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Inspiracje biblijne

we wczesnej poezji Symeona z Po³ocka

Okres baroku sprzyja³ refleksjom dotycz¹cym ¿ycia cz³owieka i jego relacji
z Bogiem. St¹d te¿ mno¿y³y siê utwory po�wiêcone nieznajomo�ci losu ludzkiego,
�mierci, S¹du Ostatecznego. Mia³y one za zadanie przestrzegaæ przed grzechem
i nawo³ywaæ do spe³niania powinno�ci chrze�cijañskich. Z tego te¿ powodu Biblia
by³a w owym czasie najwa¿niejszym �ród³em inspiracji, wzorem my�lenia.

W traktacie O poezji doskona³ej Maciej Sarbiewski, jeden z g³ównych teo-
retyków i praktyków baroku, wyk³ada program dla poetów chrze�cijañskich,
nakazuj¹cy studiowanie ¿ywotów Ojców Ko�cio³a i �wiêtych mêczenników oraz
czerpanie nauki z dwóch �róde³: historii biblijnej i teologii1. Teksty biblijne
uznawano bowiem za cenne �ród³o poetyckie. Nadano te¿ szczególne znaczenie
s³owu � logosowi, g³ównemu sk³adnikowi poezji, za pomoc¹ którego powinna
byæ t³umaczona ludziom tajemnica �wiata.

Warto podkre�liæ, ¿e twórcy barokowi czê�ciej siêgali do Starego Testamen-
tu. Wynika³o to z wiêkszej atencji, z jak¹ traktowano Ewangelie � nie odwa¿ali
siê porównywaæ bohaterów swoich wierszy z Jezusem czy Matk¹ Bosk¹. Je¿eli
pojawia³a siê tematyka nowotestamentowa, to s³u¿y³a g³ównie propagowaniu
i przypominaniu zasad etyki chrze�cijañskiej i dotyczy³a narodzin, mêki i �mier-
ci Chrystusa.

Równie¿ we wczesnej twórczo�ci Symeona z Po³ocka2 mo¿na odnale�æ tek-
sty nasycone motywami i w¹tkami zaczerpniêtymi z Pisma �wiêtego.

1 M. K. Sarbiewski, O poezji doskona³ej, prze³. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wroc³aw 1954,
ks. 2, s. 36.

2 Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana w oparciu o najwcze�niejszy rêkopis Symeona
z Po³ocka, zatytu³owany Collectanea zebran[ie] scriptow rozmaitych i notatie. Zbiór ten znajduje
siê obecnie w kolekcji rêkopisów Moskiewskiej Drukarni Synodalnej w Rosyjskim Pañstwowym
Archiwum Akt Dawnych w Moskwie � RPADD, f. 381, op. 1, Rêkopisy Biblioteki Drukarni Sy-
nodalnej, nr 1800. Wiersze i notatki Symeona Po³ockiego. Autograf. 2o (» 18,25 x 30,75 cm).
Jest to zbiór rêkopi�mienny o bardzo ró¿norodnej tre�ci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e z³o¿y³y siê na
niego czê�ci zapisywane w ró¿nym czasie, dopiero pó�niej po³¹czone w jedn¹ ca³o�æ, nie zawsze
zgodnie z chronologi¹ powstawania. �wiadczyæ mo¿e o tym np. to, ¿e na samym pocz¹tku znajduj¹
siê Metry [...] na przybycie Cara Aleksego [...] z roku 1656, a Akafist, który zgodnie z adnotacj¹
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Ju¿ tytu³ wiersza Usty miê chwal¹, a serce ich daleko odo mnie wskazuje
bezpo�rednie �ród³o inspiracji � to fraza zaczerpniêta z Ewangelii �w. Mate-

usza3. Rozwijaj¹c tytu³ow¹ my�l, Symeon przywo³uje rozmaite przyk³ady dyso-
nansów i pisze, ¿e muzyka brzmi przyjemnie do momentu, kiedy nie zostaje
zak³ócona przez �swar z ha³asem�, �piewanie s³owika jest s³odkie, �gdy z nim nie
kracze g³os kruka sprosnego�. Wyra¿a te¿ pogl¹d, ¿e modlitwa zachowuje moc,
�je�li zgodne miewa dzie³a, obyczaj�, a gdy zachowanie k³óci siê z wyra¿anymi
zasadami moralnymi, wtedy �mierz³e s¹ Bogu te discerty dziwne�. Na potwier-
dzenie swego zdania w zakoñczeniu utworu wylicza kolejne przyk³ady �zgrzy-
tów�: �le nastrojona lutnia, wilcze wycie, ¿ó³æ zmieszana z miodem oraz �z cnym
mê¿em niecnotliwa ¿ona�.

