zję kosmosu. który na skuter

lraenionej Swi at łościz,rrr-n,
Kaspra Twardor.vskiego luful
iego.

łnej poezji chyba najpehĘ
motta, ryciny i wiersza jaiio
ropy, Gatunek ten rozwljaŁ
lo osiągnięć mistrzów nidsr-

to najczęściej Oblubienie;

o Oblubienica - dusza ludzri poeta Zbigniew Morsmu
l,

Wigorzata Lisecką

Enlblentie 8 (Oblubienia

Obrazy miłościświęteji świeckiej
w emblematyce Zbigniewa Morsztyna
?odczas gdy siedemnasty wiek rozbrzmiewa szczękiem oręza, na
wojnę ruszają
poeci i muzycy, ńy przy dźwiękach smyczków i lutni opowiadać
o miłości,
',l-jrygaliści włoscy nawołują: all'armi, all'arm'il. Miłośójest bówiem wojną

,li":,,::ież

otenlu i kolejach losu pouje do starotestamentowei
9e się figurą Milości Swięo. alegorii i synlboli obja,ch przewarlościowań.
Ich

śrviata i podkreślałarole

a ko-":-rkowię sąjak wojownicy, Ottavio Rinuccini, florencki libńcista i poeta, w jednym ze
-u,,ich madrJgałów
posłuzyłsię frazą ogni amante e guerrierz,i mot}w ten jest
nujpo.",;cchniej chyba eksploatowany
i najbardziej clrarafterystycrny diu manlerystycznej

:.rokowej liryki erotycznej.
Na wojnę wyrusza takżę i zbigniew Morsztyn ariański poeta,
dztałająay przy
.i -rrze książąt Radziwiłłów, Swoim talentem poetyckim
nie żyskał on roili."tut i".]
l,.l v, jaka stała się udziałem jego wybitnego
kuzyną podskarbiego wi"tt i.go koronT:io. w embięmatach. chce śpiewaćinną wojnę ni,ż ta,
która iocry slę pód wodzą
,-*ridyna i Wenery, niż ta, o której pisał
JarAndrzej i4orsztyn - będzie to walka
],: ]iędzy mistyczną paą oblubi.n"o*,
Chrystusem i d,rsrą ludzką u ,r,'yrło."}*
.,i:3tem prózności i ułudy.
Dzieło zbigniewa Morsztyna to poefyckie opracowanie paryskiej
edycji
ernbiema-

Les Emblemes d'Amour Divin et Humąin eisemble urorri-ó.'"go
ojca Kapucyna,
:r:,,i,dopodobnie Ludwika z.Lowanium3, Trójczłonową
konstrukcję Jmblenratu, na któ* składa się motto, z\vallę inskrypcją
i iiustrowane ryciną (ikonem) oraz wierszowana
';*:skrYPcja, będąca rozwinięciem myśIizawaftej * moi"l"o, v or"rtynurupełnia o czwar_
" :lement - tekst Iiryczny - swobodną poetycką interpreiację .-bi"routu,
,^:,:"

Anonim, C, Monteverdi, Qu_el sgtardo sdegnosetto, Ciącconą,
In gioia r]ella mustca nel:,Itąlia del
" ' , ,1nthonello, Y, Hamada, SYMPHOŃIA CD: S"Y 01l87, s- l3 (książeczka
do płł).przekład

-,

Kraków 2002, s. 191 199.
l973. s.295,313,
,step i oprac. J. Pelc, Wrocłaq
,

-,:

P^rzeklady wszystkich zwrol9w^i fragmentów
poetyckich

z

polski: do

1ęyia*łorti"go'lt Lisecka.
o, Rinrrccini, C, Monteverdi,
iirrnrt, e iuerri,y,.9
ńola,goti concertati, Tt.agico_
*';;,i, S, Stubbs, TELDEC CD: _ogn
,ńorrteverdi,
450Ó-9l971-2, s:40-46 (książeczka ao'pryu|;.}rr"kład
polski: każdy
,::_:nek
ł
jest jak wojownik.
,

:_

-,-Y;Hl,:'rl11,'iĘlpor,:

=,

,1T_r';.'elc,

J, i

P

Pelcowie,

wstę

do:

z,

MorszĘn, Emblentata,opr. J. i p. pelcowie,

EmblemaĘ, ksiąŻki emblemątyczne. Problemy teorii praktyka
a
twórców,Batok

1996,

129

MorsztYn łączy temaĘkę metafizycztlązkonwencjami poezji miłosnej i heroicznej.
ePickiej i madrygałowej5. Subtelną tego allzjąstaje się nawiązanie do inwokacji eposrr
w jednym z emblematów6:

':n
,.

nad grzec
oiownika:

Wojnę okrutną i surowe boje
Opowiedziały święteusta Two.je,
wodzu niebieski.
(Emblema 54, w. t-3)7

Obraz Świata, który wyłania się z tekstów Morsztyna ma bowiem wyrażnie charakter dwudzielnY, Rzeczywistości ziemskiej in toto przeciwstawiona jest samotna dusza
lrrdzka, która nie znajduje oparcia w nikim, oprócz Clrrystusa, To JÓgo człowiek wciąż
Poszukuje, do Niego tęskni i, podobnie jak to się dzieje w fabule romansu, nieustannie
je-st z Nirn rozdzielany przez różne okoliczności, aby jednak
ostatecznię zjednoczyć się
z Nim przez śmierći zbawienie.
MotYwika r,vojenna jest w emblernataclr niezwykle rozbudowana. Opracowuje ja
Morsztyn rł, dwojaki sposób. Po pierwsze borviem, para oblubieńców rvystęp.rJ" p.r.ciw ułudzię cloczesnego świata, którą w alegotyczny sposób przedstawia pu*
in,)rbuma 38) To ClrrYstus jest Wodzem Niebieskim (Emblema 54), Hetman em (inlblentu 36).
Welkim Mocarzem (Emblenla 1 i 12), który nakłarla zwycięski wienięc (Enńlelna 36i
i ,,zwycięską koronę po krwawym boju" (Embtema 86). Jest Tyrn, który przyobleka
swego wojownika w zbroję (Emblenla 54) i przyucza jego dłoń do broni (Entbtelna 36
łacińska inskrypcja głosi tLrtaj: Qui docet ilTąnlłs meas atl proeliunł). Opis nakładania
PoszczegÓlnYch elementów rynsztunku przywodzl na rnyślepickie opisy bohatera, sz\,krrjącego się do bitwy, oczywiście zzaznaczeniem, żejest tó obraz nieiównte zwięźiei

Ow

Ler.ł,

:st na wzór

e

"_;ltltes-Pa.ssit

!,lcht und sc
::ror,vej niż
,.]),cZkóW.

