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P R Z E G L Ą D Y
Pamiętnik Literacki LXII, 1971, z. 4

EMBLEMATA. HANDBUCH ZUR SINNBILDKUNST DES XVI. UND XVII.
JAHRHUNDERTS. Herausgegeben von A r t h u r H e n k e l und A l b r e c h t
S c h ö n e . Im Aufträge der Göttinger Akademie der W issenschaften. Stuttgart
1967. J. B. M etzlersche Verlagsbuchhandlung, ss. LXXXII, 4 nlb. + łam y (szpalty)
5—0196 + ss. 2 nlb.
W ostatnich latach w światowej w iedzy o em blematach i em blem atyce bardzo
w ażną pozycję zdobyły sobie prace uczonych niem ieckich. Nie miejsce tu na wykaz
bibliograficzny. Przypomnijmy jednak choć kilka pozycji najważniejszych, n ajw y
bitniejszych. N iew ątpliw ie należy do nich obszerne hasło, będące w istocie rzeczy
osobną książką włączoną do encyklopedii Reallexikon zur deutschen Kunstgeschi
chte (t. 5, z. 49—50. Stuttgart 1959, łam y 85—228), zatytułowane: Emblem. E m blem 
buch, opracowane przez Williama S. Heckschera i Karla Augusta Wirtha. Należy
tu w ym ienić znakomitą książkę Albrechta Schönego Emblematuс und Drama im
Zeitalter des Barock (München 1964; wyd. 2: 1968). Albrecht Schöne jest także
w spółwydaw cą, obok Arthura Henkela, omawianego tu ogromnego kompendium
europejskiej em blem atyki XVI i XVII stulecia. W ydanie tego imponującego — na
w et samymi rozmiarami, nie m ówiąc już o zawartości i poziomie opracowania —
album u-książki jest w naukach hum anistycznych w y d a r z e n i e m n a m i a r ę
ś w i a t o w ą . Bez znajomości dzieła, którym obdarzyli nas H enkel i Schöne, n ie
m ożliwe staje się dziś poważniejsze zajęcie się em blem atyką, i to zarówno dla
historyka sztuki jak i dla historyka literatury. Jest to pozycja — bez żadnej prze
sady — fundam entalna, co podkreślić pragnę zaraz na "wstępie, niniejszych roz
ważań i szczególnie mocno. Książką tą zainteresować się w inien także historyk
kultury XVI i XVII wieku. Pamiętać bowiem warto, iż w 'kulturze XVI, a tym
w ięcej XVII stulecia em blem atyka odegrała rolę bardzo ważną. Nie wspominam
już tu o historykach teatru, bo ci zazwyczaj są albo historykami sztuki, albo h i
storykami literatury, często zaś łączą obie te specjalności.
Recenzowaną książkę otwiera — po w stępnej dedykacji pamięci W olfganga
Kaysera i po spisie treści — stosunkowo niew ielki (s. IX —XXVII) w obec ogrom 
nych rozmiarów całości, ale przynoszący w iele podstawowych wiadomości, ujętych
trafnie i oryginalnie, w stęp wydawców. Dla czytelnika książki Schönego Em blem atik und Drama im Zeitalter des Barock nie jest on zaskoczeniem, niespodzianką.
Ale to przecież nie zarzut, raczej pochwała. Wstęp spełnia swą zamierzoną funkcję,
i to spełnia dobrze. Dalej znalazła się Literatur zur Em blem atik (s. X X IX —XLIII).
Zawiera ona zestaw bardzo bogaty, acz niepełny. Rozpoczynają ją bibliografie
i opracowania encyklopedyczne. Następnie idą współczesne om awianemu okresowi
(w. XVI—XVII, niektóre w ydane później, w XVIII w.) w ypow iedzi dotyczące
dziejów i teorii XVI- i X V II-w iecznej em blem atyki, po czym nowsze publikacje
na tem at prehistorii, historii i teorii em blem atyki. Następny dział obejm uje prace
z zakresu historii sztuki i kultury. W kolejnym dziale znalazły się prace z h i
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storii literatury dotyczące problem ów em blem atyki. Wreszcie ostatni dział — to
leksykony ikonograficzne i inne kompendia pomocnicze.
