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Bogusław Pfeiffer,  Caelum  et regnum. Studia  nad 
symboliką  państwa i władcy  w polskiej  literaturze  i sztu-
ce XVI  i XVII  stulecia,  Wydawnictwo Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, ss. 293, il. 66, 
Summary. 

Jest to praca z pograniczna kilku dyscyplin naukowych. 
Na podstawie piśmiennictwa staropolskiego oraz obiektów ma-
larstwa, grafiki,  architektury, (w tym okazjonalnej), oraz urba-
nistyki autor ukazał problematykę związaną  z prezentacją 
i gloryfikacją  władzy: państwa, dynastii i monarchy. Tematykę 
tę B. Pfeiffer  rozwinął  w pięciu rozdziałach. Na końcu pracy 
zamieścił wybraną  bibliografię  (s. 251-267), streszczenie w ję-
zyku angielskim (s. 270-274), indeks nazwisk (s. 280-292) oraz 
66 rycin obrazujących  prezentację i propagandę władzy. 

W rozdziale pierwszym Regnum i sacerdotum  (s. 12-35) 
autor wyjaśnił nadprzyrodzony charakter władzy monarszej. 
Podjął  także rozważania nad pojęciami powszechnie używany-
mi w ówczesnym piśmiennictwie: Corona Regni, corona visibilis, 
corona invisibilis, corpus Christi,  corpus mysticum, corpus ve-
rum. Pojęcia te umacniały pozycję panującego,  świadczyły o nie-
zbywalnych prawach władcy do ziem, którymi władał, oznacza-
ły ogół przywilejów nadanych przez Boga, jak też dzięki prawu 
dziedziczenia niezbędnych do objęcia rządów  i władania króle-
stwem. Ówczesne piśmiennictwo, opisując  strukturę cesarstwa, 
bądź  poszczególnych królestw posługiwało się pojęciami corpus 
politicum i corpus regni. Tę strukturę ilustrowały także drzewo-
rytowe kompozycje herbów ziemskich umiejętne powiązanymi 
z godłem państwa lub osobą  panującego.  Należał do nich m.in. 
drzeworyt z 1521 r. przedstawiający  portret Zygmunta I oto-
czony bordiurą  z herbami ziem Królestwa. Podobny portret te-
go władcy został umieszczony w Statutach  Zygmunta  I  (1524). 
Przedstawienia portretowe ostatnich Jagiellonów były repro-
dukowane w Kronice  świata Marcina Bielskiego (1564). W kro-
nice tej znajduje się również Orzeł jako herb Królestwa Pol-
skiego, na którego skrzydłach umieszczono herby ziemskie 
oraz herb króla — Corpus  Regni. Całość ryciny wieńczy korona 
zamknięta. Do tego przedstawienia państwa polskiego na-
wiązywano  w Kronice  polskiej  Joachima Bielskiego (1597) oraz 
w nieco zmienionym kształcie w późniejszych wydaniach kon-
stytucji sejmowych (Jan Herburt, 1563). Ponadto przypomnia-
no rycinę znaną  jako Orzeł  Tretera,  która jest połączeniem  po-
cztu królów polskich z drzewem genealogicznym wkompono-
wanym w figurę  Orła. Nieco więcej uwagi w rozdziale pier-
wszym poświęcono tzw. drzeworytowi sejmowemu Statutów  Ja-
na Łaskiego (1506). Najważniejsze miejsce w tych rozważa-
niach zajęło zagadnienie władzy królewskiej Corona Regni Po-
loniae. 

W rozdziale drugim Rex i regnum. Alegorie  władcy  i pań-
stwa (s. 36-138) autor zaprezentował utwory Stanisława Orze-
chowskiego (1513-1566), w których bronił on teokratycznej 
formy  państwa i jako argumentów w perswazji politycznej, uży-
wał figur  geometrycznych (s. 36). Treść jednego z nich — Qu-
incunxa oddają  dwa drzeworyty znane jako Typus  Poloniae Reg-
ni i drugi Alegoria  Polski.  W drugiej części rozdziału Pfeiffer 
zajął  się zagadaniem personifikacji  władcy i ojczyzny (Ewange-
liarz Ottona III,  Cosmographia  Sebastiana Münstera 1598) oraz 
przypomniał postacie idealnych władców: Lecha, Wandalina, 
Piasta, Władysława Łokietka. 