Drugi spc
-, ,-zną
_":

i clraratr

Kupidyna,

. się najczęśc

Oblubienl

nakreśiony:

Oblecz mię w zbroję Twej świątobliwości
I pancerz na mię włóż sprawiedliwości,
Daj mi tarcz wiary przyłbicę zbawienia,
A nogi żeby biegĘ bez potknienia,
W Ewangeliją obuj je pokoju
Daj i miecz ducha do takiego bojLr,

()

(Emblema 54, w. 11-16)
jest
clrrystus
takze tym, który ostatecznie ma zwyciężyó, a właściwiejuż zwycięŻYł, Ieden z ernblęmatów, opatrzony inskrypcją Ctłpiclinis tr/ictorict (,,zwyóięstrvo nad
Kupidem")g, ukazuje pojedynek pomiędzy Kupidynem (Amor Prafanus) a inlol"e Divillo.
którego uosabia Chrystusl0. Walka zakończona zostaje triumfem Alrtoris Divini, trivm-

Splatanie
,,r,czaj typor

_:drygah: /a

:i

druZgocąci
pięknu cii
:nelanclrolię

:.:_d
j

Na Pokrewieńsfwo barokorvej liryki miłosnej z poezją emblem aŁyczllązwracaurvagę Jadrviga Kotar_
ska, Por.: Ero1* staropolski. Inspiracje i odntiany, Wrocław 1980, s. i8ą-r8q.
6 Por.:
J, iP. Pelcowie, wstęp do: Z.Morszt:ln, op.cit., s. XIV.
7
Emblematy Zbigniewa Morsztlma cytuje według edycji: tenżc, Enlblentctlcł, op.ctt..
8
TcnŻe, Emblemą 36. Przekład polski: Który ówiczy ręce mojc ku bojowi Przekłady polskic
inskryp_
cji emblematów podaję według edycji Janusza i Pauliny Pelców, op.cit.
9 Tenże,
Enlblenta 12.
r()
PodobnY PojcdYnck Przedstawia Kasper Trvartlowski w cyklu Łóclź ntłot]zi : ltcttyałtto.śc.i
do brzegi,
PĘnąca - Por.: J, Pelc, Slowo i obraz. Na pogra.rticzu lileratury i sztuk plastycznycł, Krakó,"v 2002, s. 1 87 - 1 9i0,
Na temat miłościświeokiej i świętejw emblemaĘce por, tamże, s. 185 196,

l30

ll Por.: Rdz
J. S
:50664_5, s. 3]
1r
To spostrz
]a
Z. Morszl
|j Anonim,
r] Por,:

l

",}'), Przekład p

::. nad grzeclrem i nad ciałem, a podmiot liryczny sławi odwagę i potęgę zwycięskiego

iłosnej i heroicznej.
do inwokacji eposu

_'orvnika:

Wielki Mocarzll l, niezwyciężony,
Którego głowę okryły korony,
O Lwie wspaniĄ z pokolenia Juda
Twoje to cuda;

()

n rvyraźnie charaksamotna dusza
człor,viek wciąz
|mansu, nieustannię
_iest

,

:_eo

znie zjednoczyć siq
lna. Opracowuje

jl

jrv lł,ystępuję prze-

ltarł,ia paw (Emblenem (Embleltltt 36l.

:-.l

czków.
Drugi sposób opracowania motywiki wojennej wiąże się ściślez dworską liryką ero-

,:znąicharakterystycznymdlaniej

'). Opis nakładania
lpisy bohatera, sz\-

sztafażęmpoetycklm.,,Strzałaiostrężeleżce"l4,aĘ-

Kupidyna, broń, którą kochankowie wzajemnie zadają sobie rany serca, a która znajdu_
- slę najczęściej w oczach, tutaj przypisane są Oblubieńcowi, ale także i Oblubienicy:

:

_:

Patrz jako jest okrutna sercu męmu rana
Od strzały twej zadana, (...)
(Enlblema 13,

:niec (Enlblen,ta 36
r. który przyobleka
roni (Emblema 36 -

(Emblema 12, w. 1-4)

Ow Lew z pokolenia Judy, zapowiadany przez proroków Mesjaszrl, przedstawiany
: j: na wzór epickiego bohatera, podobnie jak w Bachowskiej arii Es ist volbracht (Jo,,,:ąes-Pąssion),której środkowa część,zawierająca słowa Der Held aus Juda siegt mit
.,::ht und schliel3t den Kalnpf2, w charakterze swoim nawiązrrje raczej do poetyki
::ror,vej niz oratoryjno-kantatowej13, poprzez wirtuozerię partii wokalnej i concitato

w

2-3)

Oblubienica zwraca się natomiast do MiłościŚwiętej słowami:
Serce tu leży strzałąprzerażone,
Szczerau głęboką pokorą skruszone.
(Emblema 91, w. 7-8)

nierównię zwlęź|e'

Dawnoć surowe oczu twych postrzały
Serce i duszę nro.ję przenikŃy,
Zrań że je, przebij i duszę, bym w sobie
Więcej nie żyjąc, Ęlko w samym Tobie,
W Cię ducha nrego wlała: O szczęśliwa,
Gdy umrę, żebym w Tobie była zywa.

(Emblema 19, w. 11-16)

]-§clwlę JLlZ ZWyCle_-

l (..zwycięstwo nai
us) a Anlore

Divillo.

noris Divini, triuma u\\,agę

Jadlviga Kota:-

op.cit.,

zckłady polskie

insĘp

: llatałnościdtl brzeg:.
:akóri,2002, s. 187 19t

Splatanie się rniłościze śmierciąmotywów erotycznych z morlualnymi, jest nad-,\,-\,'azaj typowe dla barokowej poezji miłosnej. Por.rczają nas o tym słowa włoskiego

:i druzgocąca, że dla jej wyrażenia konieczna jest najbardziej dramatyczna metaforyka.
l.ąd pięknu ciała przeciwstawia się jego rozkład i okaleczenie, a stanom ekstazy i euforii
nelanclrolię przemijania, W liryce erotycznej to ukochana zadaje śmierć,poraża strzall Por.: Rdz 49, 9n; Ap 5,
l2 Por.:

5.

J. S, Bach, Johannes-Pą,ysion, The Scholars Baroqtte Ellsemble, D. van Asch, NAXOS CD:
,j50664-5, s. 32 (książeczka do płyty).
13
To spostrzeżcnie zawdzięczam Panu doktorolvi Szymonowi Paczkowskiemu.
la Z. Morsztyn,
Emblema 19.
15
Anoninr, B. Ferrari, Anląnti io vi so dire, Ciaccotlą. In gioia della musica..., s. 13 (ksiąźeczka do
-rty). Przekład polski: śmierći miłośćpostępują razem.