Ułożona w sześciu w ym ienionych w yżej grupach bibliografia do europejskiej
em blem atyki XVI i XVII w. zawiera podstaw owy zasób dzieł i opracowań z tą
problem atyką związanych. Można by oczyw iście proponować tu wprowadzenie
pewnych uzupełnień. Z rzeczy w ażniejszych w ym ieniłbym przede w szystkim po
m inięcie w grupie drugiej (wypowiedzi w spółczesne omawianemu okresowi) trak
tatów z zakresu poetyki, które zajm owały się em blem atami. Przykładem może
być Jakuba Pontanusa Poeticarum institutionum libri III (wyd. 1: 1594; wyd. 2: 1597),
gdzie w księdze III poświęcono cały rozdział emblematom (De emblemate). W y
powiedzi na tem at budowy em blem atów znaleźć można i w innych popularnych
podręcznikach poetyki. Na terenie Polski w X V II- i X V III-w iecznych baroko
w ych podręcznikach poetyki, przeważnie rękopiśm iennych, uwagi o budowie em 
blem atów, o ich znaczeniu, próby ich klasyfikacji w ystępują bardzo często. I przy
puszczać można, że Polska nie była tu w yjątkiem . Oczywiście zebranie pełnego
rejestru takich w ypow iedzi w poetykach, zwłaszcza z uwzględnieniem poetyk po
zostających w rękopisach, byłoby postulatem nierealnym . Warto natom iast sięgnąć
do najpopularniejszych podręczników drukowanych, krążących po całej ówczesnej
Europie. Dostarczały one zresztą (m. in. w łaśnie Pontanus) sform ułowań p ow iela
nych potem w lokalnych kompendiach, układanych na użytek różnych szkół. To
źródło w iedzy o em blem atach w XVII w. miało zapewne duże znaczenie dla
kształtowania się świadom ości estetycznej w dość szerokich kręgach.
Jako badacz em blem atyki polskiej upom niałbym się także o niektóre prace
polskie. Z nazwisk polskich badaczy figuruje w bibliografii bodajże tylko jedno:
Zofia Am eisenow a (praca drukowana w „Journal of the Warburg Institu te” 1939),
Zainteresowania em blem atyką w Polsce ożyw iły się dopiero ostatnio, najobfitszy
był zwłaszcza plon lat 1967—1970, którego oczyw iście nie m ogli uwzględnić twórcy
znakomitego kompendium em blem atyki europejskiej XVI i XVII wieku. A le już
w r. 1966 odnotować m ożem y pracę Romana Pollaka E m blem aty Anonima z po
czątków XV II w. („Archiwum Literackie” t. 10) oraz piszącego te słow a rozdział
6 m onografii Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta, poświęcony emblematom. P iszę
0 tym oczyw iście nie w celu zgłoszenia pretensji, lecz dla przypomnienia, że
1 w polskiej nauce coś niecoś w okół em blem atyki robiło się i robi. Dotyczy to też
opracowań z działów ogólnych (zwłaszcza może czwartego —• prac z historii sztu
ki i kultury, gdzie m ożna się upomnieć chociażby o inne prace tejże A m eisenowej).
Nieco propozycji ew entualnych uzupełnień, lub raczej m ożliwości uzupełnień,,
wskazać można także w opracowaniach powstałych w innych krajach i językach,
np.: P. E. Memmo jr., Giordano Bruno’s „De gli eroici ju rori” and the em blem a 
tic tradition („Romanic R eview ” LV (1964), s. 3—15); Felton Gibbons, An E m blem a
tic Portrait by Desso („Journal of the Warburg and Courtauld Institu tes” X X IX
(1966), s. 433—436); a nawet w języku niem ieckim : K. Reichenberger, Das Schlan
gensymbol als Sinnbild von Zeit und Ewigkeit. Ein Beitrag zur Em blem atik in der
Literatur des 16. Jahrhunderts („Zeitschrift für romanische P hilologie” 81 (1965)*
s. 346—351).
Oczywiście w ydaw cy i autorowie opracowania mogą, ale nie muszą uwzględ
niać w szystkich, w tym zaś szczególnie drobniejszych prac i przyczynków. Wśród
opracowań najw ażniejszych — opuszczeń nie notujemy. A na m arginesie już tych
uwag w arto sobie uświadom ić, iż stan bibliografii, choćby na dzień 1 I 1971*
w zbogacił się dość znacznie, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach.
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Po bibliografii, a przed główną zawartością ogromnego tomu w ystępuje opis
w ykorzystanych książek em blem atycznych z dokładnym wykazem i zaznaczeniem
em blem atów reprodukowanych z danych zbiorów (s. XLV—LXIX; s. LX X I—
LX X X I — w ykaz skrótów). Dział ów pozwala nam (dzięki dokładnemu zestaw ie
niu konkordancji) na szczegółowy wgląd do laboratorium twórców dzieła, pozwala
na dokładniejszą ocenę kryteriów wyboru dokonanego z obfitych zasobów XVIi X V II-w iecznej em blem atyki. Ogółem z ogromnego zespołu ówczesnej em blem atyki wybrano 47 zbiorów, one dostarczyły materiału, który w ypełnia łam y (po 2 na
każdej stronicy) od 5 do 1868. Oczywiście liczba reprodukowanych em blem atów
jest znacznie w iększa od liczby łamów, jako że w jednym łam ie znajdują się naj
częściej po dw ie ryciny.