Rozdział trzeci Anatomia Rzeczypospolitej.  Topika  organicz-
na w obrazowaniu struktury  władzy  (s. 139-163) przynosi rozwa-
żania związane  „z platońską  nauką  o państwie jako obrazie 

człowieka i jego duszą  oraz ideą  ładu i harmonii" oraz średnio-
wiecznym „określaniem człowieka mianem mikrokosmosu" 
(s. 140). Do przenośni „członków jednego ciała" odwoływali 
się na gruncie polskim Orzechowski, Skarga, Stanisław Czarn-
kowski. Metaforą  ciała politycznego posługiwano się w akcie 
unii lubelskiej, konstytucjach sejmowych, a także w pismach 
rokoszowych, sejmowych wotach i wystąpieniach.  Traktowanie 
państwa jako żywego organizmu służyło także wyjaśnieniu jego 
słabości i degeneracji za pomocą  alegorii chorób i porównań 
do okresów życia człowieka — młodości, wieku dojrzałego i sta-
rości (s. 149). Architekci średniowiecza oraz renesansu starali 
się nadać odpowiednie proporcje budynkom świątyń,  wzorując 
się na proporcjach ciała ludzkiego. Przedstawieniem takiej ide-
alnej symetrii zajmował się Leonardo da Vinci wpisując  postać 
człowieka w kwadrat i koło. Rozdział ten kończy wywód meta-
foryki  organicznej architektury zamku Krzyżtopór w Ujeździe 
Krzysztofa  Ossolińskiego. 

Rozdział przedostatni Tron  ojczysty albo pałac wieczności. 
Katalogi  antenatów królewskich  i szlacheckich  (s. 164-221) roz-
poczyna się od wykładu na temat powinowactwa sztuk mime-
tycznych, poezji, malarstwa, rzeźby oraz wzrastającego  znacze-
nia formy,  która stała się nadrzędną  zasadą  w epoce baro-
ku (s. 166). W praktyce pisarskiej, aby odwołać się wyobraźni, 
wzroku i pamięci stosowano specyficzną  formę  opisu — ekfra-
zę. Jest to „obraz rzeczy tak plastycznie nakreślony słowami, że 
ma się wrażenie, że się go raczej widzi niż słyszy" (s. 167). W li-
teraturze polskiej przykładów bogatych i barwnych opisów do-
starczają  deskrypcje pałaców, dworów, galerie „sławnych przod-
ków" i dzieł sztuki. Najbardziej znanym utworem ekfrastycz-
nym jest Proporzec albo hołd  pruski  Jana Kochanowskiego. 
Liczne ekfrazy  znajdują  się w utworach Samuela Twardowskie-
go. Autor zwrócił także uwagę na symbolikę budowli prywat-
nych i oficjalnych  (zamek, ratusz) oraz założeń miast, która na-
wiązywała  do reprezentacji i ideologii władzy. Słusznie także 
zauważył, że XVI i XVII w. w sztuce „nastąpiło  odejście od 
gloryfikacji  i heroizacji jednostki (wyrażane zwykle w pomniku 
nagrobnym) w stronę upamiętnienia i gloryfikacji  rodu (kapli-
ca nagrobna)" (s. 211). O gloryfikacji  władzy świadczą  takie 
obiekty architektoniczne, jak Kaplica Zygmuntowska czy Ka-
plica Wazów na Wawelu. 

Do symboliki reprezentacji władzy nawiązywał  nawet układ 
pola elekcyjnego. Funkcje związane  z reprezentacją  władzy pełnił 
także Zamek Królewski w Warszawie. Był on nie tylko rezyden-
cją  władcy, ale także siedzibą  urzędów koronnych i miejscem ob-
rad sejmu, stąd  też Izbę Poselską  i Izbę Senatorską  nazywano 
„świątynią  praw". 

Symbolem państwa, władcy był herb Orzeł Biały, któremu 
autor poświęcił ostatni rozdział swojej pracy Signum  Aquilae 
orzeł  i herby ziemskie jako symbole władcy  i kraju  (s. 222-245). 
Przypomniał tu pierwszy tekst literacki związany  z symboliką 
władzy, przypisywany pisarzowi grodzkiemu i kanceliście kró-
lewskiemu — Jerzemu (zm. 1415), któremu przyśniła się zmar-
ła królowa Jadwiga, nakazująca  mu opisać pieczęć majesta-
tyczną  Władysława Jagiełły. Króla na majestacie otaczał wie-
niec tarcz herbowych. Orzeł Biały herb państwa i zarazem zie-
mi krakowskiej oraz Pogoń oznaczały unię personalną  Polski 
i Litwy. Herby ziemi sandomierskiej, dobrzyńskiej, Rusi, Ku-
jaw i Wielkopolski obrazowały zasięg terytorium podległego 
władzy Jagiełły. Pfeiffer  wspomniał także o Rocznikach  Długo-
sza, według których znak Orła Białego miał otrzymać Bolesław 
Chrobry od Ottona III i pod tym znakiem miał rządzić  ludami 
słowiańskimi i pogańskimi. Kronikarze XVI-wieczni Marcin 
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Kromer i Marcin Bielski recepcję znaku Orła jako herbu pań-
stwowego wywodzili od Lecha i znalezionego przez niego orle-
go gniazda w miejscu założenia Gniezna. 