131

łami oczu i pięknej twarzy, aIę zarazem to ona j est władna w cudowny sposób przywrócić kochanka do życia, przez odwzajemnienie jego uczuć. Na tym polega paradoks

Aby uzyskać

miłoŚci, owe ,,cuda miłości",strcłvttganze d'amore, o któryclr pisali Giambattista Marino
i Jan Andrzej Morsztyn, Równiez i na tym, ze kochanek nie dĘy wcale do tego, b1
uniknąó Śmierci i zntszczęnia, jakie niesie ze sobą miłość,że opisywana przez poetólł,
wojna afektów i naniętności, w przedziwny sposób wydaje się być dodatnio wafiościowana. Aldrzej Morsztyn tłumaczy to przedziwne zjawisko w jednyn z sonętów z cyklu

Lttnia:

Poniewaz wszytkie w oczach u dztewczyny,
Pociechy, czemuż n-tuszę od nich stronić?
Czemuż zaśna te narażan się oczy?

a:.-ntarz,:

Choć

Cuda te czyni nriłość,(.,.)16

obtó

(Cttdcł miłości.Sonet lI, w. 9-I2)

Strza
Jeżcl.
Przez

Wyznaje równiez:
Nigdy się piersi me nie będą bały
}a,ych smacznych razów i twej słodkiej strzały;

()

Dobr

waruŃiemdzie
,::cy zę Zbawicięle

(Na wiązanie. rv, 3-4)

Marino zaśnazrya wprost wojnę miłości,,serdeczną i spokojną':

-,:lica sama pragnie

Tranquilla gueffa c cara,
ove l'ira e dolcezza,

Od ci,
I gora

amor lo sdegno, c ne le risse e pace;
ovę 'l morir s'impara,

im'.';:' r

er

p

ac e

Ze
!

Słodki

o obl

Zbigniew Morsz§n inaczej interpreĘe motyw: zarazęmi bardzo dosłownie, i r.v du_
clru metafizyki clrrześcijańskiej, Rana, którą zadaje boska miłośó,czyni człowieka mar_
twYm dla Świata, obojętnym dla jego złudnych rozkoszy i pokus. Jednocześnie jędnai;
daje mu Życie wteczte. To właśniethlmaczy paradoks ,,słodkiclr strzał", czy też ,,słodkich razór,v" miłościw przestrzeni poezji metaflzycznej. Zbawienie musi być bowier:,
PoPrzedzone cierpieniem, którego najdoskonalszy przyĘad dał Jezus Chrystus, umiera_
jąc

sie

I Tobi

"i,ij§iT'i;.o
(Baci, w. 29-34)n
i

c

ojego ducha fies
:_]sa na krzyżu). }
,:liefielności, przet
.dnak moze stać si
Potęga tej mik
, .;inach, przedstarr
_:lrystusa z Amore
::fia celu (Emblen
.,.i

()

Szczęś
Słodke

Więzic
Tęsknt

()

nakłzyżu:

Słodkie sąrazy Twojej świętej ręki.
Ja Twoję włócznie, Twe gwoździe całuję,
Nie gorzkośó bólu, lecz słodycz w nich czuję.

Podobnyrn mot1"

, :l poezji miłosnej:

(Emblema 9, w, 4-6)

Nic zbi
Kazd1

16

Wietsze Jana Andrzeja Morszfyna cytuję wedfug cdycji: tenże, Lltwol1, zebrarte, opr. L. Kukulsi.:

Warszawa

l97l.

CYt. wg wYd: Poesia italiana del Seicento, red. L. Felici, Milano 1978, s. 'l l. Przekład polsi::
Serdeczna i łagodna jest taka wojna,/ w której gniew jest słodycząl miłościąnienawiśó, a jej potyczki są
117

Pokój;/ w której człowiek uczy się umierania,/ ceni sobie bycie więźniem,/ a nie mntej niż ze zvl,ciisnva crei.
się z przegranej.
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Kazdr
U ciebi

W emblematyczn

::ez siebie człowiekc
:

. podkeśiaprzęz za

i

.-Lldowny SposÓb prz\tl,m polega paradoks
:s:li Giambattista Marinc
dizv r.vcale do tego, b,,

\a

L-rpisywana przez poetól,,
:1 c dodatnio wafiościo-

:jnl,lrl z sonetów z cykl

-

Aby uzyskać owo zbawienie, człowiek winien powierzyć się Bogrr, złożyćw Nim
ljego ducha fiest to nawiązanie do słów, wypowiedziany"Lprrlruńierającego
clły--sa nakrzyżu). Morsztyn zespala motyw śmierci z miłości
ż wanitatywnym toposem
- :eftelnoŚci,
Przernijalności człowieka. Życie nieuchlonnie prowadzi do śmierci,która
: -]ak moze stać się na powrót życietn,
dzięki niezmierzonej miłościBoga.
potęga tej miłościjest nieprzezwycięzona,
na co wskaźują symboliózne obrazy na
, -:nach, przedstawiające
pancerz przebity strzałą(Emblema lżl't łuczntczy pojedynek
.stusa z Amorem, w którym to pojedynku kupidyn zawsze chybla, a Miłoić
ńoza
,.-.a celu (Emblema
102). Morsztyn rozwija i rrzupółnia tę symbólikę o poetycki ko-:1tarz:
Choćbyśsię do szy.jc
Oblókł we zbroję, snadniej cię przebije
Strzała miłośctniżli pajęczynę,

Jezeli tylko plzęz swąwłasną winę,
Przez wz,gardę łaski i upór dowodny
Dobrodzicjstw Boskich nie będziesz niegodny.
(Emblema 72, w. 4-8)

"
-

io1l1ą":

Warunkiem działaniarniłościClrrystusa jest dobra wola człowieka i jego chęć współze Zbawicielem, otwarcie się na Niego. Dusza poszukująca u.iłorvun.go oiltu::]Cći SalTIźt pragnie oddaĆ się w niewolę miłoŚci:
,_-\,

Od cicbierrr, o ll-riłościdzir.vna, zwojowany

I gorącym kochanienl twyrrr tak zhołdowany,
Ze się sanr zwyciężonyn być chętnie przyŹnaję
I Tobic tryumfalne wieńce sanl ocldaję.
(Emblema 13, w, 9-12)
Słodkie Twe pqta, smaczne Twe kajdany,

l::dzo dosłownie, i w du_<;. czvni człowieka nra:t*s Jcdllocześnle.jedn",
;:l strzał". cZy tcz ..Sło;c,:enie musi być bolviei:
,ienrs Cltryslus. ulnier::-

O Oblubicńcze mój,

()

urniłor,vany!

Szczęśliwynr więzień, szczęślir.vama dola,
Słodka u Pana takiego niewola.
Więzienie to jest takie, do którego
Tęsknę po wszytkie dni żyrvota lrregcl,

()

(Ełnblena 30, 9-12)

PodobnYn motYw dobrowolnego poddania się w nier.volę dostrzec mozna w świec-

:. poezji rniłosnej:

--

I,rątte. opr.

,:-,. ., I l.

L. Kukul,,,

Przeklad pols.

.:,::_lr iść.u jej poryczki są:,,
:_:_,. niz ze zwycięsrtva cie s,,.

