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Adnotacja. józef Domaniewski – autor cyklu emblematów 
„nagich”, motywem zbioru Emblemata niektóre uczynił symboli-
kę morską. cykl ten jest pierwszym w rzeczypospolitej zbiorem 
konsekwentnie wyzyskującym tematykę marynistyczną, jest ona 
sfunkcjonalizowana dla potrzeb moralistyki w duchu stoickim. 
celem artykułu jest ukazanie źródeł inventio Domaniewskiego, 
wyjaśnienie sensu poszczególnych symboli nautycznych, umiejsco-
wienie zbioru na tle XVI i XVII-wiecznej literatury wykorzystującej 
symbolikę morską. Nowatorstwo Emblematów niektórych wynika 
zarówno z dostrzeżenia przez autora realności i bliskości morza 
(wojny ze Szwecją), odwołania do barokowej estetyki (niezwykłość, 
fantastyka), jak i uwzględnienia symboliki nautycznej, akwatycznej 
obecnej w zbiorach emblematycznych XVI i początków XVII wieku.

Słowa kluczowe: józef Domaniewski; emblemat; symbol; mary-
nistyka; topos.

1 niniejsze studium jest znacznie poszerzoną i poprawioną wersją ar-
tykułu „Barokowa fantastyka i jej moralne funkcje w Emblematach niektórych 
(1623) Józefa domaniewskiego”, in: Barok: historia, literatura, sztuka, warszawa: 
„semper”, 1999, vi/1 (11), s. 105–111. autor dziękuje uczestnikom konferencji, 
zwłaszcza dr kęstutisowi daugirdasowi i dr eglė Patiejūnienė za inspirujące 
pytania w dyskusji, które wpłynęły na rozwinięcie wielu wątków, obecnych w 
tej wersji artykułu.
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józef Domaniewski (druga połowa XVI w.–po 1623) nie należy do 
grona znanych i wybitnych twórców baroku, jego spuścizna literacka 
jest niewielka. w latach 90. XVI wieku i na początku XVII stulecia był 
bardzo aktywnym członkiem wspólnoty braci polskich na Litwie, 
ministrem zborowym, początkowo zwolennikiem nonadorantyzmu. 
radykalizm teologiczny Domaniewskiego, którym naraził się nawet 
na ekskomunikę ze strony współbraci – dominujących już w zborze 
socynian, ustąpił w latach późniejszych na rzecz działalności literac-
kiej o charakterze moralistycznym. jak stwierdza Stanisław Szczotka: 
„Uspokoiwszy się po reformatorskich zapędach swej młodości, pogo-
dziwszy się z oficjalną dogmatyką socyniańską, pisał Domaniewski 
wiersze dydaktyczno-moralizatorskie, będące odzwierciedleniem etyki 
tego wyznania.”2 zaznaczmy już na wstępie, że ostatniego stwierdzenia 
badacza nie da się utrzymać w świetle analizy Emblematów niektórych.

Poematem Byt ziemiański i miejscki (1620) wpisał się w krąg auto-
rów staropolskiej poezji ziemiańskiej3. Sławi w nim spokojny żywot 
ziemianina kultywującego stoickie cnoty i przeciwstawia mu pełne 
trosk życie mieszczanina-groszoroba. Niestety ten poemat liczący 
1500 ośmiozgłoskowych wersów jest pozbawiony większych wartości 
poetyckich i stanowi jedynie tło dla utworów innych poetów, którzy 
twórczo wykorzystywali topikę Epody II (Beatus ille…) horacego i 
nawiązywali do jej kongenialnej parafrazy pióra jana Kochanowskiego 
(pieśń Panny XII z Pieśni świętojańskiej o sobótce).

ciekawszym, nie tylko ze względów genologicznych, jest poemat 
Pociecha tym, co im wadzą mężowie, gdy się prowadzą (1620)4. Tematem 
staje się tu porównanie losu szlachcianki i kramarki. autor z sympatią, 
pewnym współczuciem (ale też z ironią) przedstawia ciężki żywot 

2 stanisław szczotka, „domaniewski Józef”, hasło in: Polski słownik bio-
graficzny, 1939, t. v, s. 296.

3 Fragmenty utworu zob. in: Staropolska poezja ziemiańska: antologia, 
oprac. Janusz s. Gruchała i stanisław Grzeszczuk, warszawa: Państwowy insty-
tut wydawniczy, 1988, s. 203–204.

4 stary druk, Biblioteka narodowa, sygn. Fot. 4 ̊95.
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wędrownej kramarki, by na tym tle ukazać zrzędzące i niezadowolone 
ze swego losu szlachcianki. Surowy moralizm splata się tu z realizmem 
(np. wędrowna handlarka musi z pokorą znosić smród panujący w 
karczmach i chwalić podawane jej tam niesmaczne potrawy), gatunek 
poematu opisowego oscyluje w kierunku poematu podróżnego (hodo-
eporicon). Utwór ten – choć mierny w warstwie poetyckiej – mógłby 
być ciekawym przyczynkiem do badań literackich z perspektywy 
feministycznej. Innym frapującym utworem Domaniewskiego jest 
poetycka parafraza Księgi Przysłów (1623); autor dokonał swobod-
nego przekładu tej księgi biblijnej zarówno w wersji łacińskiej, jaki i 
polskiej5. Upodobanie do gnomu, sentencji zbliża go do środowiska 
kulturalnego radziwiłłów birżańskich, a Domaniewski bliski jest 
czasowo i tematycznie dziełu Salomona rysińskiego – pierwszego 
paremiografa w rzeczypospolitej, czy poezji Daniela Naborowskiego6.

wydaje się zatem, że mamy do czynienia z autorem minorum gen-
tium, nie obdarzonym weną poetycką, ale interesującym ze względu 
na problematykę, którą porusza. Litewski arianin zasługuje na uwagę 
jako twórca tła dla dzieł wybitnych, ale też jako autor oryginalnie 
przet warzający zastaną topikę. Ta ostatnia konstatacja wynika z 
analizy zbiorku Emblemata niektóre (1623).