W dalszej części rozdziału autor powrócił do grafiki  staro-
polskiej, omawiając  te ryciny, które ukazywały Orła Białego ja-
ko substytut władcy i państwa (Kronika  świata Marcina Biel-
skiego, Orzeł  Tretera  1588). W swoich rozważaniach nad sym-
boliką  państwa i władcy Pfeiffer  najwięcej uwagi poświęcił ale-
gorii władcy i państwa. Niemal zupełnie pominął  jedno z waż-
niejszych signum potestatis  jakim była chorągiew,  który tak-
że można rozpatrywać w konwencji regnum i sacerdotium.  Nie 
uwzględnił też odwołań do symboliki świata zwierząt  (orła, 
lwa), która często występowała w ikonografii  władzy i wład-
cy. Istotnym składnikiem ikonosfery  władzy są  insygnia władzy 
i monety, którym w pracy nie poświęcono zbyt wiele miejsca. 
Rozważania na temat Orła Białego także nie wyczerpują  wszyst-
kich aspektów tego zagadnienia. Ponadto autor nie podjął  roz-
ważań nad herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego, który był 
wszak integralną  częścią  herbu Rzeczypospolitej. W pracy za-
brakło również omówienia symboliki Wazowskiej. 

Erudycja autora jest imponująca,  chociaż ze względu na 
złożoność tematu, w pracy często występują  powroty do tych 
samych wątków  oraz powtórzenia. Mankamentem są  też bra-
ki pełnego opisu bibliograficznego,  zarówno w odniesieniu do 
starodruków, jak i literatury współczesnej. Niemniej temat 
podjęty przez B. Peiffera  jest niezwykle interesującą  i udaną 
próbą  przedstawienia symboliki państwa i władcy na podstawie 
literatury i zabytków sztuki. 

I.  M.  D. 

Jan B i a ł o b o c k i , Poematy  rycerskie,  Wstęp i opra-
cowanie Piotr Borek, Wydawnictwo Naukowe Aka-
demii Pedagogicznej, Kraków 2004, ss. 194, 8 il. 

Na kartach klasycznych podręczników i syntez historii li-
teratury polskiej nie spotkamy — poza Aleksandrem Brückne-
rem — nazwiska Jana Białobłockiego (ok.1600 — po 1661), 
wojskiego krzemienieckiego, jako że nie był to poeta z pier-
wszego planu poezji narodowej, choć znalazł swoje miejsce 
w Nowym  Korbucie  oraz Polskim  słowniku  biograficznym.  W to-
mie II PSB (1936 r.) na wartości źródłowe jego poematów 
o wojnach Rzeczypospolitej z połowy XVII w. zwrócił uwagę 
Zygmunt Lasocki. Od tamtego czasu niewiele nowego powie-
dziano o żołnierzu — poecie, może tylko przypominanym 
w związku  ze źródłową  podstawą  Ogniem i mieczem Henryka 
Sienkiewicza, tu z dokładnym opisem przeprawy Skrzetuskie-
go z oblężonego Zbaraża do obozu królewskiego pod Toporo-
wem. Dotychczasową  wiedzę o poecie poszerzył dopiero Piotr 
Borek. 

Wydawca Poematów nie jest debiutantem, choć należy do 
badaczy i edytorów młodszego pokolenia. Związany  ze środo-
wiskiem krakowskim i tamtejszą  Akademią  Pedagogiczną  im. 
Komisji Edukacji Narodowej, reprezentuje profesję  badacza 
literatury, ale mocno osadzonego również w warsztacie pracy 
historyka. W ciągu  kilku lat ogłosił szereg prac oryginalnych 
oraz edycji źródłowych, przede wszystkim: Ukraina  w staropol-
skich diaruszach  i pamiętnikach.  Bohaterowie, fortece,  tradycje 
(2001 — rozprawa doktorska); Szlakami  dawnej  Ukrainy.  Stu-
dia  staropolskie  (2002); wydanie krytyczne dzieła Jana Tomasza 

Józefowicza,  Lwów utrapiony ... albo Dyjariusz wziętego Lwowa 
przez króla  szwedzkiego  Karola  XII  die  6 mensis Septembris  anno 
1704 (2003). W kolejnym roku, z godną  uznania systematycz-
nością,  doszedł tom zasygnalizowany w nagłówku. 

