
ogród ponownie odwiedzony

(Andrzej Borkowski, Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego:  
Ogród nie plewiony, stowarzyszenie tutajteraz, instytut Filologii polskiej  

i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 
Muzeum ziemi Bieckiej w Bieczu, Siedlce 2011, ss. 316).
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Agnieszka Czechowicz we wstępie do swojego opracowania Różność w rzeczach. O wyobraź-
ni pisarskiej Wacława Potockiego wspomina o trudności ogarnięcia (a co dopiero opisania) liczącej 
„przeszło 300 tysięcy wierszy” spuścizny literackiej autora Moraliów. Jednak zarówno sama książ-
ka lubelskiej badaczki, jak też ostatnie, dosyć liczne publikacje (chociażby autorstwa Władysławy 
Książek-Bryłowej) świadczą o przezwyciężeniu acedii i niesłabnącym zainteresowaniu dorobkiem 
poety z Łużnej. W ten nurt wpisuje się Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: Ogród 
nie plewiony, poszerzona wersja pracy doktorskiej obronionej przez Andrzeja Borkowskiego, pra-
cownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autor uczynił 
przedmiotem swego zainteresowania sporych rozmiarów cykl znany jako Ogród fraszek (Ogród, 
ale nie plewiony; Bróg, ale co snop, to inszego zboża; Kram rozlicznego gatunku…), a konkretniej 
„obszerny zespół wierszy, które ujawniają wrażliwość poety na język symboliczny” oraz „wysnute 
z kultury i od wieków ponawiane obrazy i tematy” (s. 9). Chcąc obalić, jak sam pisze, stereotyp 
„roześmianego sarmackiego fraszkopisa”, postanowił ukazać na przykładzie wybranego zbioru 
całą gravitas wyobraźni pisarskiej Potockiego, jej silne osadzenie w tradycji i bogactwo stoso-
wanej przez pisarza symboliki, wspierając się przy tym całym szeregiem znakomitości (nie tylko) 
filologicznych: przede wszystkim Ernstem R. Curtiusem i jego analizą topiki, padają też nazwiska 
Auerbacha, Bachtina, Gadamera, Diltheya, Ricoeura… Sukces jest jednak połowiczny: jakkolwiek 
nie można odmówić końcowemu rezultatowi uznania – Borkowski jest bez wątpienia świetnym 
znawcą Potockiego, a dokonana przez niego solidna analiza zbioru służyć będzie pomocą wielu 
przyszłym badaczom twórczości autora Argenidy – trudno też pozbyć się wrażenia, że końcowy 
efekt sprowadza się do pożytecznej, aczkolwiek nieco mechanicznej ewidencji „snopów co inszego 
zboża” składających się na imaginarium potockiego. 