Utwór ten nie powstał w literackiej próżni. Badania janusza Pelca i 
Pauliny Buchwald-Pelcowej7 dowodzą, że stolica wielkiego Księstwa  

5 Józef domaniewski, Proverbiorum Salomonis = Przypowieści Salomonowe, 
lubcz, 1623.

6 zob. m. in. mariola Jarczykowa, Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów 
birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, katowice: wydawnictwo uniwersy-
tetu Śląskiego, 1995; dariusz Chemperek, O poezji medytacyjnej Daniela Nabo-
rowskiego, lublin: wydawnictwo uniwersytetu marii Curie skłodowskiej, 1995; 
krzysztof mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: Klasycyzm, manie-
ryzm, barok: Studia nad poezją XVII stulecia, warszawa: wydawnictwo instytutu 
Badań literackich Pan, 2005, s. 129–186; Daniel Naborowski. Krakowianin – Lit-
win – Europejczyk, red. kamila Follprecht, krzysztof Gajdka, katowice: wydaw-
nictwo awR edytor, 2008.

7 Janusz Pelc, Obraz – słowo – znak: Studium o emblematach w literaturze sta-
ropolskiej, wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1973, s. 119–135 (wers-
ja poprawiona: idem, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, 
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Litewskiego była przodującym w rzeczypospolitej ośrodkiem 
edytorskim emblematyki. Nowsze badania jolity Liškevičienė uka-
zały dobitniej skalę zainteresowania tym modnym gatunkiem w 
twórczości panegirycznej8. Emblematem interesowali się zarówno 
katolicy (najznamienitszym przykładem z interesującego nas okresu 
to obszerne dzieło mikołaja Krzysztofa chaleckiego, Allegorie, albo 
Kwiecia modł gorących) jak i różnowiercy. Kalwinista Daniel Nabo-
rowski pisał wiersze emblematyczne, a jego przyjaciel – powszech-
nie szanowany poeta i humanista na birżańskim dworze Salomon 
rysiński, w swym księgozbiorze posiadał dzieła tak znaczące dla 
emblematyki jak kompendia andreasa alciatusa, Nicolaia reusnera, 
Theodore’a Bezy, jacoba catsa, Ottona Vaeniusa9. zainteresowanie 
Naborowskiego i rysińskiego emblematyką jest o tyle istotne, że 
obaj byli dworzanami Krzysztofa II radziwiłła, a kalwiński magnat 
roztaczał protektorat nad utalentowanymi litewskimi różnowier-
cami10 i – to druga poszlaka dotycząca środowiska kulturalnego 
Domaniewskiego – autor Emblematów niektórych mógł należeć do 
kręgu jego mecenatu.

kraków: universitas, 2002); Paulina Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach 
polskich i Polski dotyczące XVI–XVIII wieku: Bibliografia, wrocław [i in.]: zakład 
narodowy im. ossolińskich, 1981.

8 Jolita liškevičienė, Mundus emblematum: XVII a. Vilniaus spaudinių ilius-
tracijos, vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. o modzie na emb-
lematy i wprowadzaniu ich do programu szkół zob. Radosław Grześkowiak, 
Jakub niedźwiedź, „wstęp”, in: mikołaj mieleszko, Emblematy, wydali i oprac. 
Radosław Grześkowiak i Jakub niedźwiedź, red. nauk. tomu dariusz Chempe-
rek, warszawa: wydawnictwo neriton, 2010, s. 7–15.

9 zob. ingė lukšaitė, „salomono Rysinskio bibliotekos vilniuje sąrašas“, 
in: Iš Lietuvos bibliotekų istorijos: teminis mokslo darbų rinkinys, redakcinė ko-
misija: v. Bulavas (ats. redaktorius), J. tumelis (sudarytojas ir spec. redakto-
rius) [et al.] vilnius: lietuvos tsR valstybinė republikinė biblioteka, valstybinė 
tarpžinybinė bibliotekų komisija, 1985. w wydanym przez badaczkę polskim 
katalogu książek Rysińskiego są to następujące pozycje: 731, 790, 707, 126, 187, 
63, 176. 