Rzecz jasna, wybór owych 47 zbiorów nie był łatwy. Pamiętać też musimy,
że i tak dzieło posiada ogromne rozmiary, przeto trudno byłoby w łaściw ie posze
rzać ramy owego jednego tomu. Nawiasem mówiąc: dwa m niejsze w olum iny by
łyby wygodniejsze w użyciu. Jak duża była — i m usiała być zresztą — selekcja,
niech świadczy fakt, że spośród 3 popularnych zbiorów Ottona Vaeniusa (Otto van
Veen): Q. Horatii Flaccii Emblemata (1607), Amorum emblem ata (1608), Amoris Divini em blem ata (1615) — uwzględniono tylko zbiór drugi. Z licznych w ersji E m ble
m a tó w A lciatusa słusznie wybrano w ydanie 1 Emblematum liber (Augsburg 1531)
i w ydanie pt. Emblemata z r. 1550, a także późniejszą edycję Jeremiasza Helda
z roku 1568. W iększości tych zbiorów nie zamieszczono tutaj w całości; w iem y, że
byłoby to bardzo trudne, jeśli nie w ręcz niem ożliwe. Tym bardziej przeto należy
docenić, iż otrzym aliśm y tak obszerne wybory — np. z Alciatusowego w ydania
1 aż 89 emblematów, i w łaściw ie to chyba można było podać ów zbiór w komplecie
(tak mało już brakuje). Natomiast w ydanie Helda reprodukowano w całości (oczy
w iście w rozbiciu na poszczególne grupy tematyczne).
Ciesząc się, iż w ogromnym kodeksie XVI- i X V II-w iecznej em blem atyki zna
lazło się tak w iele ciekawego materiału, możemy jednak w yrazić pew ien żal, że
zabrakło tu m iejsca dla niektórych zbiorów. Szkoda więc, że całkowicie pominięto
dwa wym ienione zbiory Vaeniusa (szczególnie Amoris Divini emblemata), że nie
uwzględniono bodaj niektórych em blem atów z Typus mundi [...] (1627). Pom i
nięcie tych i podobnych im pozycji osłabiło jednak nieco reprezentatywność p ięk 
nej księgi, zwłaszcza w odniesieniu do w. XVII i bardzo ważnego dla em blem atyki
barokowej nurtu tzw. erotyki religijnej, w której Miłość Święta („Amor Divinus”)
zw ycięża Kupidyna — uosobienie m iłości świeckiej, światow ej, doczesnej („Amor
Profanus”). Szkoda też może, że zabrakło miejsca choć na kilka em blem atów z A dverbiorum moralium sive de Virtute et Fortuna libellus (Warszawa 1688) Stanisła
wa Herakliusza Lubomirskiego, ilustrowanych przez Tylmana z Gameren. Do spraw
tych wrócim y jeszcze przy charakterystyce i ocenie zawartości i układu głównej
części recenzowanego tomu.
Podstaw ow y człon w ielkiego kompendium em blem atyki europejskiej w. XVI
i XVII, opracowanego przez Henkela .i Schönego, składa się z ośmiu działów:
I. Makrokosmos; II. Die vier Elemente; III. Pflanzenwelt; IV. Tierwelt; V. Men
schenwelt; VI. Personifikationen; VII. Mythologie; VIII. Biblisches. W yliczenie to
nie charakteryzuje jeszcze jednak dokładniej kompozycji dzieła, w iększość bowiem
działów składa się z w yraźnie wyodrębnionych członów.
Dział przedstawiający Makrokosmos (łamy 5—50) posiada konstrukcję jedno
litą. Ale już dział C ztery ży w io ły ułożony jest następująco: 1. Ziemia (Erde, ł. 57—
96), 2. Woda (Wasser, ł. 97— 116), 3. Ogień (Feuer, ł. 117—136), 4. Powietrze (Luft,
ł. 137—138).