Borkowski dzieli swoją pracę na dwie części: w pierwszej z nich, Narracjach symbolicznych, 
podjęta zostaje próba „wyodrębnienia spośród wielorakiej całości zasadniczego przedmiotu badań”, 
czyli utworów zawierających „określone opowieści, historie, podania, luźne epizody wysnute z tra-
dycji literackiej czy szeroko pojętych doświadczeń literackich poety, nabierające znaczenia prze-
nośnego i odsyłającego zwykle do rzeczywistości pozazmysłowej, niedostępnej wprost poznaniu 
ludzkiemu, określone mianem narracji alegoryczno-symbolicznych lub po prostu symbolicznych” 
(s. 17), z kolei w części drugiej (Topika Potockiego: tradycje, innowacje, język symboliczny) autor 
dokonuje „analizy obrazów, motywów, które poeta zaczerpnął z tradycji literackiej i kulturowej”  
(s. 11) – toposu księgi, człowieka-mikrokosmosu, Chrystusa boskiego lekarza, topiki teatralnej, 
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topiki żeglugi, symboliki florystycznej i zwierzęcej, fraszek autotematycznych, wierszy „o żywocie 
ludzkim…”. Owe wyodrębnione w części pierwszej „narracje (alegoryczno-)symboliczne” zgru-
powane są w zależne od źródła inspiracji poety, „określone kręgi genetyczno-tematyczne” (s. 17), 
uwaga zostaje zatem skierowana na obrazy przejęte z Biblii, bajki (nie tylko ezopowej), zbioru 
Historie rzymskie (Gesta Romanorum), legendy oraz „naoczności”. Pieczołowicie zostają opisane 
najistotniejsze dla tych kręgów elementy: z Pisma jest to wyjście Żydów z Egiptu, historia Samsona 
(odczytane jako prefiguracja losów chrześcijan w Comparatio chrześcijan do Izraelitów i Periphra-
sis historii Samsonowej) oraz losy gadary (Do obżarców i pijaków), Ezop pobrzmiewa choćby 
w rubasznej humoresce Jajca towar nieodbyty (apolog O bobrowych strojach) czy drobnym utworze 
W dobrym bycie przyjaciel (gospodarz, któremu płonął dom dostrzegł uciekającego z pogorzeliska 
szczurka, więc „uczynił mu wyrzut, że zostawia go w nieszczęściu, a w końcu rozgniewany, iż zo-
stał zdradzony, wrzucił uciekiniera w ogień”, co Potocki podsumował: „siła dziś takich szczurków, 
siła takich myszy, / Póki płuży fortuna, ze mną towarzyszy; / Niechże jedno postawi, jako zwykła, 
rogi, / Zapomniawszy przysięgi aż mój z szczurkiem w nogi”, s. 38), legendy używa poeta, pisząc 
o jabłkach z Sodomy (Jabłko sodomskie grzechu, gdzie kosztujący gorzkich, złudnie pięknych 
owoców wyrosłych na zgliszczach Sodomy i Gomory staje się obrazem pokutnika) i przejmując od 
Kadłubka podanie o smoku wawelskim (Smok a diabeł, gdzie „otrucie monstrum symbolizuje […] 
zbawienie człowieka, ale też kres pogaństwa w Polsce i nadejście chrześcijaństwa”, s. 78). Solidną 
lekturą jest też rozdział W kręgu naoczności, gdzie idąc za Brücknerem, Borkowski słusznie zauwa-
ża, że zawarte w Ogrodzie… opowieści, „wysnute niejako z doświadczenia bohatera-narratora” 
trzeba odczytywać nie tyle w kontekście domniemanych „rzeczywistych doświadczeń autora, co 
raczej frapującej kreacji opowiadacza” (s. 82), sprawnego operowania określoną topiką, jak dzieje 
się to w np. Człowiek do zegarka, gdzie dialog posiadacza siedemdziesięcioletniego, otrzymanego 
w spadku po ojcu zegarka i krakowskiego zegarmistrza staje się okazją do snucia refleksji wa-
nitatywnych („Siedemdziesiąt lat, jako – rzecze do mnie – ściera. / Struna słaba, zrobione kółka 
i sprężyny. / Dziwujże się, pomyślę, człowiekowi z gliny: / Jeśli starość żelazu dokuczy tak srodze, 
/ Czy przez siedmiądziesiąt lat człeka nie ogłodze?”, s. 99). 