10 zob. urszula augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–
1640): mechanizmy patronatu, warszawa: wydawnictwo naukowe „semper”, 
2001, s. 337–362.
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cykl został wydany w Lubczu w drukarni Piotra Blastusa Kmity, 
typografa blisko związanego z kalwińską linią radziwiłłów11. Na Emble-
mata niektóre składa się osiem dłuższych subskrypcji bez rycin (emble-
mata nuda), poprzedza je utwór dedykacyjny. jego adresatem jest Piotr 
Irzykowicz (inne formy nazwiska: jerzykowicz, Irzykiewicz), podczaszy 
podlaski w 1624 roku12. Nic nie wiadomo o ariańskich, czy ogólniej, 
protestanckich sympatiach Irzykowicza, choć można domniemywać, 
że między ariańskim ministrem a adresatem zbioru istniała jakaś więź 
klientalna lub wyznaniowa. jego brat Stanisław w wieku 16 lat wstąpił 
do zakonu jezuitów w Krakowie w 1622 roku, gdzie później osiągnął 
wielkie zaszczyty (był prowincjałem, a następnie wizytatorem w pro-
wincji polskiej)13. czy bracia różnili się w wierze, czy swą wielką karierę 
w zakonie Stanisław zawdzięczał konwersji, czy wreszcie po wstrząsie 
jakim dla Piotra – być może arianina – było wstąpienie Stanisława do 
jezuitów, Domaniewski wystąpił w wydanych w 1623 roku Emblema-
tach niektórych w roli pocieszyciela, niosąc rady jak „żyć fortunnie na 
duszy” – jesteśmy w kręgu hipotez. Uprzedzając wnioski analityczne już 
teraz można jednak stwierdzić, że zbiór emblematów nie ma charakteru 
religijnego, moralistyka w nim zawarta ma charakter uniwersalny. 

Otwierający zbiór wiersz Do Jego Mości Pana Piotra Irzykowicza 
jest wyrazem świadomości specyfiki gatunku, credo literackim auto-
ra14. Domaniewski bowiem, zgodnie z etymologicznym znaczeniem 
słowa pojmuje emblemat jako „sadzoną sztukę”, a więc, na zasadzie 
analogii z sadownictwem, gatunek przeznaczony do zaszczepienia 
czytelnikowi treści moralnych, uszlachetnienia go15. Pisze:

11 zob. m. in. mariola Jarczykowa, op. cit., s. 61–66.
12 zob. adam Boniecki, Herbarz Polski: Wiadomości historyczno-genealogiczne 

o rodach szlacheckich, t. viii, warszawa: skł. gł. Gebethner i wolff, 1905, s. 57.
13 „Jerzykowicz stanisław”, in: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach 

Polski i Litwy 1564–1995, opracował ludwik Grzebień sJ przy współpracy zespo-
łu jezuitów, kraków: wyższa szkoła Pedagogiczno-Filozoficzna „ignatianum”: 
wydawnictwo wam, 2004.

14 zob. Janusz Pelc, op. cit., s. 135.
15 zob. hessel miedema, „the term „emblema” in alciati”, Journal of the 

Warburg and Courtaud Institutes, 1968, vol. 31, s. 239.
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Emblemata możemy zwać sadzone sztuki,
w których może uciechy znaleźć i nauki
Ten, który się na świecie chce rozumem rządzić,
a nie chce jako bydło nierozumne błądzić.
żeby wiedział, czego się strzec, a czym się bawić,
jako w cnocie trwać abo jako się naprawić.
(w. 1–6)16

w takim rozumieniu celów emblematu, jego charakterystyki ge-
nologicznej Domaniewski jest zgodny z janem mączyńskim (Lexicon 
Latino-Polonicum, Królewiec, 1564) czy grzegorzem Knapiuszem 
(Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków, 1621)17.

Osią tematyczną zbioru jest symbolika nautyczna. Topos życia – 
żeglugi zyskuje w ujęciu Domaniewskiego nowe jakości poetyckie, 
mimo iż interesuje go moralistyka na co dzień. zabieg odświeżenia 
konwencji został dokonany dzięki doborowi takich popularnych 
lektur jak Odyseja, Eneida, Dystychy (Pseudo)Katona, Historia na-
turalna Pliniusza Starszego, Metamorfozy Owidiusza, także – jak 
zauważył janusz Pelc w odniesieniu do pierwszego utworu ze zbio-
ru – Emblematum liber alciatusa18. Odwołania do Biblii wspierają 
moralizujące refleksje autora, podczas gdy materiałem wyobraźni 
poetyckiej są przede wszystkim obrazy zawarte w antycznych epo-
pejach i curiosa morskie opisywane przez Pliniusza. z obiegowego 
materiału literackiego, będącego własnym źródłem inventio, poeta 
uczynił nową, oryginalną jakość.

cechę tę można zauważyć już w pierwszym utworze. w Emblema-
cie I. Morskie znamiona Domaniewski wyzyskał z Emblematum liber 
alciatusa (wydanie z 1557 i nast., emblemat o inskrypcji Spes proxima) 
motyw okrętu na wzburzonym morzu, obok masztu widnieją dwie 
gwiazdy. Topos navigare necesse est połączył z ikonograficznym mo-

16 Cytaty z utworu na podstawie starego druku, egz. Biblioteki narodo-
wej, sygn. Xvii. 3. 5841.

17 zwraca na to uwagę Janusz Pelc, op. cit., s. 172.
18 Ibid., s. 134. 
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tywem gwiazd („płomyków”) – przewodniczek żeglarzy. Uczynił to 
jednak inaczej niż alciatus, dla którego gwiazdy stały się symbolami 
konkretnych osób. Domaniewski natomiast interpretuje symbolikę 
astralną w sposób bardziej abstrakcyjny:

jeden płomyk jest sama nasza własna rada,
Która częstokroć w rzeczach omyla się rada.
Dwa płomyki dwie zdrowe rady znamionują
I naszę i nabytą, takie nie szwankują.
ale nalepsza rada, której nabywamy
U Boga, o którą go pilnie prosić mamy.
(w. 21–26)

zdrowy rozsądek („własne rada” człowieka) i wiedza, erudycja 
(„nabyte” rady) ustępują jednak przed Bożą mądrością.