Z kolei wiersz Illum oportet crescere me autem minui jest poetyck¹ interpreta-
cj¹ opowie�ci o narodzinach Jana Chrzciciela z Ewangelii �w. Jana i �w. £ukasza.
Symeon nie przypomina tej historii, lecz od razu j¹ interpretuje, licz¹c zapewne
na oczytanego odbiorcê. Za podstawê rozwa¿añ pos³u¿y³ poecie fakt, i¿ Jan
urodzi³ siê �w samym lecie // gdy dzieñ poczyna ubywaæ na �wiecie�, natomiast
Chrystus � �gdy dzieñ bierze swój interment�, czyli kiedy dzieñ staje siê coraz
d³u¿szy. Symeon jednak nie poprzestaje na prostym stwierdzeniu tego zjawiska
przyrodniczego, ale nadaje mu znaczenie symboliczne. Jak wiadomo, w baroku
w³a�ciwie ka¿de wydarzenie mo¿na by³o zinterpretowaæ w duchu biblijnym,
odnajdywaæ jego dodatkowe, ukryte znaczenia. Tak dzieje siê równie¿ w oma-
wianym utworze. Symeon podkre�la, ¿e fakt urodzin w okresie, kiedy dzieñ
ulega skróceniu, t³umaczy �malenie� Jana. Wyja�nia te¿, dlaczego �trzeba Chry-
stusowi uro�æ a¿ do nieba�. Poeta dodatkowo rozwija i motywuje swój pogl¹d
w ostatnim fragmencie tego krótkiego, bo jedynie szesnastowersowego tekstu,
rzeczywistym �umaleniem� Jana Chrzciciela po �ciêciu jego g³owy oraz �uro-
�niêciem� Chrystusa, jakie mia³o miejsce w momencie ukrzy¿owania:

Mogê rzec jeszcze, ¿e w ten czas Jan �wiêty
Umalon, gdy by³ od Heroda �ciêty.

Symeona powsta³ w roku 1648, zajmuje karty od 53 do 75. Rêkopis posiada cechy brudnopisu
� notatnika, o czym �wiadcz¹ m.in. zamazane i przekre�lone wiersze, liczne karty wydarte i notatki
�przeprawiono�. Zbiór zawiera notatki z lektury, æwiczenia jêzykowe oraz ró¿nego rodzaju infor-
macje praktyczne. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e omawiany zbiór obejmuje lata 1648�1663, ale by³ uzu-
pe³niany równie¿ pó�niej, w czasie pobytu pisarza w Moskwie, o czym �wiadczy wykaz królów
polskich uzupe³niony notatk¹ �1675 � Jan Trzeci Sobieski�.

3 �Ten lud czci mnie wargami; ale serce ich daleko jest ode mnie� (Mt 15,8). S³owa te wypo-
wiedzia³ Jezus, cytuj¹c proroctwo Izajasza: �poniewa¿ ten lud przybli¿a siê ku mnie usty swymi
i czci miê wargami swymi, ale serce jego daleko jest ode mnie� (Iz 29, 13).
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A Chrystus4 urós³, gdy na drzewie krzy¿a
Wyniesion wzgórê, ku niebu siê zbli¿a³.

Zreszt¹ �wyniesienie wzgórê�, jakie dokona³o siê na krzy¿u, równie¿ ma
podwójne znaczenie � realne i symboliczne. Ukrzy¿owanie wynosi³o ofiarê po-
nad g³owy ludzi, ale jednocze�nie w odniesieniu do Chrystusa oznacza³o �mieræ.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e Zbawiciel obiecywa³ z³oczyñcy, który wyzna³ swoje
grzechy, ¿e jeszcze tego dnia bêdzie z Nim w raju.

W wierszu Adam i Chrystus poeta równie¿ nawi¹zuje do symboliki postaci
biblijnych, rozwijaj¹c s³owa z Pierwszego Listu �w. Paw³a do Koryntian: �Tak te¿
jest napisane: Sta³ siê pierwszy cz³owiek, Adam, dusz¹ ¿yj¹c¹, a ostatni Adam
duchem o¿ywiaj¹cym. [...] Pierwszy cz³owiek z ziemi � ziemski, drugi Cz³owiek
� z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
A jak nosili�my obraz [cz³owieka] ziemskiego, tak te¿ nosiæ bêdziemy [cz³owieka]
niebieskiego�.

Ju¿ w pierwszych s³owach poeta wskazuje na to w³a�nie �ród³o jako podsta-
wê swoich rozwa¿añ:

Ziemskim jest pierwszy cz³owiek narzeczony
Od Paw³a w Li�ciech, i¿ z ziemie stworzony.
Wtóry jest Chrystus, Syn Maryey Panny,
Niebieskim cz³ekiem od tego¿ nazwany.