Nie zbiegi ty masz,lecz więźnie,
Każdy jako na rniód chętnie uwięźnie,
Każdy być w niewoli
U ciebie niz wolnym woli.
(J. A. Morsztyn, Do Kąsie, w. 13-16)

W emblematycznej poezji Morsztyna boski Oblubieniec staje się bliski ukochanemtt
::z siebie człowiekowi nieomalże cieleśnie. Ow ftzyczny wymiar Boga-Człowieka po, podkreśla przez zastosowanie madrygałowej motywiki ocztt i piersi,
motywiki służą133

cej wydobyciu zmysłowego piękna ukochanej, Nalezy podkreślić,ze słowa,
w których
wYchwala się Piękno ciała, odnoszone w po"Żji
,*y"rui,owo
do
kobiety,
tutaj
-iłoŚnli
zakochana Oblubienica kieruje do Zbawiciila,
, W sposób szczegolny owo odwrócenie ró1 obrazuje Emblema 28, opatrzone inskrypcjąMeliorą sunt ubera tua viłlo (,,Smaczniejsze sąpiersi twoje niz wino'')l8,
obraz

ChrYstusa, karmiącego Oblubienicę piersią nawiązuje doiego p.r"drtu*i"ń jako
pelikana.
Pojącego ukochane dzieci własną krwią, Bliskośó Ź tiry?ąŹroryczną podkróślona zostaje
szczegÓlnie Przez określenia i porównania, nawięująóe do słódycz|piersi;
zestawianre
mleka, które w sobie noszą kolejno z winem, miodem i na końcu cukrem:
TWc wdzięcznc rnleko, którym mię napawasz

Barzej niż słodkie wino rni sn-rakuje.
I nie tak wdzięczny w hyblejskiej krainie
Z Ęmu miód robią pszczółkl pracowite,
Nie tak są słodkie, nie tak smaczne sĘzte
Wszytkie kanary w brazylryskiej trzcinie.
(Emblema 28, w 3-8)

Jako ze do owego

lbryl,

\\' emblel

pisu;e się
_ . czytrl pit
.,, d i kłarr-rsl

_-.

poetyckiego przenika wizja clrrystusa jako pelikanai'.

mozna PokrisiĆ się o stwierdzenie , że ów napój, co
,,duszę posila i chłodri" to nl. innego.
jak właŚnie krew Zbawiciela, której cały wiersz stanowi oŻdobną
pochwałę, le hlasoi.,
opis ten przywodzi na myślinną poetyckąrealizacjęmotywu śłodyczy,pochodząca.
z Il Pastor Jido Jana Baptysty Guariniego, utwot'ti, któr} w niemałym stopniu
o<tdziair -'
rvał na polską literaturę siedemnastego wieku:
.

Niechaj się płodną Cypr swój trzcinązd,obi,

Z której się cukier smakowity robi,

Niech Hybla plastry szczyci się wonnell-ri,
Rzccz niepodobna porównaó się z ten-ri
Srrrakami, których usta zaĄwały
Moje, gdy z jej ust miłośćwykradaĘrr.

OczY stanowią element bardzo istotny w erotycznej topice, Są odbiciem duszy czło_
wieka, wyrażająjego emocje i uczucia, nawet te, których^nie ,porou przekazać iu
,posób dYskursYwnY. ,,Starożytnośćprzekazała mity o miłości,kńrej źródłem stawał
sic
słuclr, długotrwałabliskośćdwóch osób, wizja ,.n.ru .ry inne doświadczenia,
ale na,_
Powszechniejsze bYło przekonanie, że początkieln miłoścljest spojrzenic" _ pisze Miro_
sława Hanusiewtcz22. To właśniedlatego oczy najczęściej-wymienianc są jako potężn:
broń, raząca strzałami miłości,zdobywająca i podblająca iortece ludzkich .serc
, ż *yP.,kowo szczegółowym rozbudowaniem tego pómysłu-poetyckiego spotyka się czytóini.
u Jana Andrzeja Morsztyna:

Pt,zrłr,oła

,
_

,-i do
konk

--o pośrria

ania kajc
_:-.ści.które
:, ,, otl]ie poil
,.,.

'iłtblelttur

.;llitareltl (.
_; tlr .,Białc
_:o nieodpl

18
Z, MorsztYn, Entblema 28. W przekładzie zBiblii'lysiąclecia: Ciesryć się
będziemy i r.ł,eselić tob.
i słarvić twą nriłośó nad wino (Pnp 1, 4b).
l9 Por,:
tenże, Emblenla l03: Napój kcw święta; Tyś jest on prawdzir.r,ry/ Pelikan!
]0
Na tcn tcmat Por.: M. Hanusiewicz, Pięć siopni miłoścr.Ó u,yobraźni e1-otyczlle,j
.
w poLskiej poe:

barokowej, Warszawa 2004, s.
1l Cyt, za: tamże,
s. 108.
22
Tamże, s. 32,

71
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.),

T \

r.]

ie słowa, w których
,t,o do kobiety, tuta_.

Zosia oczy ma niepozyczanemi
Dobywa, strzela, gromi, bije, siecze,
Wojuje, pali, pustoszy l piecze,
(Oczy wojenne, w. 16-18)

z 28, opatrzone inniz wino")18, Obraz

I nie wierzyłem, aby tak z daleka

tli,ień jako pelikana.
podkreślona zostaje

Oczu twych

(.)

piersi; zestawianie

strzĄ

sięgały człowieka,

Ale rad nierad teraz wyznać muszę,

rkrętn:

Ze we dwójnasób mam zranioną duszę

()

(Niebytność, 5-6; 9- 1 0)

w ęmblematyce zbigniewa Morsztyna szczegóInie akcentowana jest potęga, jaką
:::,pisuje się spojrzeniu. Poeta odnosi iię berposiednio
do madrygałówe;^aJ""ológii,
:':" Czym piękna kobieta,.właścicielkao.y"ń porażających o"łi, r"pr"rentuje
,:r

sa

Oczu, któryrni r.vabi nieszczęśliwych

jako pelikanaii.

,dzi" to nic innego.
hrvałę, le bll.soll:
lvczy, pochodząc:,
, stopniu oddziah.

,,rrie-

d i kłarnstwo" świata ziemskiego;

Swych niewolników, a ci się nie czują

I swe kajdany szaleni całują.
(Emblena 105, w. 4-6)

przywołany tu motyw cafujących
swe kajdany niewolników mógłby być srrbtelną
" -:-ą do konkretnyclr ytw9rów, alenależy dódać,'że mot}nv ten
b}ł raczej stet.eotypo, co pośrviadczająchoćbytylko teksty lana Andrzeju"Morsrtyńu,
* kiory.i, otr.a.
" - ,vania kajdan pojawia się co najmniej trzykrotnieri tiryka
ńuJryguło,"a odwraca
l .::ości,.które w poezji ernblematycznej
Morsztyna powracają do przypisyrvanego im

:

;:-.\,otnie

porządku:

Gdyż świętarniłośćswobodę gotuje,

A
,iciem duszy człoprzekazaó w spo-

ódłem stawał sie

adczenia, ale nairie" - pisze MirÓe

,

rniłośćświata pęta wieczne kuje,
(Emblema 85, w. 19-20)

Enlblemat 75 zbudowanY został natomiast na inskrypcji
Averte oculos nleos ne vide_
'.'atlitatem (,,Odwróć
oczy twoje, niechaj na próżnośó n ie patrzaj{')2., Vu*oSJ p.r.J-

ia ttl,,Białogłowa.1*9 ubrana". ro przeale3
,pol.r"nl.,o
::. ol1o nieodparcie wabiące i skłania do siabości:
:],,,.

sąjako potęzn3

nuiiiy,ię

chronić, gdyz

Nie patrz mu w oczy, bo u tej maszkary

W samym pojrzeniu są okrutne czdĘ,

iclr serc. Zwyjąt-

1,ka się czytelni!