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Świat roślinny okazują poddziały: 1. D rzewa (Bäume, ł. 145—258), 2. Rośliny
pnące (Rankende Gewächse, ł. 259—282), 3. Rośliny kwitnące (Blühende Pflanzen,
I. 283—318), 4. Ziemiopłody, głów nie zboża (Feldfrüchte, ł. 319—334), 5. K r z e w y
i zioła (Sträucher und Kräuter, ł. 335—356), 6. Wodorosty (Wasserpflanzen, ł. 357—
364).
Ś w iat zw ierzęcy dzieli się na: 1. Zw ierzęta żyjące na ziemi (Landtiere, ł. 369—
666), 2. Z w ierzęta wodne (W assertiere, ł. 667—738), 3. Z w ierzęta w ogniu (Tiere im
Feuer, ł. 739—742), 4. S tw o ry fruwające w powietrzu, przede w szystkim ptaki, ale
tu także gryfy itp. (Tiere der Luft, ł. 743—902), 5. In sek ty (Insekten, ł. 903—946).
Najbardziej rozbudowany jest w ew nętrzny podział Świata człowieczego: 1. Czło
w iek (Mensch, ł. 953—1002), 2. Ciało (Körper, ł. 1003—1038), 3. Stany, zaw ody i czyn 
ności (Stände und Tätigkeiten, ł. 1039—1138), 4. Postacie historyczne (Historische
Personen, ł. 1139—1196), 5. Miejsca i budowle (Stätten und Bauwerke, ł. 1197—
1250), 6. Insygnia i kosztowności (Insignien und Kostbarkeiten, ł. 1251—1286), 7. Na
rzędzia sztuki i gry (Kunst- und Spielgerät, ł. 1287—1320), 8. Pokarm i ubiór
(Speise und Kleidung, ł. 1321—1332), 9. S przęty domowe, a raczej może w szelkie
wyposażenie domu (Hausrat, ł. 1333—1404), 10. Narzędzia pracy ręcznej (Handwerk
gerät, ł. 1405—1452), 11. Okręt i sprzęt o k rę to w y (Schiff und Schiffsgerät, ł. 1453—
1484), 12. S przęt w o jen ny (Kriegsgerät, ł. 1485—1526).
Personifikacje przedstawiono całościowo (ł. 1533—1584). Mitologia obejmuje
trzy człony: 1. Ludzie (Menschen, ł. 1589—1632), 2. Herosi (Heroen, ł. 1633—1710),
3. Bogowie (G ötter, ł. 1711—1836). I w reszcie dział VIII (omyłkowo w nagłówku
oznaczony cyfrą V), pośw ięcony sprawom, osobom i sytuacjom ukazanym w Biblii
(Biblisches, ł. 1841—1868), bez w ew nętrznych podziałów7.
Dla uzupełnienia tego szczegółowego opisu zawartości fundam entalnego dzieła
Henkela i Schönego (niewielka liczba egzem plarzy książki znajdujących się w P ol
sce skłania do podania dokładniejszej informacji) przypom nijm y zawartość obszer
nych wykazów i zestaw ień, indeksów (Register). Mamy tu: 1) indeks obejmujący
m otta (Motto-Register, ł. 1873—1940) greckie, łacińskie, w łoskie, francuskie, nider
landzkie (holenderskie); 2) indeks wizerunków, obrazów (Bild-Register, ł. 1941—
2028); 3. rejestr znaczeń, pojęć, czyli indeks rzeczow y (Bedeutungs-Register,
ł. 2029—2078). Po indeksach zamieszczono jeszcze Dodatek, który w ypełniają:
1. Index rerum notabilium do Physiologus Graecus (ł. 2085—2094), 2. Index rerum
notabilium do Hieroglyphica Horapołla (ł. 2097—2110), 3. Index rerum notabilium
do Mundus symbolicus Filipa Picinellego, przedrukowany fototypicznie w edług w y 
dania kolońskiego z r. 1681 (ł. 2115—2196, na ł. 2113—2114 karta tytułowa tegoż
wydania).
Przedstawiony opis zawartości recenzowanej książki w pewnym stopniu przy-,
najm niej przynosi jej ocenę. Ukazuje bowiem szczegółowo bogactwo zamkniętego
tu materiału, charakteryzuje przem yślaną kom pozycję całości, dokładność i sta
ranność opracowania. Na dużą pochwałę zasłużyli autorowie za to, iż w swym
pomnikowym zaiste dziele tak w iele m iejsca przeznaczyli na różnorakie indeksy,.
ułatw iające bardzo poruszanie się po ogromnych złożach materiału em blem atycznego. Pochw alić ich też należy za to, że zam ieścili indeksy rerum notabilium do
kilku podstawowych dzieł dawnych.