w Emblemie II. Pogoda i Niepogoda egzemplifikacji refleksji „Nie 
odkładaj do jutra, co dziś możesz sprawić” (w. 16) służy przywołany 
obraz sztormu i przezornych zimorodków (halcionów), które:

[...] przed czasem z morza ulatują.
Kiedy takie na morzu niepogody czują.
(w. 5–6)

wzmianka o zimorodkach, zaczerpnięta zapewne z Historii na-
turalnej Pliniusza (ks. X, rozdz. 31), ma funkcję tylko anegdotyczną, 
służy ubarwieniu moralistycznego wywodu. Domaniewski nie pod-
daje się jednak zupełnie fantastyce Pliniusza. „jego” zimorodek, choć 
wije gniazdo na morskich falach, ucieka z niego, gdy zbliża się burza 
(choć przecież już według mitologii greckiej burze mają ustać w po-
rze gniazdowania tych ptaków). w dodatku poeta konstruuje obraz 
niespotykany w tradycji emblematyki europejskiej19. Na przykład dla 

19 zob. Emblemata: handbuch zur sinnbildkunst des Xvi und Xvii Jarhr-
hunderts, hrsg. von arthur henkel und albrecht schöne, stuttgart: J. B. metz-
lersche vergalsbuchhandlung, cop. 1967; oraz strony uniwersytetu w utrech-
cie: http://emblems.let.uu.nl/ i w Glasgow: http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/
http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/
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alciatusa (1531, dz. cyt, emblemat Ex pace ubertas) czy Florentiusa 
Schoonhoviusa (1618, Emblemata [...] partim moralia, partim etiam 
civilia, emblemat nr 49: Bona conscientia in malis est secura) zimo-
rodek symbolizuje spokój oraz czyste sumienie. Nie wykorzystał też 
Domaniewski symboliki chrześcijańskiej tego ptaka, według której 
oznacza on opiekę Bożej Opatrzności czy zmartwychwstanie20.

wiersz zamyka opis Pogody – bogini Occasio, która „ma tył 
goły, a kosmate czoło” (w. 19) zapożyczony od (Pseudo)Katona i – 
być może – ze zbioru alciatusa (Emblema CXXI. In Occasionem); 
cytowany wyżej zwrot Domaniewski zaczerpnął z Pieśni 23 z „Ksiąg 
wtórych” (w. 8) Pieśni jana Kochanowskiego. apostrofa do czytelni-
ka, aby chwytał Pogodę jest pozbawiona (inaczej niż w utworze poety 
czarnoleskiego) konotacji epikurejskich i służy – jakże prozaicznie – 
pochwale pracy wykonywanej na czas w gospodarstwie:

gdy się z jedną robotą w gospodarstwie spóźnić
Przyda, już ze wszytkimi musisz się opóźnić.
(w. 17–18)

Domaniewski interpretuje zatem symbolikę żeglarską z punktu 
widzenia przeciętnego szlachcica, dla jego potrzeb. To, co dziwne, 
dalekie, kuriozalne, okazuje się w istocie czymś znanym. I tak „boha-
ter” Emblematu III. Charybdis – „wir nienasycony” to wszetecznica, 
zaś Scylla z kolejnego wiersza – złe towarzystwo: karciarze, pijacy, 
gwałtownicy.

Fantastyczne stwory morskie z Odysei homera nabierają w czwar-
tym emblemacie Domaniewskiego nowych znaczeń symbolicznych. 
w zbiorze alciatusa (1550, s. 76) „Scylla biformis” oznacza nie-
rząd – stąd w emblemacie Impudentia Barthelémy anneau (1552, 
Picta poesis...) opatruje swój wiersz o Scylli inskrypcją Invidiosum 
quam miserum esse praestat („Lepiej być zazdrosnym niż nędznym”). 

20 zob. stanisław kobielus, Bestiarium chrześcijańskie: Zwierzęta w symbo-
lice i interpretacji: Starożytność i średniowiecze, warszawa: instytut wydawniczy 
„PaX”, 2002, s. 350–351.
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Francuski emblematysta ujawnia klucz interpretacyjny w zdaniu: 
„zazdrość jest Scyllą walczącą z psimi potworami” („Invidia obtrec-
tans monstris est Scylla caninis”). z kolei dla „ojca” emblematyki 
alciatusa źródłem wyobraźni symbolicznej jest przedstawiona na 
rycinie „dwukształtność”, a więc fałszywość Scylli. Tymczasem dla 
Domaniewskiego najważniejsze w homerowej wizji Scylli są odgłosy 
fal, które w Emblemacie IV. Scylla przypominają szczekające psy:

jest Scylla skała w morzu. Poetowie piszą, 
że to pies, bo szczekanie na tym miejscu słyszą
morskich wałów, które się co raz otrącają
O nie i tak się to zda, jakoby szczekają.
(w. 1–3). 

Poeta kojarzy następnie Scyllę z głośnym i próżniaczym towa-
rzystwem. Krytykę ludycznego stylu życia wspierają odwołania do 
paremiologii, „w warstwie elokucyjnej emblematu znać posiłkowanie 
się formułami sentencjonalnymi”21.

wydaje się, iż oryginalnym na tle europejskiej emblematyki po-
mysłem Domaniewskiego jest uczynienie charybdy (a nie Scylli) 
symbolem prostytutki. Nie jest to chyba szczególny powód do dumy, 
gdyż koncept jest oparty na czytelnych aluzjach do anatomii („wir 
nienasycony na głębokości morskiej [...], który wszystko do siebie 
ciągnie i pożera” Emblemat III. Charybdis, w. 1–3). Na szczęście 
dla autora zbiór nie jest opatrzony ilustracjami, więc obyło się bez 
skandalu obyczajowego.

