
works. The author endeavors to demonstrate the character of a polemic paraphrase of
Horace’s ode on the example of Song I.19. Sarbiewski, evoking biblical topic of a tem-
ple, the motives of Song of Songs and Dantean tradition, engages into a polemic with
the Venuzian, whose poem is shaped under the influence of Epicurean and Stoic phi-
losophies as well as of Greek love lyric.

The comparative analysis of both songs (I.19) shows that for Sarbiewski
Horace’s ode is an example of metric and compositional perfection (the poet uses the
same metrum – versus asclepiadeus III). Nevertheless, Horace’s composition is linear and
coherent, based on triads which appear subsequently in each verse. Sarbiewski builds
his work up vertically and makes it more spacious (as we can observe it in the architec-
ture and sculpture of Baroque).

As far as the theme is concerned, both songs (I.19) are different, although on
the surface they may seem to touch the same subject. Horace expresses the desire
which the lyrical subject feels towards Glycera –  this being love in its earthly dimension
– whilst Sarbiewski, according to the concept of A. Possevino, reinterprets Horace’s
ode, replacing erotic love towards Glycera with the longing of an exile after his „he-
avenly home”, which represents the soul’s yearning towards God and paradise. This
attitude speaks of another difference: Horace is afraid of death and thinks that immor-
tality can be achieved by literary creation (II.20; III. 30). Sarbiewski, on the other hand,
does not negate the poetic fame but is of the opinion that this fame is not going to
make his soul immortal. It is difficult to compare both authors on this point, especially
since they lived in different and distant epochs and also, in quite different philosophical
systems.