Z dużym uznaniem potraktować także trzeba kompozycję ogólną podstawowej
części dzieła, ukazującej św iat X V I- i X II-w iecznej em blem atyki europejskiej,
uporządkowany w edług schematu wypracowanego przez w ydaw ców , znakomitych
znawców przedmiotu. Schem at ów, przy całym dążeniu do m ożliw ie w szechstron
nego i pełnego przedstaw ienia m ateriału, do obiektywizm u, jest jednak także
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sw oistą propozycją interpretacji emblem atyki europejskiej XVI i XVII stulecia.
Sam wybór m ateriału oparty na dojrzałym przemyśleniu, przeanalizowaniu ogrom 
nych zasobów owoczesnej em blem atyki to przecież akt oceny, interpretacji, sfor
mułowanej przez autorów opracowania. Jak ocenimy w łaśnie tę w arstw ę recen
zowanej księgi?
Doceniając w pełni w alory porządkującego i interpretującego w ysiłku Henkela
i Schönego, podkreślić trzeba spoistość i logiczną konstrukcję kompozycji ogólnej
zamkniętej w ośmiu w ym ienionych wyżej podstawowych działach. Czy jest to
układ jedyny z możliwych? Nie bądźmy m aksymalistami! Sądzę, że inny — że
każdy inny, równie dojrzały autor takowego opracowania zaproponowałby nieco
odmienny, może nawet dość znacznie odmienny wariant kompozycji ogólnej, ale
chyba przynajmniej niektóre działy, człony m usiałyby się — może w trochę od
m iennym sąsiedztw ie — powtórzyć. Czy to słowa krytyki? Przeciwnie: wysokiego,,
nawet najwyższego uznania!
Nie starajmy się bowiem o kurtuazyjną jednomyślność. Każda propozycja in 
terpretacyjna, porządkująca, nawet przy najdalej posuniętym dążeniu do obiekty
wizm u, jest propozycją indywidualną, naznaczoną osobowością badacza. Jeżeli na
prawdę m yślim y i mamy coś do powiedzenia, nie możemy być c a ł k o w i c i e jed
nomyślni. Gdyby było tak, m ielibyśm y podstawy do uzasadnionego niepokoju.
Jakie cechy XVI- i X V II-w iecznej em blem atyki europejskiej w ydobyw a na
pierwszy plan ogólna, porządkująca m ateriał kompozycja dzieła Henkela i Schö
nego? Jakie w ydobyw a ona cechy kultury owej epoki, a raczej co najmniej dwu
epok?
Na podkreślenie zasługuje — moim zdaniem, przede wszystkim — wydobyta
w opracowaniu w ięź XVI- i XV II-w iecznej, a w ięc nowożytnej, em blem atyki eu 
ropejskiej z tradycją antyku, antycznej kultury, greckiej i rzym skiej, przy sięgnię
ciu — raczej deklaratywnym niż rzeczywistym — do niezbyt wyraźnie rysującej się
w świadomości ludzi owych czasów tradycji egipskiej hieroglifiki . (do tradycji
tej przyznawał się już Alciatus). Te sprawy przedstawiono chyba najpełniej i bar
dzo przekonywająco, i to w w ielu działach, nie tylko w poświęconym Mitologii,
przedstawiono w różnych układach i kontekstach. Szkoda może tylko — przy ta
kiej kompozycji, mającej zresztą niezaprzeczalne walory, rzecz to przynajmniej
do pewnych granic nieunikniona — że nie udało się pokazać dokładniej, jak w in 
teresujących nas dwu stuleciach na terenie em blem atyki dokonywały się przeobra
żenia w odniesieniach do tradycji antyku, co i kiedy bardziej lub mniej ekspono
wano, co i kiedy przejmowano lub pomijano. Wiem, że to sprawa trudna — może
technicznie i m erytorycznie w sytuacji, w jakiej znajdują się autorowie opraco
wania, niewykonalna, może grożąca niedobrymi i nieopłacalnym i konsekwencjam i?
— ale chyba warto się jednak zastanowić, czy w przyszłych wydaniach dałoby się
w ramach poszczególnych działów m ateriał grupować tak, jak nawarstwiał się
on historycznie. U łatwiłoby to niew ątpliw ie odbiorcy obserwację przemian stylu,
przemian w zakresie tem atyki i opracowania tematów, w pojawianiu się, rozkw i
cie i zmierzchu pewnych tendencji, a w ięc spraw niesłychanie ważnych dla usytu
owania owoczesnej em blem atyki w metamorfozach kultury europejskiej XVI
i XVII wieku.