Któręmi sercę tak zmami człowieczc,
Żę rzadki, który przed nimi uciecze.
Oczy są forty, puez który się zdradnie

s

Nie postrzeżony grzech w serce zakradnie;

łienly i wcselió tob:.

(..,l

(Emblema 75, w. 5-10)

:

'le_i ly polskiej poe:_,:

]r

Por

J.

, , ;rl:li:,

A. Morsztyn, Praktyka, Do serca, Pieśń
[Niech będzie kto jak chce ranny...l.
Emblenta 75, W Przekłaclzie Biblii Tysiąclecia:
ojwróó .n" o"r!, nl".r, nu mamośćnie patrzą
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W innym miejscu Morsztyn zauważa:

Porównan

Nie tak są wdzięczne róze i lilr.le,

loezji metaf

Jak gdy runriana krew w mleku się kryje,
W ślicznej jagodzie, a oczu postrzaĘ
Od wieków serca ludzkie prŹebijały.'
(Emblema 78, w. 3-6)

, :_lars), ale jes
.-_:osnej,

Tej ekspansywnej cielesności poeta przeciwstawia
piękno wewnętrzne, ukryte, piękno
duszY, które jest jedynym p.u*driwy-,
gdyż nie prriiiiu, r"r.;"ł uroda ciała,
Motyrr
PrzemijaniaPojawiał się w iiryce
-iłÓ.nel"si.a"-"irÓ;;u,,, ir";"r*u",ej jednak inter_
pretowany byl w duńu hędonizInu.
wiązal,ię,,u.-ńą;;'i;;;yr"nia z doczesnych
uciech Ącia, zdobrodziejstw urody
i-łoios"i,
r"oo.udko25. MorszĘn wyciąga z faktu śmiertęlnościczłowieka wniosek

i,"J.*Ji"łąii"l

Wszyscy jako śnieg od słońca tajemy,
Wszyscy tak jako kwiat polny *ięaniÓ-y,

aiu-'Jtiuini" odmiemy:

()

_Ąby zobra;

l.

serca, Mors

:.

lł inskrypcj

,:,kązwięan

: : mogą Zagas
*.:e
,,poclrodn

l.: _,est

równiez

: _,pisywana
i

,,.

: .::entów obra

A przecie jakbyśmy na wieki mieli
Zyć, coraz sobie poczynany śnieli,

l| ]:SZa:

()

N
N

(Emblenta 96, w. 5-6; 9-1Q):o

N

Należy dbać zatem przede wszystkim o piękno.duszy.
Drogie kamienie i klejnotr.
biel śniegu,do którr,,ch źwykti poy.o.'n}*ać
poeci oczy, usta, zęby, płeć,piersi ukochanych, służąMoriztynowi do opiraniu'czystości
serca:
Niech jak kryształ czvste
jak karbunkuł będzie przczroczystę:

()

w

o

ś
\\

Hiperbola pc

I

(Emblelna 41,

, _:,lli opracowal

7-8)

JE

Posłr-rgĘe się tez Morsztyn typową
dla tego rodzajl liryki figurą katalogu:
Nie tak powinny być czyste kryształy,
Nie tak przcjrzysty stok, nie tak Snieg Uiały,
Jak serca nasze Bogu poświęcone

Ta

że
Ja}

(..

()

\V przeciwiei

(Emblema 97, w. 1-31zl

postawę idealnei
miłościoblubienicy do oblubieńca prezentuje
Magdalena pokutująca, której poświęconyzostał
Enlblerroi

l04,

Krzyż, gozdzie, rózgi, biczc i cicmiowe
Woląc korony niz dyjalllcntowc,
Ą lzy. wzdychania pclne szczerej skruchy
Były jej peĄ, kanaki, łańcuchy.

o," ,

:lię unicestrł,ii

:-i"_:: Chrystusa d
r-:;JstawiĆ potę_e

' Por.: R. Crash
' :.ntologia
angiels
- -:_]5.37l ]7)
- Por.:
:: Por.:

(Emblenla 104, w. 13-16)

:'Por,: J, Ą,
Morsztyn. Pieśń
powabna glaclAośc ginie: lary..,].
]'' Por.: tcnze.
Jt:sicń, Zinta, Do oc,:tt,
,|Jaśti
Enblena 29.17.
'7 Por,: J,
A, Morszt}n, o sobie, Niestcttek, Bialogłotty,
o swej panllie,
Do palllly, Do Jagi.

I36

}

l atrybut Cł
:- ::o',vadzi az l
:

1

Z. Morsz

tenźe, łl
Tenże, Entblen
': Tamże,
]]Por.:

'

"

Por..,

J. A. Morl
Z. Morszr

': Por: tenże, łl;

porównanie narzędzi męki pańskiej, ran i łez
do drogich kamieni ma swoją tradycję
'i :oezji metaftzycznej ftrzywołajmy tu wiersze Richarda Crashawa lub Anórew Mai, -,--ars), ale jest takze kolejnym nawiązaniem
do pewnych tęmatów i motywów poezji

*

'

srej.

-\bY zobrazowaĆ siłę uczucia Amoris Divini, która roztapia

pięknluroda ciała. Motlrr
:zęściejjednak interstania z doczesnych.

i spala najbardziej opor-: ::ic&, Morsztyn posługuje się motywem
oczu, które wzniecająogiińrn i wogóte
: !.1- Związaną z ogniem3o , Emblema 35 skonstruowane jest wokół lriperboli, ,ułur-

n-zne, ukryte,

tr
-r

tak prędko25, Morsz-

konwencjonalnie
*-, -::svrvana Kupidynowi
lub Węnerzę33, tymczasem w ęmblenacie MorszĘna sta, , :trybut Chrystusa3a, Wiersz rozbudowuje hiperbolę
poprzez zabieggradacai, któ- ::-,,radzi aż do wizjt potopu, ogarniającego cały świat,Ta stopniowalna sekwencja
] -:]tów obrazu staje się szczegolnte dynamtczna
dzięki przórzutniowemu tokowi

,dmienny:

', lnSkrYPcji: Aquae multae non potuerunt extinguere charitątem (,,Wielt<ie wody
--Jgą zagasiĆ takowej miłości")3l,Tłumaczenie załączone do emblematuzawieia
-"-:. ..poclrodnie Miłościświętej"32;
postać niosąca zapalonąpochodnię przedstawio-,- :,i: rownieŻ na ikonie. W polskiej poezji miłosnej, pochodnia jest

Niech wszytkie rzeki,jeziora i stoki,
Niech i ocean ruszy się głęboki,
Niech się otworzą niechaj się rozstąpią
Okna niebieskie i niechaj zatopią
Świat, Ęch płomieni, co we mnie pałają
Wszytkie zagasió wody nie zdołają.
(Emblełna 35, w. 1-6)

kamienie i klejnotr"

lr,. płeć, piersi uko-

ll

,

"

::iperbola pojawia się także w innym emblemacie, w którym słowa pieśninad pie-::
opracowane zostały szczegóInie dowolnie:

JEZU, Miłościtwej srogie zapaĘ
Tak wszytkie rnoje wnętrzności zagrzŃy,
Ze ogniem dychan-r, żywy ogień pr.lę,
Jak salamandra w szczyrym ogniu zyję,

katalogu:

()

(Ełnblema 52, w, 11-14)
-J,-

Przeciwieńsfwie do ognia miłościzmysłowej, Amor Divinus nie niszczy człowie::e trnicestwia go, ale udziela mu koniecznego dla życia światła(stąd częŚte porów:; : Chrystusa do słońca lrrb latarni)35. Przypomnijmy, że Jan Andrzej Morsz§n aby
*l,::stawić pot€ę ognia miłosnego,
posłuzył się metaforą motyla, *ubiorr"go iaraai-

"-

\Iagdalena pokutu-

Ztnn, Do ocztł
n;,,.