„wielorybowie” z Emblematu V „to są nad nas możniejsi ludzie 
bez pochyły”. za źródło inventio Domaniewski podaje Pismo Święte, 
dodając jako synonim słowo „Lewiatany” (w. 2). Tymczasem Le-
wiatan z apokalipsy (ap 12) jest zwykle przedstawiony jako twór 
hybrydalny: wąż i smok morski, symbolizujący szatana czy zło w 

21 Jadwiga kotarska, „motywy akwatyczne w polskich emblematach Xvii 
wieku”, in: eadem, Theatrum mundi: Ze studiów nad poezją staropolską, Gdańsk: 
wydawnictwo uniwersytetu Gdańskiego, 1998, s. 215.
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ogóle22. Poeta nadaje tytułowym morskim ssakom diametralnie inny 
sens, choć, zaznaczmy, zgodny z wykładnią bestiariów, gdzie wieloryb 
symbolizował (oprócz szatana) także „zarozumiałą wyniosłość ziem-
skiej władzy”23. To wielkie zwierzę oznacza w Emblemacie V magnata 
z jego wygórowanymi potrzebami. Nauka moralna Domaniewskiego 
jest utrzymana w duchu stoickim, jej celem staje się ostrzeżenie przed 
zadawaniem się z bogatszymi i zachęta, aby przyjaźnić się z ludźmi 
równego stanu. Opis tytułowych zwierząt jest daleki od apokalip-
tycznej (czy szerzej – religijnej) grozy i dotyczy ich apetytu: „wielkie 
brzuchy mają i gardziel łakomy.” Słusznie zauważa jadwiga Kotarska, 
że wywód poety prowadzi do „eksplikacji o posmaku satyrycznym”24. 
Komunał kultury dawnej, by przestawać z ludźmi swojego stanu spo-
łecznego i majątkowego został jednak wyrażony w sposób niebanalny.

w emblematyce zachodniej znajdujemy pewną paralelę z ujęciem 
Domaniewskiego. Stanowi ją Emblemat 3 ze zbioru joachima came-
rariusa Symbolum et emblematum aquatilibus et reptilibus (1604). 
Imago przedstawia wieloryba wypluwającego ryby do morza i jest 
opatrzony inskrypcją: Nocet assentatio magnis. Obaj twórcy prze-
strzegają więc przed schlebianiem możnym, przekraczaniem granic 
własnego stanu. camerarius jednak daje pouczenie „wielorybowi” 
(magnatowi), zaś Domaniewski ludziom średniego stanu, przy czym 
nie rozwija paraleli wieloryb (magnat) – małe rybki (szlachta). zbież-
ność jest więc zapewne przypadkowa, wynika z podjęcia tego samego 
tematu. Polski autor nie znał zbioru camerariusa, ale odwołał się do 
tego samego kodu kulturowego.

Syreny (Emblema VI) ze zbiorku litewskiego arianina pozbawione są 
różnorodnych znaczeń symbolicznych, jakie nadają im alciatus (1550, 
nr 94), kojarzący je z amor profanus, czy autorzy hiszpańscy ( juan 

22 zob. heinz mode, Stwory mityczne i demony: Fantastyczny świat istot mie-
sza nych, z niem. przeł. anna m. linke, warszawa: wydawnictwa artystyczne i 
Filmowe, 1977, s. 119.

23 stanisław kobielus, „wieloryb”, in: idem, op. cit., s. 332.
24 Jadwiga kotarska, op. cit., s. 220.
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horozco y covarrubias, Sebastian de covarrubiaz Orozco)25. Doma-
niewski w zwięzłej deskrypcji zwraca uwagę na ich półczłowieczą postać 
i przede wszystkim piękny, zwodniczy głos. Postaci z eposu homera 
bowiem symbolizują tu pochlebców i obłudników. Taka interpretacja 
nie jest nowością, gdyż w emblematyce symbolem pochlebstwa, zdrady 
były syreny, podobnie jak wąż (żmija), jaszczurka czy kameleon26.

Bardzo interesujące przykłady wyzyskania symboliki morskiej 
dla potrzeb stoickiej moralistyki znajdujemy w dwu ostatnich sub-
skrypcjach. Bohaterami Emblematu VII są remory. według Pliniu-
sza Starszego ta mała rybka jest „niezmiernym dowodem ukrytej 
potęgi, tak że nie trzeba już szukać większego”27. rzymski autor 
amplifikuje opis możliwości zwierzęcia zamieszczony wcześniej w 
Zoologii arystotelesa28, pisząc, że ryba ta na przykład zatrzymywała 
czterdziestowiosłową galerę.

remora jest dość rzadkim tematem emblematyki, henkel i Schöne 
nie odnotowują jej w monumentalnym zbiorze Emblemata. Hand-
buch... w XVI i XVII wieku symbolizowała niekiedy okultyzm, alche-
mię (wzmianki o niej znajdujemy np. w traktatach michała Sędziwoja) 
lub po prostu ukrytą moc zawartą w czymś, co wydaje się niepozorne. 
To ostatnie znaczenie przypisuje remorze Diego de Saavedra Fajardo, 
który w Empresas Politicas (1640) pisze: „Nie zawsze zwycięża to, co 
ma większą siłę. rejs statku może opóźnić maleńka remora.”29

25 zob. „sirena”, in: Emblemata: handbuch.
26 zob. Peter daly, Literature in the Light of the Emblem: Structural Parallels 

between the Emblem and Literature in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, toron-
to: university of toronto Press, 1979, s. 43, 135, 140–142.