Osobną wartość prezentuje rozdział poświęcony wątkom zaczerpniętym z Historii rzym-
skich – znacznie trudniejszym do dostrzeżenia niż np. inspiracje biblijne, a przecież istotnym dla 
wczesnonowożytnej literatury, obfitującej w „powieści” i „różne historyje”. Borkowski wskazuje 
na wiersz Czym więcej człowiek grzeszy, czy duszą, czy ciałem, adaptację opowiadania o ślepym 
i kulawym (gdzie współodpowiedzialni za kradzież owoców w sadzie tytułowi bohaterowi ukarani 
są w ten sam sposób, jak grzeszna dusza w grzesznym ciele, gdyż „nie masz dziwu, gdy pójdą oboje 
do piekła” i „w ciele będzie duszę wieczna pomsta siekła”, s. 68) oraz przede wszystkim Człowiek 
igrzysko Boże „Szachy”, utwór uruchamiający – jak zauważa siedlecki badacz – „pokłady tradycji 
średniowiecznej”, inspirowany bardziej nią niż tematyzującymi tę grę utworami Vidy i Kochanow-
skiego (choć w wypadku tego ostatniego fraszka Człowiek boże igrzysko okaże się ważnym kon-
tekstem). tak jak w Gestach szachownica „odsyła do niebiańskiej rzeczywistości, gdzie […] Król 
to znak samego Chrystusa, Wieża i Skoczek przypominają zastępy anielskie, zaś Królowa oznacza 
Matkę Bożą, pocieszycielkę i orędowniczkę”, dzięki której „miłosierdzie Boże dociera tam, gdzie 
stoją Chłopi, będący signum ludzi żywych” (s. 58), tak też u Potockiego „bohaterami tytułowe-
go” igrzyska „są ludzie-figury szachowe, reprezentujący rozmaite stany dawnego społeczeństwa”  
(s. 60), gdyż „cóż jest świat? Szachownica. Właśnie mu to służy. / A ludzie co są? Szachy rozmaitej 
Stróży” (s. 59). 

Jednak już powyższe, pełne wyliczeń, przydługie akapity wskazują, gdzie leży pewien prob-
lem z książką Borkowskiego: jej autor jest bardzo skrupulatny w przedstawionej przez siebie, 
sumiennej analizie, ale też chce zdecydowanie odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia o nadin-
terpretację omawianych tekstów (we wstępie przywołany zostaje Umberto Eco jako ten, którego 
„koncepcje wyrażają sprzeciw wobec nadinterpretacji tekstu literackiego”, a zatem Eco z tomiku 
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Interpretacja i nadinterpretacja, pogromca uosabiających siły nadinterpretacji Cullera i Rorty’ego 
– por. s. 12), co prowadzi do swoistego l ę k u  p r z e d  i n t e r p r e t a c j ą, a przez to wybieraniem 
interpretacji najbezpieczniejszej i najoczywistszej. W skrajnej postaci przejawia się choćby w roz-
działach poświęconych inspiracjom biblijnym, gdzie komentarz krytyczny jest niemal parafrazą 
omawianego tekstu (por. uwagi o Comparatio chrześcijan do Izraelitów, ss. 19–25). Godna podzi-
wu skrupulatność autora bywa też zgubna, gdy i ona prowadzi do pisania wprawiających czytelnika 
w zmieszanie lub rozbawienie oczywistości: czy istotnie przy okazji omawiania Człowiek igrzysko 
Boże „Szachy” ważna jest informacja, że „podtytuł” Szachy „odsyła do popularnej i dziś gry”  
(s. 54)? W utworze Czyż w klatce, człowiek w świecie tytułowy ptak spada „w czeluście piekielne, 
gdzie zaczynają mu płonąć skrzydła i pozbawiony pierza czyż staje się w piekle wszetecznym nie-
toperzem” – na ile potrzebny jest tu przypis objaśniający, iż „w tradycji chrześcijańskiej piekło to 
miejsce, gdzie płonie wieczny ogień, por. np. Ap 14, 10n; 20, 10” (s. 49)? 