Do Jagi,

l31

wym płomieniem świecy,w którym przyldzie mrr wkrótce zginąc36. Swiatło Boze
całkowicie innę właścirvości:
uzdrarvia i wydobywa z ciemności zagubioną cluszę:

tl;

I ja, mój Boże, w tcj dyrnnej piekarni
Tesk]iwe wiodąc dni, a Trvej latami
Świętej pron-rienia zajr zawszy jasnego,
Ręce wyciągan-r i drę się do niego.
(Ełnblema 57, w. 11-14)

Człowiek posrukuje Bozej obecności w zyciu, tęskni za obcowaniem z Nim i ni;ustannie Go poszukLrje. Stąd prośba Oblrrbienicy o to, by Zba,,vicie1 na zawsze utnva_.
swój wizerunek w jej sercu:
Przcnicś Twój obraz na wierną tablicę
Serca mojego. (...)
(Emblenla 37, 10-11)]?

Niezwykle piękrrie opracowuje Zbigniew Morsztyn motyw tęskrroty, który mog1l:
śmyokreślić,lv zgodzie z konrvencją madlygałową motyweln perche jiłggi:
Dokądze mię odbicgasz, clokąd, me Kochanie'/
Biezę w tropy za Tobą płacz i narzekanie
Przed sobą posyła.ląc, Postój, postój rnało!
Lcclwieć co we mnie dusze, lcdwic tchu zostało.
Przecz uciekasz przede rrrną? Dla jakiej przyczyny
Odbiegasz mię nieszczęsnej?
(Enńlenla 3l, r.v. 1-6)

Uwagę przykuwa szczególne podobieństwo emblematu do innego poetyckiego fi,..męntu, poclrodzącego z wcześniejszych o około ćwierć wieku RoJrsolctnek Szyt-t-tc,.,
zimorowica:
Miesiąc roztoczył pron-rieri różany,

A nrnie opuszcza nój

ukochany.

ZosIań na godzinę,
Powicdz ml przyczynq.
Czemu odchodzisz bicdną dziewczyrrę.

Blisko północy już słyszcć dzwony,
Mnie rękę daje mój ulubiony.
Potnvaj, proszę, mało,
Jęszcze nie ślvitało,
Pójdziesz, gdzie-ć będzie się podobało.
(Roksolanki II Czyyarta: Janella, r,v. 11-20)33
Por.: J. A. Morsztyn, Do nloll.,la. Sonet.
3?
Warianty togo moĘĄł'u odnaleźć można w poezji Johna Donne'a, ale też rv polskicj litycc crotvc;:,,
Por.: J. Donne, Magia, Portrel wlasny, Sonet XIII[A gdybl, to dziś Ą.ła ostątnia noc §riata'?...l, hr:, ..
tologia angielskiej poezji..., dz. cyt., s. 84, 103, 135; J. A. MorszĘn, Obraz odnlówiolty-.
rE Cyt. wg
wyd.: 1rl odnlianach c,za.vt sn,Lak jest. Antologia polskiej poezji epoki barola.t, rcd. .], ::,
kołowska, Watszawa l99l, s.329.
36
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(

--

Srviatło Boże rr;

zubioną duszę:

?,ldobieństwo do liryku

z

Rok.solanek, ze względu na

ich sielankowy, pastoralny

,,l::Ńter]9, nie jest przypadkowe. Motyw ucieczki ukochanej wywodzi się z mitologii
.-: _:.iej. Najbardziej spektakularną ucieczką która inspirowała twórczośó tak poetów,

rolTtpoz}torów baroku,byłaucieczka Dafne przed Apollinem4o, ale w madrygałach
i:ają
_
się i inne uciekające nimfyar. Mitologicznej proweniencji sąprzecież motywy
-: ::lorfozy rozpaczającego bohatera (częściej jednak bohaterki) w strumień, drzewo
. - - .llnień
- a mot},w ten takze pojawia się w emblematyce Morsztyna:

,

Z

aniem z Nim i ni.i na zawsze utrw,a_.,
,

zrantonego tak długo serca niech łzy leję,
strumięń rozpłynę albo skamięnieję.
(Emblema 33, w. 19-20)

Az się w

nielicznych emblematach pojawiają się takze obtazy Oblubieńca i Oblubienicy,
-:,.. wzorem mitycznyclr nimf i pastęrzy, zażywają popołudniowego rvypoczynku
- :-, arkadyjskiej scenerii:
',','

Sam, nrój Koclranku, sam kędy Cię chłody
Wdzięczne czekalą kędy ciche wody

rot.v. który,

_ite./itggi:

Liżąbrzeg wonnym zielem przyodziany,
Sam, Oblubieńcze, siąćtż umiłowany.

Tuć ani prolllień sloneczny dogrzcjc.

Ani przykla wiatr północny zawieje,

Tu sobie spoczniesz az ku poznej chwili
Gdy do zachodu słońce się nachyli;

()

Z
ło poetyckiego fra;cksoląnek Szyno:,t

śltcznego kwiecia wieńce uplecierny,

Którymi swoje głowy ozdobiemy,

( )

|Elnblena 18, w. 1-8;

13-14)1)

?obrzmiewają w tym emblęmacie echa Wergiliuszowskiej eklogi:
wpośrócl znajomych strumieni,
Pty poświęconych źródłach siędziesz w cienrnym chłodzie,
Tu na bliskicj od nriedzy sąsiedzkiej zagrodzte

()

rl,

1

Por.: A. Krzcwińska, Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i głóv,ne kierunki rozu'ojtt, Warsza,,:_.znań-Toruli 1979, s. 81-82.
- Polskiej literafurzc barokowej najdoskonalej przyswoił ten mit Samuel ze Skrzypny Twardowski
-::s v,drzel,o bobkov,e przentieniła slę), Z opracowań muzycznych warto przFvołać tu kantatę drama,",l.,Łpollo e Daftle Georga Friedricha Handla. Por,: G. F. Handel, Apollo e Daflte; The Alchenlist,O.Pa, ..k, R. Pomakor,, Ettropeall (Jtlion Baroque orchestra, R. Goodman, NAXOS CD: 8.555712.
' Por.: G. Marino, C. Montcverdi: Pel,chćfitggi tra,salci, C. Monteverdi, Concerto: Sellino Libro di

1-20)rS

lclskiej liryce

crotycz-.._

[w:]

.:'

ecoki barokt, red. J.