Symeon natychmiast obja�nia, ¿e stwierdzenia �cz³owiek niebieski� nie nale-
¿y rozumieæ literalnie, poniewa¿ oznacza ono, �i¿ Boska Persona // w Chrystusie z
ludzk¹ natur¹ spojona�. W dalszej czê�ci utworu wymienia inne ró¿nice miêdzy
�cz³owiekiem ziemskim� a �cz³owiekiem niebieskim�: Chrystusa �sprawy //
// �wiête, niebieskie�, natomiast Adam � to cz³owiek pe³en �ziemskich namiêt-
no�ci�. Adam sprowadzi³ na ludzko�æ �mieræ, natomiast Chrystus przez swoj¹
�mieræ i zmartwychwstanie ofiarowa³ ludziom nie�miertelno�æ w niebie. Ostatni
argument jest natury �praktycznej� � Chrystus zosta³ zrodzony �bez spo³ku mê-
skiego // [...] za spraw¹ Parakleta swego�, �przedziwn¹ moc¹ rêki wszechmog¹-
cej�; Adam natomiast, choæ równie¿ �bez spó³ku stworzony // lecz z prostej
ziemie�, jest �ziemski rzeczony�. Podobnie jak �wiêty Pawe³ Symeon koñczy
swój utwór wezwaniem, aby wszyscy ludzie odrzucili obraz ziemski i �niebieski
w³o¿yli�. Jednak poeta nie chce negowaæ zas³ug Adama i chocia¿ postuluje,

4 W rêkopisie skrót cyrylic¹: XC.
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aby�my byli �wtóremu podobni cz³owiekowi�, uwa¿a jednak, ¿e mo¿e siê to staæ
dopiero wtedy, kiedy odda siê ho³d �z ziemie Adamowi�.

W innym wierszu pt. Raj poeta zauwa¿a istnienie pewnego niedopowiedze-
nia w biblijnej opowie�ci i usi³uje ten w³a�nie fragment u�ci�liæ. Zwraca siê
wiêc do czytelnika z takim oto pytaniem retorycznym:

Gdy �wiat Bóg tworzy³, raj jest nasadzony,
Jednak w dniu trzecim nie jest pomieszczony,
A¿ po Adamie Moj¿esz przypomina
O nim w Genesim: có¿ to za przyczyna?

W tek�cie znajduje siê tak¿e odpowied�: �Cz³owiek jest Rajem Bogu ulu-
bionym�. Symeon rozwija powy¿sz¹ my�l i dodaje, ¿e dla Boga nie ma wiêkszej
rado�ci ni¿ bycie z lud�mi; raj utworzony z drzew nie mo¿e daæ Chrystusowi
pe³ni szczê�cia. Przecie¿ ka¿dy cz³owiek zawiera w sobie zal¹¿ek raju, nawet
³otr i dlatego nawet on �wzi¹³ obietnicê o raju�.

Utwór Raj jest ciekawy jeszcze z jednego wzglêdu. Przywo³uje w nim poeta
apokryficzn¹ opowie�æ, z której zaczerpn¹³ imiona ³otrów ukrzy¿owanych razem
z Chrystusem. Brzmi¹ one Dyzma i Gestas. Pojawiaj¹cy siê w wierszu Dyzma
by³ dobrym ³otrem, tym, który kaja³ siê i poleca³ z ufno�ci¹ Zbawicielowi5. Poeta
dopuszcza mo¿liwo�æ, ¿e nawet najgorszy cz³owiek mo¿e siê poprawiæ i w ten
sposób uzyskaæ Zbawienie.

Wiersz Enigma to krótka, bo sk³adaj¹ca siê zaledwie z czterech wersów,
zagadka:

Jest stad³o, w którym Boskie przypomnienie
Z przysiêg¹ Bo¿¹ gdy mia³o z³¹czenie,
Wyda³o owoc Bo¿¹ £ask¹ z siebie.
Zgadni, i módl ich, je�li chcesz byæ w niebie.

W rêkopisie znajduje siê równie¿ jej rozwi¹zanie w jêzyku ³aciñskim: Za-

charias memoria Dei, Elisabet Jusuries um Dei, Joannes gra[ti]a Dei6. Tekst
zagadki wyra�nie nawi¹zuje do historii poczêcia i narodzin Jana Chrzciciela
w rodzinie Zachariasza i El¿biety, opowiedzianej w Ewangelii �w. £ukasza. Oni

5 Ks. J. Stêpieñ, has³o £otrzy, [w:] Podrêczna encyklopedia biblijna, red. ks. E. D¹browski,
t. 1, Poznañ � Warszawa � Lublin 1959, s. 761.