Lepiej jest w części drugiej, poświęconej zagadnieniu analizy topiki – także dlatego, że autor 
nie traktuje toposów mechanicznie, lecz tak, jak należy: wskazuje dynamikę, przemiany, historycz-
ny charakter ich funkcjonowania oraz jednostkowość pisarską Potockiego, przejawiającą się w nie-
kiedy przeciwnym tradycji użyciu niektórych z nich. Sprawdza się tutaj dążenie badacza do syntezy 
drobiazgowej i jego erudycja, a paragrafy rekapitulujące przemiany obecności danych toposów 
powinny przyciągnąć uwagę zainteresowanych nie tylko twórczością samego autora Moraliów, 
lecz także literaturą dawną w ogólności. Najciekawsze wydają się uwagi poświęcone człowiekowi 
jako mikrokosmosowi – nim przystąpi do rozważań nad Ogrodem, Borkowski starannie odtwa-
rza historię toposu od Platońskiego Timaiosa (gdzie „człowiek […] jest stworzony na podobień-
stwo wszechświata, zaś istotną rolę odgrywa dusza, która zapewnia jednostce ludzkiej możliwość 
zharmonizowania się z boskim porządkiem”, s. 139), przez pisma św. Augustyna, św. Tomasza 
z Akwinu, Ficina czy Sarbiewskiego. Szczególnie istotny okazuje się dla badacza kontekst siedem-
nastowieczny, czyli Adon Marina (tu Pieśń VI, Ogród uciechy, gdzie „przedstawiona z rozmachem 
architektura ludzkiego ciała” ma „odzwierciedlić kosmiczny wzór”, s. 139–140) i polska poezja 
tamtego okresu, np. Zbigniewa Morsztyna, Stanisława Samuela Szemiota oraz anonimowy, sześ-
ciowersowy Microcosmus. Wskazując częstość tego obrazu u Potockiego (np. Microcosmos, po 
polsku, człowiek mały świat, gdzie „pisarza zainteresowała tożsamość mechanizmów, które zacho-
dzą w przyrodzie i organizmie człowieka”, np. „wytwarzanie krwi w ludzkim ciele a także sama 
jej objętość i obfitość, wywołały skojarzenia z lądami otoczonymi przez morza i oceany, s. 155), 
kładzie też nacisk na te teksty, w których poeta z Łużnej częściowo neguje tę koncepcję: W syniech 
przedtem chwalono Marsa bowiem można przeczytać, iż „każda część w roku bywszy mija i zaś 
wraca, / Słońce odmienia, słońce to koło obraca, / Jedna kolej z początku trwa do końca świata. / 
W człeku tylko nie idzie taka alternata: / Choć go po grecku małym nazywają światem, / Nie powe-
tuje drugim minionego latem” (s. 159). 

Obszernie omówiona zostaje bogata symbolika florystyczna i zwierzęca Ogrodu, którą gru-
puje Borkowski podług ewokowanych przez nią tematów. Badacz zwraca zatem swoją uwagę na 
kwestię przemijania i śmierci, jak choćby w tekście Człowiek do listka (gdzie koncept zasadza się 
na podobieństwie obu w następstwie pokoleń, gdyż spadający liść „pępuszek na drugi rok, jako 
ludzkie dzieci, / Zostawi, skąd […] znowu liść takrocznemu podobny wyrośnie, jednak zachodzi 
też poważna różnica: w tej mierze […] listek szczęśliwszy od człeka, / Że tamtemu natura listo-
pada czeka”, a ludziom „każda godzina listopad”, s. 187) czy „Chłopiec spadł z drzewa”, gdzie 
„wszystkie bowiem sposoby kruchą są i wąską, / Których się na tym świecie chwytamy gałązką” 
(s. 193). Problematykę cnoty i grzechu rozwija Potocki choćby w Stoiku, gdzie – jak zauważa Bor-
kowski – „bukszpan i jodła unaoczniają kogoś, kto dzielnie znosi przeciwności życiowe […] kolor 
zielony tych drzew symbolizuje stabilność emocjonalną i zdolność osoby do godnego znoszenia 
kłopotów”, podczas gdy opadłe płatki tulipana i zwiędłe liście lipy „to signum człowieka nieod-
pornego na zmienność losu” (s. 196), istotny jest też temat erotyzmu i płci, jak choćby w wierszu 
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okolicznościowym Na wesele Jegomości Pana Wężyka z Jejmością Panną Jabłonowską, gdzie 
sytuacja tytułowych zaślubin pozwala na wprowadzenie dowcipnego konceptu („Nie wierzę, ale 
szaleją ci księża, / Znowu na jabłoń sadzający węża. / Dosyćże pierwszy narobił nam licha. / Na 
które dotąd naród ludzki wzdycha”). Przegląd zastosowań symboliki przyrody zamyka kwestia 
„symbolicznych przedstawień Jezusa oraz sił nieczystych” w takich tekstach, jak np. Ludzie są ryby 
boże („staw jest światem, rybacy to uczniowie Chrystusa, kapłani, nieudolnie próbujący przeko-
nać człowieka do Jego nauki i doprowadzić do nieba […] ryby, które kryją się w piasku i unikają 
wody są synonimem osoby grzesznej”, a diabeł „w tym osobliwym stawie-świecie występuje pod 
postacią drapieżnych zwierząt: wydry, kulika, czapli”, s. 211), przy okazji którego badacz z Siedlec 
zwraca uwagę zarówno na sprawne wyzyskanie przez Potockiego potencjału symbolicznego po-
szczególnych elementów, jak i na ich swoisty realizm (aczkolwiek nie pojawia się ani razu termin 
alegoria). 