27 kaja Pliniusza starszego, Historyi naturalnej ksiąg XXXVII = Caii Plinii 
secundi, Naturalis historia, przeł. Jozef Łukaszewicz, t. i–X, Poznań, 1845, t. viii, 
s. 504 (ks. XXXii, rozdz. 1).

28 arystoteles, Zoologia = Historia animalium, przeł., [z grec.] wstępem, ko-
ment. i skorowidzem opatrzył Paweł siwek, warszawa: Państwowe wydawnic-
two naukowe, 1982, s. 61–62.

29 Cyt. za: Jorge luis Borges, Zoologia fantastyczna, Jorge luis Borges przy 
współpr. margarity Guerreo, przeł. [z hisz.] zofia Chądzyńska, warszawa: wy-
dawnictwo „Czytelnik”, 1983, s. 141.
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Domaniewski swoiście interpretuje temat. w jego wyobraźni em-
blematycznej remora czepiająca się burty statku i hamująca żeglugę to 
„dobre przyjaciele”. Nachodzą oni dom czytelnika – adresata utworu:

Każą sobie nalewać, trzy po trzy gadają,
ciebie niepotrzebnymi słowy zabawiają.
(w. 19–20)

Pijaństwo, gadulstwo, „próżnowanie” są niezgodne z etosem sta-
tecznego ziemianina. anafora „Oko pańskie” zawarta w końcowych 
wersach utworu ma na celu podkreślenie pożytków płynących z oso-
bistego doglądania gospodarstwa przez gospodarza. cóż ma zatem 
czynić szlachcic hołdujący stoickim zasadom pracy na roli, nie chcący 
wszelako uwłaczać zasadom gościnności? Poeta podpowiada Salomo-
nowe rozwiązanie (czy raczej stoicko-arystotelesowski „złoty środek”):

Nie wadzi zabawnika wywieść z sobą w pole,
a będzie dobrze w domu, w polu i w stodole.
(w. 31–32)

ariański – a może po prostu – zdroworozsądkowy moralista 
przyporządkowuje cnotę gościnności idei dobrego gospodarowania.

Emblemat VIII. Syrtes – podobnie jak poprzedni – realizuje ory-
ginalny, niezwykle rzadki w emblematyce europejskiej pomysł. Syrty 
według Eneidy wergiliusza (i wiedzy geograficznej) to obfitujące 
w mielizny zatoki u północnych wybrzeży afryki. w interpretacji 
Domaniewskiego „Syrty” są uczuciami wywołującymi wielkie na-
miętności, burzącymi równowagę ducha. To miłość i „prawowanie”. 
metafora trafienia statkiem na „wysep” (w sensie: piaszczystą mieli-
znę) miłości (w. 22) brzmi w uszach współczesnego czytelnika zgoła 
osobliwie. moraliści stoiccy odradzali jednak miłość, uważając, że 
uczucie to kłóci się z zasadą zachowania równowagi życiowej, ideałem 
apatii, do której winien dążyć mędrzec. Przed pokusą namiętności i 
pieniactwa przestrzega autor Emblematów niektórych, anektując do 
celów stoickiej moralistyki symbolikę nautyczną. 
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w ośmiu „morskich” emblematach Domaniewski postuluje ideały 
w istocie bliskie ziemianinowi: zachowanie rozwagi w korzystaniu 
z czasu, w obcowaniu z magnatami, pochlebcami, umiaru w gościn-
ności, dystansu w kontaktach z kobietami i umiaru w prawowaniu 
się. Te konwencjonalne stoickie pouczenia są równie bliskie etyce 
naturalnej jana crella, socyniańskiego myśliciela działającego w 
latach 1613–1633 w rakowie30, co refleksjom zawartym w Pieśniach 
Kochanowskiego czy Carmina horacego. Nie sposób zidentyfikować 
ich źródła z uwagi na ogólnikowość napomnień Domaniewskiego 
i powszechność wątków stoickich w formacji intelektualnej twór-
ców końca XVI i początków XVII wieku. Tym niemniej opatrzone 
komentarzem uwzględniającym wspólne dla Stoi i chrześcijaństwa 
zasady moralności nabierają pewnego blasku poetyckiego dzięki 
wykorzystaniu przez autora zasad inventio. reinterpretacja znaczeń 
przypisywanych elementom morskiej fantastyki zmierza do osadzenia 
ich w realnym świecie.

miejsce, jakie zajmują Emblemata niektóre w literaturze staropol-
skiej jest szczególne. By je określić potrzebne jest szersze, panoramicz-
ne ujęcie tematyki morskiej w stuleciu poprzedzającym powstanie 
zbioru Domaniewskiego i w latach bliskich jego powstania.