S_-

,:,lc

ńliata?...l,

;ł,iolt\l.

(Ekloga I, w. 54-56)a3

"igaIi, La Vertexiana, C, Cavirra, GLOSSA CD: 920904 (2CD), s. 68 (książeczka do płyty).
;::luccini, C. Monteverdi, Perche t'ertfuggi, o Fillide, C. Monteverdi, Altri canti, Les Arts Florissąnts,
_:rlstie, HARMONIA MLrNDI FRANCE CD: }IMA 190l068 (bez tekstu w książeczce).
': Por",. Z. Morszfyn, Emblema 108.
'] Cyt. rvg wyd.: Wergiliusz, Bukoliki, przeł. K. Koźmian, Warszawa 1998, s. 35.
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Miłośćukazana zostaje niekiedy jako ogród, a właściwiejako <lwa ogrody, jako
królestwo Anlor Dvinus lub Amor profanusaa. Gospodarzem tegó drugiego jest rupido.
jak o tym zarlobliwie pisze Andrzej Morsztyn;

W wierszu,St

_-_u

rękę i wydob1

Alc

Nie zawsze strzaĘ Kupido zawodzi,

Ws

Czasem łŃ złoży i bez broni chodzi
I gospodarskiej pilnując pogody,
Gracuje z trawy pafrjskie ogrody.

I.ę

(Ogród miłości,w,

1-4)15

Okazuje się jednak, że ogród miłościziernskiej jest na ogół miejscem cietpienia
i Śmierci, Pozomą Arkadią: tworzą go bowiem niespełnione nadiieje, rozpaczę,niewola.
łzY, wzdYchania, nieszczercść, zdrada, tęsknota, pIacz i szaleństń. z pódobną
konstatacją spotykamy się w poezji Zbigniewa Morsztyna:
Nie ma, ach, nie nra nic w sobie zdradliwy
Świat tcn dobrego: oset i pokrzywy,

Ratunek okaz

,:oskałypodwor
ry,,lko

w

ocaliła slv

emblemata,

którytni kien
:_,porlu (Emblentt

:_,su.
:n

ernblemacie;

Ty,ś

Kot,

Chwast, głóg i ciemie w jego wirydarzu

Rodzą się.

()

(Enlblema 17, w. 1-4)

Chrystus jest I
,łności",jako TeI

Miejscu temu Przeciwstawiona zostńawinnica Pańska, w której Gospodarzenr (Eli:blema 17) i Ogrodnikiem (Emblenla 66) jest Zbawiciel. W winnicyiej pókonana
został"
ŚmięrĆ i_wszelkie cierPienie. Prowadzi to poetę do konkluzji, któia przer,vija
się zresa".
przez cŃy cykl emblematów:
Światorva rozkosz pelna jest żałości,
Pcłna smutnych łez i roznych gorzkości;
Jako zaśSwięta Niebieskiej Nadziejc
Pełna w radosnym weselu się śmieje,

()

(Emblema. l7,,"v.

1

1-14)a6

Godny uwagi jest zespół emblematów Morsztyna, w którycli przywołuje on mon wy narynistyczne. w liryce miłosnej ukoclrana często porównywana jest do bezpiecznego poftu lub brzegu, do którego zdĘakocbanek podczas szaiejącej
burzy morskiej,.1e.
oczY zaŚ nazYwane są latanriami morskimi, jak w lirykacn anaiząa Moriztyna porri-t,
i ltlct powrót. Sonet,.
Tc oczy, z których blask kogo ofga]rnie,

()
Za port i rr-rorskie
()

miałetn za lalal:rrie;

(Na powrót. Sonet, w, 1, 4)
aa

Por.: J. Pclc, Ogrodyjako miejsca szczęśliwe, Barok 1997, nr
1, s. 29 31.
a5
Por.: J. A. Morsztyn, Przechadzka.
a6
Por,: Z, Morszt7rn, Emblenm 56: Bo świata tego największe słodkości/
_
Są przykrą żółcią zapras:,
gorzkoŚci. (.,,) Świętej Pragniemy, której kto skosztuje]/
Słodszy kanarórv wszytkich smak uczuje.

I40

Klzl

Tlla

("

)

Bóg wyprou,a<

jak w lin
.:nl, Jednak tym, c
, : jest głęboka
r"rfl
- _-dobnie

:_.szy,

zawallaw Et

_:l.;ako śmierci:

A
Ą

nIe

Ze

te

Pono

Lub

()

;

Zaczerpniętemu
'odącego ku zgubi

:. ludzka dołączy r

. przestrzeni śr.viat
,:łowa szumno ubri

:.Jącej ,,duchową

o1

I prze
żebl,tl

Śrł.ictt

t ogrody, jakc
o jest Kupidt,

wierszu sen. sonet tegoz Morsztyna, bohaterka ratuje swęgo kochanka podając
.. :qkę i wydobyłvając go z morskich otchłani:

w

Ale wtęm Jaga, momiej sza niż one

Wszytkie powodzi, ku mnie przystąpiła
I ręką z moklej wyciągnęła tonie.

(Sen. Sonet, w. 9-11)

JelTI

clelplen]l

laczę. niewo].
ldobną konst.-

Ratunek okazuje się jednak pozol,1ly. okręt bowiem, nim dotrze do brzegu, rozbija
: l skały podwodne, kiór" sy-bolizują niechęć ukochanej i jej niestałość,Jaga zaśpo
oczu.
:. iro ocatiła Swego miłośnika,by go następnie palić płomieniami swyclr
jest
i komsłońca
do
\\/ emblematach Zbigniewa Mórsztyna Chystus porównlłvany
Wreszcie
64,9ż),
,
(Enlblema
,,",,:. któlylni kieruje się*żeglarz (Emblema 53), do kotwicy
i :ortu (Emblema 9ż). Najbardziej rozbltdowane porównanie pojawia się w tym ostat_
-- ernblemacie:

Ęśokręt wiary, Ęśtnorze miłości,

Kotef nadzie.je, Tyśjest port litości.
(Emblema 92)
Clrrystus jest równiez jedynym i pewnym ocalenien,I przed grożbą,,światowejna_
,::ości", jako Ten, który - wedfug słów Ewangelii - ucisza burzę:
Krzyczę do Ciebie z tej toni, o Boże,

podarzem (fl";lkonana ZosIZ::!