6 Ñ. Ïîëîöêèé, Âèðøè, ñîñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà òåêñòîâ, âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è êîììåí-

òàðèè Â.Ê. Áûëèíèí, Ë.Ó. Çâîíàðåâà, Ìèíñê 1990, s. 93. Wydawcy nie podaj¹ rozwi¹zania za-
gadki, znajduj¹cego siê na tej samej stronie rêkopisu.
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bowiem �nie mieli syna, bo El¿bieta by³a niep³odna, a byli ju¿ oboje podeszli
w latach swoich� (1,7). Poeta odnosi siê do s³ów anio³a zapowiadaj¹cych, ¿e
m³odzieniec �bêdzie nape³niony Duchem �wiêtym jeszcze w ¿ywocie matki�
(Ewangelia �w. £ukasza 1,15).

Realizuj¹c postulat dok³adnego studiowania Pisma �wiêtego, w wierszu Pla-

ga Symeon z Po³ocka rozmy�la, czy wszystkie nieszczê�cia, jakie dotykaj¹ cz³o-
wieka, s¹ kar¹ wynikaj¹c¹ z gniewu Bo¿ego. Wymienia dla przyk³adu postacie
znane z Biblii: Pawe³, Job, Maria, siostra Moj¿esza oraz ��leporodzony�. Z Dzie-

jów Apostolskich pochodzi historia Szaw³a, którego Jezus �powabia³�. Najpierw
pozbawi³ go wzroku, a nastêpnie za po�rednictwem Ananiasza uzdrowi³, mówi¹c:
�albowiem on mi jest naczyniem wybranym, aby niós³ imiê moje przed pogan
i królów i synów izraelskich. Gdy¿ ja mu uka¿ê, jak wiele trzeba mu wycierpieæ
dla imienia mego� (Dz 9,15�16). Maria zosta³a �w�ci¹gniêta� za to, ¿e �grzeszy³a
szemrz¹c pró¿n¹ mow¹� przeciwko Moj¿eszowi. Pan za� spowodowa³, i¿ �Maria
ukaza³a siê od tr¹du zbiela³a�, jednak na pro�bê Aarona i Moj¿esza zosta³a uleczo-
na (Lb 12,10). W Ewangelii �w. Jana znajduje siê przypowie�æ o uzdrowieniu
cz³owieka niewidomego od urodzenia. Kiedy uczniowie, s¹dz¹c, i¿ wada fizyczna
zawsze jest bezpo�rednim nastêpstwem grzechu, zapytali Jezusa: �Rabbi, kto
zgrzeszy³, on czy rodzice jego, ¿e siê �lepym narodzi³?�, us³yszeli, ¿e �ani on nie
zgrzeszy³, ani rodzice jego; ale ¿eby siê okaza³y w nim sprawy Bo¿e� (J 9,2�4).
Ca³a Ksiêga Joba jest przecie¿ �wiadectwem, ¿e sprawiedliwi równie¿ musz¹
wiele znosiæ. Dla wypróbowania wiary Bóg pozwoli³ szatanowi do�wiadczyæ nie-
winnego, pozbawiaj¹c go ca³ego mienia, dzieci i dotykaj¹c tr¹dem. Job �cierpia³
z ochot¹� i utrzymywa³, ¿e wyroków Opatrzno�ci Bo¿ej nie mo¿na zg³êbiæ, lecz
nale¿y siê im poddaæ. Analizuj¹c przyk³ady biblijne, poeta dochodzi do wniosku,
¿e Bóg tylko �Antyocha skara³ i Heroda za z³e uczynki�, natomiast w pozosta³ych
przypadkach �do�wiadcza i w�ci¹ga�. �wiadczy to wiêc o tym, ¿e Bóg zsy³aj¹c
nieszczê�cia:

Czasem do�wiadcza, w�ci¹ga, karze bywa,
I¿by siê ws³awi³, w plagach zachowywa.
[...]
Czasem zabiega przysz³ej nieprawo�ci,
Jako zwyk³ ociec mieæ syny w karno�ci.

Cz³owiek nie powinien wiêc narzekaæ ani blu�niæ, ale raczej zastanowiæ siê,
w jaki sposób doznawane cierpienie mo¿e odmieniæ jego ¿ycie. Rozwa¿aj¹c
kwestiê cierpienia, �w. Paisjusz Wieliczkowski naucza, ¿e �winni�my wiedzieæ, ¿e
w ¿adnej potrzebie ani ucisku Bóg nie porzuca nas i nigdy nie dopuszcza próby
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ponad nasze si³y. Dlatego te¿ trzeba, aby�my z dziêkczynieniem d�wigali swój
krzy¿, to jest znosili wszystkie przykro�ci cierpliwie, w czasie i miejscu nam
danym�7.