Symbolika morska, obecna w literaturze kręgu śródziemnomor-
skiego już od czasów Odysei, była źródłem inwencji pisarzy polskich 
w okresie renesansu. jak wynika z badań Edmunda Kotarskiego31, 
poeci i prozaicy XVI wieku odwoływali się do niej w sposób ograni-
czony (konwencjonalność topiki), wybiórczy, najczęstszym obrazem 

30 zob. Jan Crell, Etyka arystotelesowska, poprawiona zgodnie z zasadami Pisma 
Świętego; idem, „etyka chrześcijańska”, in: Myśl ariańska w Polsce XVII wieku: an-
tologia tekstów, teksty wybrał, opracował, wstępem i notami opatrzył zbigniew 
ogonowski, [teksty przeł. z łac. tadeusz włodarczyk et al.], wrocław [i in.]: 
zakład narodowy im. ossolińskich, 1991, s. 557–599. obie etyki zostały wydane 
dopiero po śmierci Crella, w 1650 roku, a podręcznik dla studentów rakowskich 
Prima ehtices elementa w 1635 roku.

31 edmund kotarski, Sarmaci i morze: Marynistyczne początki w literaturze pol-
skiej XVI–XVII wieku, warszawa: wydawnictwo naukowe Pwn, 1995, s. 227–286.
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symbolicznym była alegoria rzeczypospolitej – okrętu i władcy – 
sternika nawy. Obraz ten był inspirowany pieśnią horacego O navis 
(Carmina I 14). Funkcjonował w piśmiennictwie politycznym i „nie 
było bodaj publicysty, który by go pomijał”32. Najsłynniejszy, najbar-
dziej sugestywny, rozbudowany obraz stworzył Piotr Skarga w alegorii 
ojczyzny – tonącego okrętu w Kazaniach sejmowych33. Nie sposób przy 
tym nie zauważyć, że renesansowi pisarze polityczni, a wśród nich na-
wet najwybitniejsi, jak jan Kochanowski, andrzej Frycz modrzewski, 
Stanisław Orzechowski czy łukasz górnicki, operowali wciąż tą samą 
topiką, przetwarzając tylko nieznacznie elementy obrazowania z pieśni 
horacego (taka jest zresztą natura toposu). równie konwencjonalna 
jest symbolika morska w nowołacińskiej i polskojęzycznej poezji re-
fleksyjnej. w wierszach andrzeja Krzyckiego, Klemensa janicjusza, 
mikołaja reja, Kochanowskiego czy mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
morze niezmiennie jest ukazywane jako locus horridus, życie – jako 
żegluga, przy czym symbolika marynistyczna, opatrzona zawsze 
negatywną konotacją, operuje stałymi komponentami: okręt, mary-
narz, skały, rafy, ster, wiosło, fale, port, gwiazda Polarna (cynozura). 
renesansowi poeci nie poszukują tego, co niezwykłe, nowe, dziwne, 
wierni estetyce harmonii i klasycystycznemu postulatowi imitatio 
odnoszą antyczną topikę do współczesnego życia i ujmują ją w ramy 
uniwersalnej etyki stoickiej, niekiedy schrystianizowanej.

Na tym tle poezja wczesnego baroku wyróżnia się bogactwem zna-
czeń symboliki morskiej, wyzyskaniem przez twórców nowych, niespo-
tykanych w XVI wieku elementów obrazowania, inną niż w renesansie 
jej funkcjonalizacją. w poezji Kaspra miaskowskiego (np. w wier-
szach Elegia pokutna do Naświętszej Panny i Matki, Pociecha do żalu34)  

32 Ibid., s. 229.
33 Piotr skarga, Kazania sejmowe, oprac. Janusz tazbir przy współudz. mi-

rosława korolki, kraków: zakład narodowy im. ossolińskich, 1972, s. 44–45.
34 kasper miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. alina nowicka-Jeżowa, warsza-

wa: wydawnictwo instytutu Badań literackich Pan, 1995, s. 137–151, 320–322.
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zyskuje ona sens religijny, czy nawet mistyczny35. cynozura symboli-
zuje maryję (tak niezmiennie już w całej twórczości katolickich po-
etów i kaznodziejów barokowych), morskie fale – grzechy pokutnika. 
Kasper Twardowski metaforykę morską uczynił głównym źródłem 
obrazowania w poemacie zatytułowanym Łódź młodzi z nawalności 
do brzegu płynąca (Kraków, 1618), „poeta nawiązuje tu do metafory 
łodzi życia, która w wersji schrystianizowanej podporządkowana 
została obrazowi łodzi Kościoła. […] Łódź Twardowskiego jest łódką 
życia […] ale bywa też metaforycznym określeniem jego poetyckiej 
pokuty36. z kolei w poezji Daniela Naborowskiego (np. Impreza. Ca-
lando poggiando, to na dół, to do góry) obiegowa symbolika nautyczna 
wyzyskiwana jest nie dla celów religijnych, lecz by zademonstrować 
sceptycyzm wobec etyki stoickiej. Skoro „człowiek – okręt od burzy 
niesiony” i „Nic stałego na świecie”, poeta wybiera postawę relaty-
wizmu i pragmatyzmu37. Domaniewski w Emblematach niektórych 
nie propaguje tak radykalnych postulatów etycznych, ale operuje 
bardzo różnorodną symboliką marynistyczną, której próżno szukać 
w renesansowej poezji.

zapytajmy więc o powody tak wzmożonego w początkach XVII 
stulecia zainteresowania symboliką morską, jej wzbogacenia i reinter-
pretacji. jedną z przyczyn są realia polityczne: rzeczypospolita przez 
pierwsze trzydziestolecie tego wieku prowadzi wojny ze Szwecją. 
wyczerpujące państwo walki w Inflantach (1601–1611, 1617–1618, 
1621–1622), w Inflantach i w Prusach Królewskich (1625–1629) 
uzmysłowiły ogółowi szlachty realne niebezpieczeństwo ze strony 

35 zob. stefan nieznanowski, O poezji Kaspra Miaskowskiego: studium o 
kształ towaniu się baroku w poezji polskiej, lublin: towarzystwo naukowe 
kul, 1965, s. 97.