Ogólnie biorąc, w tym ogromnym kompendium europejskiej em blem atyki XVI
i XVII stulecia pełniej, dokładniej, wszechstronniej pokazana została em blem atyka
renesansowa. Emblematyce późniejszej, zwłaszcza X V II-w iecznej, barokowej czy
też m anierystycznej i barokowej, poświęcono już mniej miejsca. Taki stan ma
zresztą poważne, bynajmniej nie drugorzędne uzasadnienie. Autorom opracowania
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chodziło niew ątpliw ie — i bardzo słusznie! — o m ożliwie najpełniejsze ukazanie
czasów narodzin i pierwszych ogniw rozwoju nowożytnej em blem atyki europej
skiej. Chodziło im o jak najdokładniejszy obraz tego, co musiało się ukonstytuować,
określić swą odrębność, nim uległo procesowi przemiany. By uchwycić najistotniej
sze ogniwa procesu, m usim y niejednokrotnie zwolnić tempo lub nawet zatrzymać
bieg naszej taśmy, powrócić do niektórych ujęć, zanalizować je wszechstronniej.
Tak też postępujem y zazwyczaj, gdy przedstawiam y początki pewnych procesów,
potem dalsze przeobrażenia można pokazać na przykładzie tylko tego, co się zm ie
niało. Postępowanie takie jest logiczne, w ięcej —■ w pewien sposób konieczne.
Trudno przecież w ciąż zatrzym ywać się, by obejrzeć to, co się zmieniło, w kon
tekście szerszym, pełniejszym , który w skutek przemian cząstkowych ulega także
istotnym przeobrażeniom. Ale przyjęcie każdego wariantu postępowania naukowego
ma sw e różne konsekw encje. N iełatw o o rozwiązania powszechnie, w odniesieniu
do każdej sytuacji, optymalne. Czasem jednak zatrzymać się warto i sięgnąć do
szerszego kontekstu. Wydaje m i się, że w dziejach em blem atyki europejskiej
interesujących nas dwu stuleci takim m omentem były nie tylko lata początków
od Alciatusow ego E m blem atum liber (1531), jeśli nie w cześniej, poczynając; takim
momentem były rów nież lata schyłku XVI i początków XVII stulecia, kiedy to
zam ierały tendencje renesansow e i zdobywały sobie przewagę odmienne. Z tego
okresu warto chyba byłoby uwzględnić w ięcej dzieł i różnych, a szczególnie zna
miennych em blem atów. Był to m om ent w dziejach em blem atyki europejskiej owych
dwu stuleci niezw ykle ważny, choć nie znaczy to, iż w późniejszych latach doko
n yw ały się tylko lub przede w szystkim zm iany ilościow e. Charakterystyczne są
przecież także i inne przem iany, choćby narastanie tendencji klasycyzujących
w drugiej połowie w. XVII, co zresztą w m ateriale rozdzielonym między poszcze
gólne człony dzieła rysuje się dość wyraziście.
Em blem aty związane z klasycystycznym nurtem baroku zaprezentowano zresztą
w recenzowanym zbiorze pełniej. Można by co najwyżej — przy sprzyjających
okolicznościach — pom yśleć o w iększej reprezentatyw ności terytorialnej. Tu przy
pomnieć warto jeszcze raz przykład em blem atów Stanisław a Herakliusza Lubomir
skiego z rycinam i Tylmana z Gameren (A d v erbia moralia, 1688). Ewentualne uzu
pełnienia bardziej byłyby potrzebne dla charakterystyki tendencji m etafizycznych,
czasem zmierzających w kierunku mistyki, dla ukazania modnej wówczas w kra
jach tak katolickich jak i protestanckich erotyki religijnej, nawiązującej do sym 
boliki Pieśni nad pieśniami.
Emblematy zgrupowane przez twórców recenzowanego dzieła w poszczególnych
działach ukazują poprzez bogate, zróżnicowane przykłady ogromny zakres zainte
resowań Europejczyka w. XVI i XVII. Świat ludzkiej egzystencji i św iat przyrody.
Jednostka i w szechśw iat. Św iat m yśli i św iat przedmiotów życia codziennego,
powszednich i bohaterskich czynów, zdarzeń. Problem atyka filozoficzna, moralna
(najczęściej i w związku z innym i sprawam i też dochodząca do głosu), polityczna;
dotycząca spraw ziem skich, doczesnych, i także m etafizycznych. Atm osfera żarli
w ych poszukiwań, zgłębiania tajników w iedzy o człowieku i św iecie, a także atm o
sfera poszukiwań arkadyjskich lub niearkadyjskich m iejsc odosobnienia; apoteoza
człow ieka jako członka społeczności i pochwała w ielkiego samotnika. Poszukiwania,
często żarliwe poszukiwania jedności, stabilizacji, a także poczucie konieczności
ujawniania przeciw ieństw w ew nętrznych, niejednokrotnie ukrytych. Poszukiw a
nie prawdy i nieufność do prawd łatwych, pozornych.