Bardzo bogaty w motywy biblijne jest Triumph cierpliwo�ci piêknemi obrazy

wyra¿ony, bêd¹cy rozwa¿aniem na temat cnót, dziêki którym cz³owiek przezwy-
ciê¿a wszystkie s³abo�ci duszy i cia³a i stopniowo osi¹ga stan ³aski. Jest to zbiór
w¹tków zaczerpniêtych z Biblii, które �piêknemi obrazy� ilustruj¹ tezê, ¿e �cnotê
w ofiarê nad wo³u piêknego // Bóg lubi�. Pod pojêciem tytu³owej cierpliwo�ci
rozumie poeta nie tylko dos³ownie cierpliwo�æ, ale równie¿ pos³uszeñstwo i wiarê
oraz podporz¹dkowanie siê wyrokom boskim8. Taka postawa cz³owieka sprawia,
¿e mu nawet �Fortuna niewol¹ ho³duje�, co zosta³o udokumentowane w wierszu.

Kolejne fragmenty podaj¹ przyk³ady ró¿nie rozumianej cierpliwo�ci. Poeta
przedstawia wielb³¹da, który �przed swego pana // gdy wk³ada ciê¿ar nachyla
kolana�; Józefa, który nie ulega ¿¹dzy, choæ jest kuszony przez Zefirê; Izaaka,
który �s³ucha³ Abrama, by ten mia³ byæ �ciêty�; Hioba, który z pokor¹ znosi
wszelkie spotykaj¹ce go nieszczê�cia i Tobiasza, który nawet do�wiadczony �le-
pot¹ wierzy w Boga. Jednak najwiêkszym wyrazem �cierpliwo�ci� jest po�wiê-
cenie Chrystusa, który ze s³owami �Wykona³o siê�9 odda³ ¿ycie na krzy¿u i w ten
sposób �piek³o [zosta³o] przezeñ zwyciê¿one�.

Wiersz W�ciek³emi biegasz koñmi Kupidynie to interesuj¹ca mieszanina moty-
wów zaczerpniêtych z ró¿nych �róde³: z Pisma �wiêtego oraz antyku. Na przyk³ad
strza³y Kupidyna (�spro�nej Wenery niewstydliwego syna�) siêgaj¹ z równ¹ si³¹
nie tylko Hektora i Jowisza, ale tak¿e Salomona. Dzieje siê tak dlatego, ¿e antyki-
zacja czy biblizacja s¹ wy³¹cznie powierzchowne, a postacie i atrybuty �wiata
Pisma �wiêtego i mitologii s¹ po prostu umownymi symbolami i �wiadcz¹ o oczyta-
niu i erudycji autora, natomiast celem wiersza jest wyk³adnia my�li moralizator-
skich i wychowawczych, nie za� prezentacja nowych wiadomo�ci.

Podobnie wykorzysta³ poeta materia³ biblijny i antyczny w wierszu Szczê�cie

bogaczów op³akane. Postacie, maj¹ce swoje korzenie b¹d� w Biblii, b¹d� w anty-
ku, s³u¿¹ tylko ilustracji podstawowej tezy. Wiersz rozpoczyna siê od przypom-
nienia znanej my�li o tym, ¿e ³atwiej jest wielb³¹dowi przej�æ przez ucho igielne,
ni¿ bogaczowi dostaæ siê do królestwa niebieskiego. Poeta nie podaje �ród³a tej

7 �w. Paisjusz Wieliczkowski, O modlitwie umys³u albo modlitwie wewnêtrznej, prze³. i wstê-
pem opatrzy³ J. Kuffel, Bia³ystok 1995, s. 113.

8 W tym momencie przychodzi mi na my�l staropolskie s³owo �powolno�æ�, czyli czynienie
po woli Boskiej. Byæ mo¿e w³a�nie to okre�lenie najdok³adniej oddaje �cierpliwo�æ� w rozumieniu
Symeona z Po³ocka.

9 S³owa te znajduj¹ siê tylko w Ewangelii �w. Jana (19,20).
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biblijnej sekwencji ani jej dok³adnego brzmienia. Podobnie postacie pojawiaj¹ce
siê w dalszych czê�ciach �wiadcz¹ tylko o tym, ¿e bogactwo nie daje szczê�cia.
Aby udowodniæ tê tezê, poeta przywo³uje takie symbole bogactwa, jak Lukul-
lus10, Krezus11 czy te¿ Midas12.

Nieuczciwie zdobyte bogactwa Symeon przeciwstawia tym, które osi¹gniêto
ciê¿k¹ prac¹, gdy¿:

Kto z³ota, skarbów ³akomie namno¿y
I w nich nadziejê, ach g³upiec, po³o¿y,
Znag³a �mieræ tego ze wszystkiego z³upi,
Cze�æ nie obroni, z³oto nie okupi.
Nad to przewo�nik z³y ognistej rzeki
Charon, zawiezie do piek³a na wieki.

Natomiast:

Gdy kto pilno�ci do prace przy³o¿y
Pewnie otrzyma dar w ¿ywno�ci Bo¿y.
A gdy siê czêsto do potu wyrobi,
Pewnie Bóg z nieba i szat¹ przyzdobi.