36 Radosław Grześkowiak, „wprowadzenie do lektury”, in: kasper twar-
dowski, Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca, wydał Radosław Grześko-
wiak, warszawa: wydawnictwo instytutu Badań literackich Pan, 1998, s. 10–11.

37 zob. dariusz Chemperek, „dziedzictwo czarnoleskie w poezji daniela 
naborowskiego”, in: idem, Daniel Naborowski: Krakowianin – Litwin – Europej-
czyk, s. 160–162.
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sąsiadów zza morza. Przestało być ono tylko przestrzenią topiczną, 
literacką, stając się od początku XVII wieku obszarem skąd płynie 
realne zagrożenie, przybywają wrogowie, zwani na przykład przez 
ówczesnego poetą „zamorskim motłochem” czy „zamorczykami”38.

Drugim ważnym czynnikiem stymulującym wyobraźnię nautycz-
ną wczesnobarokowych autorów był, jak wspomniano wyżej, napływ 
druków emblematycznych i symbolograficznych do rzeczypospoli-
tej, książki te spotykamy w początkach XVII wieku w inwentarzach 
bibliotek średniej wielkości39. Przypominały one twórcom o (między 
innymi) potencjale poezjotwórczym fantastyki morskiej, tkwiącym 
w dziełach antycznych. Same też, jak choćby Emblematum libellus 
alciatusa zaczęły wchodzić do kanonu literatury humanistycz-
nej. Kolejnym zaś etapem stało się aktywne uczestnictwo poetów 
rzeczypospolitej w respublica litteraria europejskiej emblematyki. 
wśród nich widzimy twórców młodszych, urodzonych w trzecim 
ćwierćwieczu XVI stulecia, jak Naborowski czy Domaniewski, jak 
i starszych, na przykład Szymona Szymonowica, autora dziesięciu 
emblematów nagich dołączonych do pindarycznej Ode in repotiis 
Illustrissimorum Coniugum: Thomae de Zamoscio […] et Catharinae 
[…] de Ostrog (zamość, 1620).

wypadkową obu czynników stymulujących zainteresowanie coraz 
szerzej rozumianej i na nowo interpretowanej symboliki morskiej 
jest zbiór Domaniewskiego. autor Emblematów niektórych był może 
bardziej moralistą niż twórcą obdarzonym darem słowa poetyckiego, 
jego wiersze są pisane językiem chropawym, często rozwlekłym, o 
jednostajnych rymach. Niewątpliwie w warstwie elocutio utwory te 
nie zalecają się szczególnym kunsztem. Tytułem do sławy Domaniew-

38 Franciszek małkot, Głos tureckich i inflanckich wojen, b. m., 1640, k. B2 
verso. utwór jest przedrukiem z 1624 roku.

39 Zob. Ingė Lukšaitė, op. cit. Oprócz wzmiankowanych kompendiów emblema-
tycznych w księgozbiorze Rysińskiego były dzieła symbolograficzne Konrada Lycos-
tenesa i Teodora Zwingera [11], Piero Valeriano Bolzaniego [38], [89], Jeane’a Bodin 
[453], Jacoba Boissarda [123].
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skiego jest jednak napisanie jedynego w literaturze staropolskiej cyklu 
emblematów o tematyce morskiej. Litewski autor stworzył zbiór w 
jakimś sensie analogiczny do kompendium camerariusa Symbolum 
et emblematum aquatilibus et reptilibus. Ponadto, oryginalnie inter-
pretując sensy nadawane przez antyk i renesans morskim dziwom, 
wykreował nowy, barokowy kod symboliczny.
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Dariusz Chemperek

SOME EMBLEMS  (1623)  By JÓzeF domaniewski –  
the FiRst CyCle oF the non-euloGistiC seCulaR  

emBlems in the GRand duChy oF lithuania

Summary

dedicated to Peter irzykowicz the cycle of nude emblems (emblemata 
nuda) by Józef domaniewski originally revamps a sea topic taken among 
others from Odyssey, Aeneid, Natural History by Plinius senior, and 
Metamorphosis by ovidius or Emblematum liber by andreas alciatus. in 
eight works the author interpreted navigation symbols: stars (guides 
of oarsmen), halcyons, Charybdis, scylla, whales, sirens, remoras and 
syrtes. senses of domaniewski’s emblems lie within ethics of christian-
ized stoicism and are close to landlord ideals; however, interpretation 
of these symbols often is ingenious and innovative. Popularity of sea 
topics (understood usually as formidable to human being) arises from 
clear reality of a sea to contemporary writers: during almost first three 
decades of the seventeenth century the Polish-lithuanian Common-
wealth conducted wars against overseas sweden. the other reason of 
literary discovery and exploring of navigation symbols in the first in the 
Commonwealth so homogeneous thematically cycle was appearance of 
a great number of works on emblems and graphics of symbols, which 
affected poetry creation potential lying in fantastic of a sea.