Wielka kariera nowożytnej europejskiej em blem atyki w połowie i u schyłku
XVI stulecia była uwarunkowana różnymi przyczynami. Ludzie renesansu do
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strzegli w uprawianiu owego gatunku twórczości łączącego obraz i słowo, tekst p i
sany i plastycznie wyrażony wizerunek, szczególne korzyści poznawcze i dydaktycz
ne. Poznawcze, bo m ożliwość ukazania tych samych spraw plastycznie i słownie
pozwalała przedstawić je dwukrotnie i niejako w dwu płaszczyznach, uzupełnia
jących się wzajem nie, dających razem poznanie pełniejsze, głębsze, bardziej w szech
stronne. Dydaktyczne, bo m ożliwość dwojakiego oddziaływania: poprzez obraz
i tekst, dawała w iększe szanse skuteczności perswazji. Wizerunkowa forma w y 
powiedzi ułatwiała ponadto przedstawianie pojęć ogólnych, ukonkretniała je, czy
niła je bliższym i codziennych doświadczeń człowieka. Cenił to sobie bardzo M iko
łaj Rej i. Nie był on jednak bynajmniej wyjątkiem w swoich czasach. Tym też
tłum aczy się ogromna popularność em blem atyki XVI-w iecznej, uważanej za swoistą
syntezę sztuki plastycznej i sztuki słowa. Podkreśla to tytuł dzieła Barthélem y’ego
Aneau z r. 1552: Pieta poesis. Ut pictura poesis erit. Formułę tę zresztą odwracano
często — zwłaszcza w XVII stuleciu — i podawano ją w wersji: „Ut poesis pictura
e rit”. W drugiej połowie XVI stulecia obok em blem atyki określiła swe oblicze jej
bliźniacza siostra — ikonologia. Wyrazem jej pełnej samoistności było pojawienie
się w r. 1593 dzieła Cesara Ripy Iconologia [...] (pierwsze w ydanie z rycinami:
1603).
Już w świadomości teoretycznej ludzi schyłku XVI i X V II w. ikonologia
i em blem atyka traktowane były jako dziedziny, a nawet um iejętności odrębne,
choć bliskie sobie i pokrewne. Jednak w praktyce twórców XVII-, a tym w ięcej
X V I-w iecznych rozgraniczenie em blem atyki i ikonologii jest często bardzo trudne,
niekiedy w ręcz niem ożliwe. Ikonologia miała dawać wizerunki abstrakcyjnych po
jęć. Ale jakże często wizerunki te, choć może przedstawione trochę inaczej, od
najdujem y w emblematach. Przede wszystkim w emblematach w cześniejszych od
dzieła Ripy, ale i w późniejszych także. Personofikacje pojęć, którym osobny dział
pośw ięcili Henkel i Schöne, pełniły w em blem atyce rolę niezwykle doniosłą. I chy
ba przy ew entualnych zmianach z okazji następnych wydań warto rozważyć
kw estię rozszerzenia owego działu, zwłaszcza o m ateriały X V II-w ieczne (wizeru
nek Vanitas itp.). Obawami zaś wkroczenia na tereny ikonologii nie należy się
zbytnio krępować, jakó się rzekło bowiem, dokładne rozgraniczenia w praktyce
nie są tu możliwe.
N ajw iększy jednak w interesujących nas dwu stuleciach rozkwit em blem a
tyki europejskiej przypadł na czasy baroku. Wiązało się to zresztą ze sw oistą
ekspansją terytorialną; em blem aty powstają wówczas w łaściw ie w e w szystkich
krajach Europy: od Francji aż po Ruś, od Italii i Hiszpanii po Anglię i Skandy
nawię.