Najdoskonalsz¹ form¹ pracy jest, zdaniem Symeona, praca Zbawiciela, któ-
ry swoim trudem zwyciê¿y³ czarta.

Po raz kolejny motywy biblijne i antyczne przeplataj¹ siê w wierszu Czemu

�wiat ho³duje s³awie niestatecznej. Symeon ocenia tu ludzi, których s³awa minê-
³a: Salomona, Samsona, Absaloma, Jenatasa13, ale tak¿e Tulliga14 i Arystotelesa.

10 Lucius Licinius Lucullus (ok. 117�56 p.n.e.) � wódz, kwestor i konsul rzymski, który po
wycofaniu siê z dzia³alno�ci politycznej prowadzi³ wystawne ¿ycie. Zob. has³o Uczta lukullusowa,
[w:] W. Kopaliñski, S³ownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 1226.

11 Krezus (ok. 560�546 p.n.e.) � s³yn¹cy z olbrzymich bogactw ostatni król Lidii. Ju¿ w staro-
¿ytno�ci jego imiê sta³o siê synonimem bogacza. Zob. has³o Krezus, [w:] ibidem, s. 540.

12 Midas � legendarny król Frygii, s³ynny z bogactwa. W sporze Apollina z Panem jako jedy-
ny opowiedzia³ siê za Panem, za co Apollo sprawi³, ¿e wyros³y mu o�le uszy. Za¿¹da³ od Dionizo-
sa, aby wszystko, czego siê tknie, zamienia³o siê w z³oto. Kiedy jednak równie¿ po¿ywienie zmie-
ni³o siê w z³oto (w niektórych wersjach legendy Midas zamieni³ w z³oty pos¹¿ek swoj¹ córkê),
poprosi³ o cofniêcie tego daru. Zob. has³o Midas, [w:] ibidem, s. 685�686.

13 Najprawdopodobniej chodzi o syna Saula, Jonata, wyró¿niaj¹cego siê si³¹ i odwag¹. Ryzy-
kowa³ ¿yciem, ¿eby pomóc Dawidowi, którego Saul chcia³ zg³adziæ. Zob. I Ksiêga Samuela, ina-
czej Ksiêga I Królewska, (14,48 passim).

14 Marcus Tullius Cicero (106�43 p.n.e.) � najwybitniejszy mówca rzymski, teoretyk wymo-
wy, filozof i pisarz. Jego dzie³a ju¿ od roku 1579 drukowane by³y w Krakowie w jêzyku ³aciñskim,
za� od 1603 r. w Wilnie w t³umaczeniu Bieniasza Budnego. Niektóre z tych wydañ zachowa³y siê
w ksiêgozbiorze Symeona z Po³ocka. Ponadto prozê ciceroniañsk¹ na�ladowali m.in.: Stanis³aw
Orzechowski, £ukasz Górnicki, Piotr Skarga.
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Kiedy� postacie te znaczy³y wiele, ale �we mgnieniu zrzenice wszystko siê zmie-
ni³o�. Przywo³uje te¿ znany barokowy topos �wiata, rozumianego jako targowisko
¿ycia i pró¿no�ci. Topos ten wywodzi siê od Pitagorasa, porównuj¹cego ¿ycie
z targowiskiem, na które przybywaj¹ ludzie kierowani rozmaitymi zamiarami. Me-
taforê tê wykorzysta³ potem �w. Jan Z³otousty w swoich homiliach oraz kardyna³
Cezar Baroniusz w s³ynnych Rocznych dziejach ko�cielnych. Tak¿e John Bunyan
w opowie�ci Wêdrówka pielgrzyma opisuje �targowisko za³o¿one przez diab³ów:
Belzebuba, Apollyona i Legion, w Mie�cie Pró¿no�ci, przez które pielgrzymi prze-
chodzili w drodze do Wiecznego Miasta; targ oblê¿ony przez wrzaskliwy t³um,
z mnóstwem bud, w których kot³uj¹ siê ¿onglerzy, ma³py i marionetki; ka¿dy
naród (W³osi, Francuzi, Hiszpanie, Anglicy) ma tam swoj¹ ulicê�15.

Symeon z Po³ocka podkre�la, ¿e zajmuj¹c siê sprawami doczesnymi, takimi
jak w³adza, bogactwo, s³awa, uroda, zapominamy o tym, ¿e �dobro nam wieczy-
ste umyka�. Do cz³owieka poeta zwraca siê alegorycznie: �o karmio robactwa,
o ziemny popiele, o roso�. Wszystkie te przeno�nie podkre�laj¹ ulotno�æ ludz-
kiej egzystencji, �bo coæ �wiat darowa³, prêtko to odejmie�. Jedyn¹ nieprzemija-
j¹c¹ warto�ci¹ jest Zbawienie, staranie siê o �wieczne�. Tylko ten cz³owiek
mo¿e byæ naprawdê szczê�liwy, �który �wiat zarzuci za siebie�.