Twa tylko ręka wyrwaó mi<ę> z niej może;

()

rvrja się zresTj

(Emblema 49, w. 15-16)

Bog wyprowadza człowtęka ze śmiercigrzechu, który symbolizuje burza morska
_,obńejuiwlirycemiłosnejsymbolizujeonaafektmiłosny),jestnięZawodnymratun_
grzeclru
, :, Jednak tym, co pozwala dus zy ludzktej narażać się na niebezpieczeństwo
, est głębolia ufr1oŚó, ale jej ospałośći gnuśność.obrazuje to piękna inwokacja do

w Enlblenlacie 95,w ktorej ponownie pojawia się biblijna metafora grze,ako
"_
śmierci:
A nię więsz, rnorze jak wyleje z brzegu,
Że tego śmierciąprzypłacisz noclegu,

.,,r.,J*urta
,,ołuje on moq,]St

do bezpiec:-

rz.v

rnorskiej._-:

]rsztyna Pollr:,

Pono cię Cyrce rozkoszą zmatrriła
Lub zdradnyln głosem Syrena uśpiła;

()

(Elnblema 95, w. 7-10)

jednak
zaczetpniętemu z mitologii motywowi nieodparcie wabiącego, pięknego, a
du_
których
do
anielskie,
clróry
Morsztyn
, 3apego ku zgubie śpiewu, przeciwstawia
człor,vieko_
zagrażającej
w
rozbrzmiewa
_ _udzka dołączy w pizyszlości. Spiew syren
:rzestrzeni świata do"r.rn.go, jest to głos owej marności,którą przedstawiała ,,biado wieczności,
_, .rr,o ,zt,-rlo ubrana", Aniołowie śpiewająw przestrzent, która nalezy
" _:,_cej ,,duclrową ojczyzn{' każdego człowieka:

ką żółciązapfa-iTr
,:k uczuje.

I przenieś mię stąd miedzy nieśmiertelne duchy,
Żebym ci tam na rvieki, Boze wiecznej chwały,
Święte z aniołrni Twymi śpiewałsymfonały,
(Emblelna 2, w, l5-16)

I4l

Instrulnentarium rzeczywistoŚci
ziemskiej dopełniają rniech i cymbały,
Enlblemąt 4
uzupełniony jest o komeniarz:
,,człowiek śpibezpieczniepod strazą clirystusa pana.
choć Szatan dnucha w uszy miechami,
a światbrząkart oni-i * cytnbalę''+l.
obydwa
te instrumentY sYmbolizująpustkę
i ni"oJJ-.1.ayne warlości, jakie moze
oferować
czło_
wiekowi Świat, a właŚciwie-anty*urtos"i-icń
przeciwienrr*"'i""łtowity brak. Co zna_
czącę, na ikonie emblemafu zamiast
cymbałów 1-*y-u nu*iu..]iu..go zdecydorvanie
do fiazeologii biblijnej) pojawia,ię j.anur.]utniu,'ńń,ol"#Ęu,rie

l3$HiilTffiłn*ll* to *oy,*o,

rrkochany przez

"o

w po:mo.,"unio*ffi.,..^y"l.

i*lri" ,l,

Nawiązując do tnotYwu.lutni, który
w liryce miłosnej
- otwiera cvkl i zaporviada intencjĘ poet}cką jaką;.r, często ma charakter eksor_
opl"*rnie rnilości'''- poeta
jeden z emblemaów rozpoczyna
charaktelystyczną
diaIny

inwokacją:

Teraz wesoła, teraz moja lutni,
Ws:rytkie twe treny i lanrenty utni,
A niechaj nową pieśńtwe siodkie strony
Zabrznny że wiecznię Bóg błogosławiony,

()

(Enlblema 14, w. 1-4)

Dodac należy, że rym zapożyczony
został u Jana Andrzeja, w ten sposob jednak.
ze
dwa wersy, które stanowią począiek
w wierszu Do Lutnie kończącały ut'vór:

"ilui"r.ro'u,

Rozpuśći tcraz swoje wdzięczne tony
I aż cię p:ls,zczę, gnuśnym an.- ,,lro.rony,
Wtenczas dopiero *.rółośćswą
utni.
wszechmocna lutni,
(Do lutnie, w 33-36)

Inskrypcja inform1l1 czytehrrka
o przyczynie.,owej radości; głosi ona
,,Triumphat de
Deo Amor: dicens Verb,um caro facturn
zBogatrńmfLle rnówiąc: Słolrc
ciałem się stało";so, ŚmJerć na turyz,u'i,-urł.y"t
"śt..i,,nłiłose
*stanie Chrystusa stanolvią bowierr.
najjaskrawszY Przeiaw Jego ogromn";,"ł"*iaó
człowieka, a ;^;;;;^triumfu tej miło_

ści.triulnfu. który'zapowiadi zycie
*i".rn..

i,,J ;;;ilai

,^i'Jii,.,nacie psalInicz-

i u.'* obraz zanlyk
*r::r:i;
*"r,j".ł,, ,x;il;::ł'r;'-ffff"'.fi;T}.::"

wiersz,
H:[;:TTffJ'?ł
a które, tak jak
Ł1o:^::
;:;i1,1r
* su.*,o*rkr"i,-

;;;;;; ;. ;,

nym świętom. Tak opracowany
motyw lutni świadczy j"d""'a;;;'k;iwieństwie
tej lio'k.
takżę i z inną dziedziną poezji,
niz ururi;na. roaounu roniu-l""".rlirrych
poetyk
pojewia się zresz,tą w Ernbje,nicż 100.-i;ńi
.n*o.u oparty jest óowiern na fiagmenci.
naród wybra"v
r*o1"'*ygń..,ł,u rycinie widnie.j.
fi::?J#fi,X,}j,*u"pi"l";"
'- Tcnze,

a8

Embletnct 4.

Marino trzy cyklc swoich iiryków
umieściłwszak w zbiorze zatytułowanym
La Lira, zaśAndrz:
Morszfyn srvojc wiersze w dwuczęściowym
zbiorzc Lttttlria.
P9. G. Marino, C, Monteverdi, r"rrir"^ń"*'',ł,
., .on
C. Monteverdi, Concerto; Settillto Libro
(książeczka do płyty)
cli..., s. ::
50
Tenże, Entblelną 14.
5l Por.:
tcnże,
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Enlblenlą 100.

ll- i,n,,,-,
_'_,3 _głr.s

{.

&.
i,1&l

Is
t*

Ę
Ę

)

protestanckim typie pobozności Morsztyna przypomina natomiast Emblema 69,

,: r głos modlącego się grzesznika przeciwstawia poeta całemu szeregowi instrumen=Llzycznych i iclt brzmienioln:
Nie tak są Bogu organy

Wdzięczne, nie tak na przemiany
Słodkich lutni i wrjoli
Smaczny koncent, te on woli,
Te niebiosa przebijalą
Te anięli donaszają

Kiedy ten, co Bogu śpicwa,

Serce swe przed nim wylewa,

()

(Emblema 69, w. 1-8)

]rvo hatmontlne continuo, towarzyszące zwykle miłosnym madrygałorn, nazbY wi,-, ,.:jarzy się ariańskiemll poecie z doczesnąmamościąipróżnością.Smyczki i lutnie,
* " :,lmnijmy, wzywająna innąwojnęmżta, którą-podfug słów innego twórcy metafi' - -.ego - prowadzi dusza ludzka z Szatanęm, światemi ciałem. Indywidualny śpiew
-",..
zaśsymbolizuje zarliwośćmodlitwy, kontemplację i prawdziwąpobozność, łączącą
, _. l człowieka - dwie nawołujące się wśród zgiełku tego świataprzepaści.