Został on przygotowany przez badacza, którego nazwisko 
zapisało się już na trwałe w historiografii  połowy XVII w. oraz 
edytorstwie źródeł z tego okresu, jako kontynuatora dzieła ta-
kich badaczy jak Juliusz Nowak Dłużewski czy Alojzy Sajkow-
ski. Swą  uwagę skoncentrował na południowo-wschodnich kre-
sach ówczesnej Rzeczypospolitej, przede wszystkim na wojen-
nych dziejach Lwowa oraz powstaniu kozackiemu pod wodzą 
Bohdana Chmielnickiego. Skupił swą  uwagę na odmianach 
staropolskiej memuarystyki (list, mowa, anegdota, wiersze, in-
ne formy  dokumentarne), Kozaczyźnie i Hajdamacczyźnie), 
głównych ośrodkach ukrainnych (Kamieniec Podolski, Lwów), 
sławnych wodzach (Chmielnicki, Sahajdaczy i Mazepa; Jeremi 
Wiśniowiecki i kresowi rycerze), echach wielkich bitew (Cho-
cim, Beresteczko, ale też Piławce i Batoh), z próbą  rekonesan-
su na temat Ukrainy w polskich pamiętnikach od końca XVIII 
do połowy XIX w. Ten ostatni temat wskazuje na poszerzenie 
chronologiczne zainteresowań, podobnie jak rozprawka o Rusi 
w Kronice  Macieja Stryjkowskiego. Wszystkie dotychczasowe 
publikacje P. Borka zostały opatrzone starannym aparatem na-
ukowym, a obok przypisów i bibliografii  lekturę ułatwiają  in-
deksy osobowe i geograficzne. 

W obszernym wstępie (s. 9-22) wydawca dokonuje rewizji 
dotychczasowych opinii o Białobockim, przede wszystkim nie 
zgadza się z najstarszymi spośród nich (niezbyt pozytywny-
mi), zakwestionowanymi już przez A. Brücknera. Uściśla — 
w oparciu o wiszeńskie materiały sejmikowe z ziemi przemy-
skiej — ustalenia biograficzne,  zwłaszcza z okresu po śmierci 
„pana na Lubniach i Wiśniowcu". Przede wszystkim syntetyzu-
je ustalenia dotyczące  dorobku twórczego. Stwierdza m.in.: 
„Głównym bohaterem poematów Białobockiego jest historia. 
Wedle poety tworzą  ją  jednostki nieprzeciętne pokroju Wiśnio-
wieckiego, Jana Kazimierza czy Chmielnickiego" (s.19). Jest to 
zgodne z — nie tylko — ówczesnymi poglądami  na przeszłość; 
nie ulega też wątpliwości  emocjonalne zaangażowanie Biało-
bockiego po stronie polskiej, do której przecież należał. Na 
uwagę zasługuje zabieg, jaki później zastosował autor Trylogii: 
o zwycięstwach i bohaterskich czynach sporo się rozpisywał, 
zaś o klęskach (jak Piławce) ledwie wspominał. Sporo uzasad-
nienia zawiera śmiała konkluzja: „Na tle epoki barokowej do-
tyczącej  wydarzeń z okresu 1648-1652 Białobocki lokuje się 
dość wysoko. Naszym zdaniem ustępuje jedynie S. Twardow-
skiemu jako autorowi Wojny  domowej". 

Tytuł „poematy rycerskie" nadany przez wydawcę wydaje 
się uzasadniony. Badacze — a także miłośnicy spopularyzowa-
nej dzięki Sienkiewiczowi epoki — z wdzięcznością  przyjmą 
publikację utworów, znanych dotąd  z nielicznych starodruków, 
zwłaszcza Pochodni  wojennej sławy Jaśnie  Oświeconego Książę-
cia Jego  Mości  Jeremia  Michała  Korybuta  na Wiśniowcu  i Lub-
niach Wiśniowieckiego,  wojewody  ruskiego,  h[etmana]  w[ielkie-
go] k[oronnego],  starosty  kaniowskiego  etc. etc. Ten złożony 
z czterech części poemat, z hetmańskim tytułem, powstał 
w 1648 r. i został wydany w roku następnym, niewątpliwie  w ce-
lach propagandowych dla pozyskania szlacheckiej opinii pu-
blicznej ku planom partii wojennej dążącej  do stłumienia wiel-
kiego powstania kozackiego. Temu celowi służył też panegiryk 
(dwukrotnie spotykamy to określenie w rozbudowanym zgod-
nie z barokową  modą  tytule), także na cztery części podzielo-
ny: Pogoda  jasna Ojczyzny, w którą  okazały  się i nagrodę  biorą 