Tytu³ Caesarem defers et forunam eius zaczerpniêty zosta³ z historii o tym,
jak Cezar uspokoi³ strwo¿onego burz¹ ¿eglarza stwierdzeniem, ¿e nic z³ego nie
mo¿e siê zdarzyæ statkowi, któremu on, w³adca, zawierzy³ swoj¹ osobê16.

Tekst dzieli siê na dwie wyra�ne czê�ci. Pierwsza z nich jest rozwiniêciem
u¿ywanego w praktyce kaznodziejskiej aforyzmu ³aciñskiego. ��wiata monarcha
niezwyciê¿ony� w czasie jednej z podró¿y morskich �sztarmów doznawa³ z wia-
tru przeciwnego�. Kiedy przera¿ony kapitan statku chcia³ uciekaæ, Cezar wypo-
wiedzia³ s³owa, które �otuchê sprawi³y naucie�:

Cesarza wieziesz i fortunê jego,
Nie trwo¿ siê namniej morza burzliwego.

Symeon sprowadzi³ nastêpnie sw¹ opowie�æ na p³aszczyznê religijn¹ i zin-
terpretowa³ w sposób alegoryczny. Jak wiadomo, ju¿ dla staro¿ytnych ludzi
¿egluga by³a symbolem ¿ycia, o czym �wiadczy choæby historia Odyseusza,
wspomniana w poprzednim wierszu. Poeta uwa¿a, ¿e ka¿dy cz³owiek jest okrê-
tem, który na swoim pok³adzie, czyli w sercu, ma Boga. Z tego powodu chrze-
�cijanie nie powinni siê obawiaæ ¿adnych przeciwno�ci, gdy¿:

15 W. Kopaliñski, S³ownik mitów..., s. 937.
16 Zob. E. Ma³ek, Ðóññêàÿ íàððàòèâíàÿ ëèòåðàòóðà XVII�XVIII âåêîâ. Îïûò óêàçàòåëÿ

ñþæåòîâ, £ód� 1996, s. 173.
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S³owem On skróci morskie nadêto�ci,
Ustan¹ wa³y na Jego fukanie,
Ucichnie srogich wiatrów szturmowanie.

Symeon podkre�la, ¿e skoro s³owa cesarskie uspokoi³y ¿eglarza, to o ile¿
bardziej spokojny powinien byæ cz³owiek, który �Chrystusa Boga wiezie przy-
tomnego�. Powo³uje siê na autorytet króla Dawida, który:

[...] mia³ dufno�æ niekiedy,
Nie obawiam siê � mówi¹c � ¿adnej biedy,
Bym chodzi³ srzodkiem cienia �mierci mglistej,
Bo� ty, Bóg, ze mn¹, mój Zbawiciel isty.

Warto wiêc w tym miejscu zacytowaæ fragment Psalmu 26, z którym znako-
micie koresponduje wiersz Symeona. W przek³adzie ojca Jakuba Wujka brzmi
on nastêpuj¹co: �Pan o�wiecenie moje i zbawienie moje, kogó¿ siê baæ bêdê?
Pan obroñca ¿ywota mego, kogó¿ siê bêdê lêka³. [...] Choæby stanê³y przeciwko
mnie wojska, nie bêdzie siê ba³o serce moje; choæby powsta³a przeciwko mnie
bitwa, w tym ja nadziejê pok³adaæ bêdê�17. Wiersz koñczy siê mora³em, raz
jeszcze podkre�laj¹cym, ¿e [...] gdzie obecny ³ask¹ Chrystus bêdzie, // Bespiecz-
no ko¿dy po¿egluje wszêdzie�.

Na zakoñczenie warto przywo³aæ wiersz S³owo Bozyie, który Symeon po-
�wiêci³ konieczno�ci uwa¿nego studiowania Pisma �wiêtego. Zdaniem poety,
jest ono najlepszym po¿ywieniem dla umys³u. Symeon siêga w tym wierszu po
zaskakuj¹ce porównanie � zestawia my�lenie z trawieniem i pisze, ¿e zaburzenie
tych procesów �wiadczy o zbli¿aj¹cej siê �mierci:

Jako¿e wnehda ne swariajet
Piszczy syriszcze18, ili izmietajet,
Znamia jest prestno smerti blizu byti.