Ludzie czasów porenesansowych, okazując nieufność wobec prawd oczywistych,
różnych uznawanych wcześniej, a skompromitowanych w praktyce życia p ew ni
ków, stereotypów, w idzieli w em blem atyce dobre narzędzie do poznania prawd
trudnych, ukrytych, zawartych w wieloznacznych często, sentencjonalnych mottach
i w plastycznej sym bolice rycin. Wraz z czasami baroku, czy też m anieryzmu i ba
roku, wkraczała do em blem atyki, a raczej utwierdzała się i zdobywała sobie silną
pozycję sym bolika nietrwałości, przemijania. Miotany burzą okręt, gasnąca świeca;
zegar, kompas, klepsydra jako symbole upływania czasu. To w szystko były znaki,
sym bole znane em blem atyce renesansowej, ale w czasach późniejszych w zrasta
1 Zob. J. P e l c : Rola em blem atów oraz konstrukcji im pokrewnych w tw ó r 
czości Mikołaja Reja. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 4; Old Polish Emblems. (Intro
duction to the Problems). „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. 12, z. 2 (1970).
20 — P a m iętn ik L itera ck i, 1971, z. 4
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ło ich znaczenie, zwiększała się częstotliw ość ich użycia, ich w spółzależność
w różnych kom pozycyjnych układach. Tę sw oistość i odmienność porenesansowej
em blem atyki dostrzegamy w w ielkim dziele Henkela i Schönego. Czasem jednak
nie w adziłoby silniejsze podkreślenie ow ych spraw.
W uwagach powyższych sporo padło sform ułowań i propozycji dyskusyjnych,
trochę postulatów, które może przy w znowieniach — a nie wątpim y, że one na
stąpią — będą m ogły być uwzględnione, choćby w części. Podkreślić chciałbym
jednak, że w spaniałe dzieło H enkela i Schönego przede w szystkim budzi podziw,
a dla badaczy-hum anistów zainteresowanych kulturą europejską XVI i XVII w.
stanowi pomoc niezastąpioną. Otrzymaliśmy dzieło, które przyczyni się w ielce do
pogłębienia w iedzy o kulturze europejskiej XVI i XVII stulecia.
Janusz Pelc

A n d r z e j W a l i c k i , FILOZOFIA A MESJANIZM. STUDIA Z DZIEJÓW
FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNO-RELIGIJNEJ ROMANTYZMU POLSKIEGO.
(Indeksy zestawili A g n i e s z k a R a b i ń s k a i A n d r z e j W a l i c k i ) . (War
szawa 1970). P aństw ow y Instytut W ydawniczy, ss. 316, 4 nlb. + 4 w klejki ilustr. +
errata na wklejce.
Dyskusja
Lektura nowej książki Andrzeja W alickiego Filozofia a m esjanizm może być,
jak sądzę, dobrym punktem w yjścia do rozważań nad kilkoma zagadnieniami m a
jącymi doniosłe znaczenie dla badaczy dziejów polskiej m yśli filozoficzno-religijnej i literatury okresu romantyzmu. Przede w szystkim przedmiotem dyskusji w in 
na być przez autora poruszana (nie tylko zresztą w omawianej tu książce) kwestia
niezadowalającego stanu badań nad historią polskiej m yśli filozoficznej, a okresu
romantycznego w szczególności. N ajważniejszym m otywem dyskusji, jak mniemam,
byłoby zastanow ienie się, jak ów stan naprawić.
Autor ma rację, gdy mówi,, że historia polskiej filozofii nie cieszyła się dotąd
nadm iernym zainteresowaniem wśród badaczy. Źródeł niezadowalającego stanu ba
dań nad polską m yślą filozoficzną Walicki dopatruje się w pewnych upow szechnio
nych postawach, z których jedna w yw odzi się z pozytywistycznego lekcew ażenia
przeszłości oraz tradycji duchowej i wyraża się w szczególności w niechęci do
dziedzictwa rom antycznego, druga zaś nowsza — w yw odzi się z dogmatycznej
orientacji w m arksizm ie polskim. W yraziciele tej postawy, poszukując w historii
idei, które dałyby się przeszczepić na grunt w spółczesny lub m ogły być ujęte w ka
tegorii „poprzednictwa” w stosunku do m arksizmu i rewolucjonizm u społecznego —
dokonywali arbitralnej selekcji m yśli czasów m inionych, zaprzeczając głoszonej
przecież przez m arksizm zasadzie historyzmu. Doprowadziło to do umieszczenia
w obozie reakcji społeczno-politycznej i obskurantyzmu intelektualnego w ielu m y
ślicieli, którzy w cale na to nie zasługiwali.
Autor dyskutowanej tu książki odcina się zarówno od nihilistów jak bezkry
tycznych chwalców naszej duchowej przeszłości. Jego stanowisko wyraża się w pod
jęciu w ysiłku zrozumienia m yśli m inionej epoki w kontekście problem ów i m o
żliw ości ich rozwiązania, jakie stały w owej epoce przed m yślicielam i i pisarzami
oraz różnym i w arstw am i narodu.