Podobnie, je¿eli umys³ nie przyjmuje S³owa Bo¿ego, jest to oznak¹ �smerti
duszy cze³owieka�. Co ciekawe, w wierszu tym po raz kolejny wyra¿a poeta
paradoksalny pogl¹d, ¿e dusza, z natury swojej nie�miertelna, mo¿e umrzeæ i zo-

17 Ps 26,1�4. Dla przyk³adu przytaczam równie¿ inne fragmenty psalmów, podkre�laj¹ce uf-
no�æ ich autorów w opiekê i moc Bo¿¹: �Ale ty, Panie, jeste� obroñc¹ moim� (3); �Pan twierdza
moja i ucieczka moja i wybawiciel mój� (17); �Albowiem moc¹ moj¹ i ucieczk¹ ty jeste�� (30);
�Bóg nasz¹ ucieczk¹ i moc¹, pomocnikiem w uciskach, które nawiedzi³y nas bardzo. Przeto siê
baæ nie bêdziemy, gdy poruszy siê ziemia i niebo� (45); �Bo oto Bóg mi pomaga, a Pan jest
obroñc¹ duszy mojej� (53); �W Bogu nadziejê mia³em, nie bêdê siê ba³ tego, co mo¿e uczyniæ mi
cia³o� (55).

18 Syriszcze � tutaj: ¿o³¹dek.
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staæ po¿arta przez �czerwey chotiaszczych sniedat wo wiek wieka�. Jedynym
ratunkiem dla chrze�cijanina jest �S³owu Bo¿yju wnimati i prysno w umie bo-
drie soder¿ati�.

Wyra�nie widaæ zatem, ¿e motywy biblijne pojawiaj¹ siê w wielu wczesnych
wierszach Symeona z Po³ocka, a ca³o�æ ma wyra�nie utylitarne, dydaktyczne za-
barwienie. Dlatego te¿ maj¹ one charakter moralizatorski, pozbawiony elementu
obrazowego czy narracji. Je�li nawet autor pos³u¿y³ siê jakim� konkretem, obrazem
czy opisem, to jest to motyw obiegowy, pozbawiony wszelkiej realno�ci szczegó³
¿yciowy, od którego Symeon szybko przechodzi ku spostrze¿eniom ogólnym.

Ðåçþìå

Áèáëåéñêèå èñòî÷íèêè ðàííåé ïîýçèè Ñèìåîíà Ïîëîöêîãî

Áàðîêêî ýòî ïåðèîä, êîãäà ëþäè çàäóìûâàëèñü íàä æèçíüþ ÷åëîâåêà è åãî

îòíîøåíèÿìè ñ Áîãîì. Âîçíèêàëè ïðîèçâåäåíèÿ, â êîòîðûõ îáñóæäàëèñü âîïðîñû

÷åëîâå÷åñêîé ñóäüáû, ñìåðòü, ãðåõà.

Ïî ýòîé ïðè÷èíå Áèáëèÿ áûëà â òî âðåìÿ íàèáîëåå âàæíûì èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ,

ñîçäàâàëà ìîäåëü ìûøëåíèÿ. Áèáëåéñêèå ñþæåòû ñ÷èòàëèñü ñàìûì öåííûì èñòî÷íèêîì.

ïðåæäå âñåãî ïîýòû îáðàùàëèñü ê Âåòõîìó Çàâåòó. Ýòî áûëî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî îíè íå

ðåøàëèñü ñðàâíèâàòü ñâîèõ ãåðîåâ ñ Èèñóñîì èëè Áîãîìàòåðüþ. Åñëè ýòè íîâîçàâåòíûå

ïåðñîíàæè èëè ñþæåòû ïîÿâëÿëèñü â èõ ïðîèçâåäåíèÿõ, òî ñëóæèë ãëàâíûì îáðàçîì

íàïîìèíàíèþ î õðèñòèàíñêîì ó÷åíèè è êàñàëèñü ãëàâíûì îáðàçîì ðîæäåíèÿ, ñìåðòè

è ñòðàäàíèÿ Õðèñòà.

Òàêæå â ðàííèõ ðàáîòàõ Ñèìåîía Ïîëîöêîãî ìîæíî íàéòè ïðîèçâåäåíèÿ, íàñûùåííûå

áèáëåéñêèìè ñþæåòàìè è ìîòèâàìè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ãëóáîêî ðåëèãèîçíîì õàðàêòåðå

åãî ïîýçèè.

Summary

Biblical inspirations in the early works of Symeon of Polock

The culture of Baroque nurtured reflection upon the human predicament and human relal-
tions with God. Many literary texts of the period delved into the obscurity of human destiny, death
and the Last Judgement, calling for prudency and christian obedience. For those reasons the Bible
was the primary inspiration and constituted the canon of intellectual discourse. Biblical texts,
particularly the Old Testament writings, were also potent sources of poetical stimuli for Baroque
authors. The Gospels in turn were considered sacred, Jesus and Holy Mary untouchable by the
vulgarity of poetic creations. Gospel themes appeared in the poetic writngs of the Baroque only to
spread and emphasise the importance of christian ethics as illustrated by the birth, martyrdom and
death of Jesus.

Motifs and threads of the Gospels are also evident in the early works of Symeon of Polock
which exemplifies a deeply religious character of his poetry.