Warto jeszcze wspomnieć o naturalnie interesujących fragmentach poświęconych fraszkom 
autotematycznym. Jak wykazuje Borkowski, choć w utworze Koniec fraszek pojawia się wyraźne 
odrzucenie błahych wierszy, na które autor stracił już nazbyt dużo czasu („Żal się Boże strawionych 
na tym godzin i dni”, s. 242), niemała część zbioru poświęcona jest apologii twórczości lekkiej, 
która znajduje usprawiedliwienie i w samej naturze, i w tradycji: tak się dzieje w O fraszkach, 
gdzie – jak pisze badacz – „podobnie jak w świecie natury zmienna pogoda ujawnia swe kaprysy, 
tak i w sferze kultury powinna istnieć określona rozmaitość”, ale też i przeszłe dzieła świadczą na 
korzyść fraszkopisarstwa, wszak Homer miał napisać Batrachomyomachię, a wergiliusz Komara 
(s. 234–235). Obrona pisarstwa przy pomocy tradycji widoczna jest też na przykładzie fraszek 
nawiązujących do dzieła Jana Kochanowskiego, gdzie „podgórski poeta przekonuje, iż odbior-
ca, który nie akceptuje utworów lekkich, swawolnych, nie powinien czytać wierszy poważnych”  
(s. 236). Siedlecki uczony wskazuje jednak, iż Muza lekka zawsze zachowuje nieco ambiwalentną 
pozycję i musi być wciąż usprawiedliwiana wobec „rzeczy nabożnych”, jak w Przy posłaniu fra-
szek po nabożnych rzeczach, gdzie topos książka-potomstwo autora zastosowany zostaje do „prze-
wartościowania własnej twórczości […] teksty bardziej poważne nazywając «dziećmi», natomiast 
innym, służącym rozrywce, nadał miano «bękartów»” (s. 243–244).

Może nieco zastanawiać po przeczytaniu rozprawy Andrzeja Borkowskiego fakt, że autor 
– opisując starannie imaginarium symboliczne Potockiego pod kątem topiki – unika raczej analizy 
retorycznej: poza pojedynczymi nazwami genologicznymi (jak choćby epitalamium) nie pojawia 
się w ogóle specyficzna terminologia, a za analizą wyobrażeń nie idzie analiza stylu. Brak narzę-
dzi dostarczanych przez klasyczną retorykę wydaje się o tyle zastanawiający, że badacz zna do-
brze twórczość poetów i teoretyków, którym nie były one obce (choćby wspomniany Sarbiewski). 
A przecież np. w wypadku utworów względem fraszkopisarstwa apologetycznych można by było 
wspomnieć o refutacji, nie mówiąc już o tym, że autor ani razu nie używa terminu inventio, choć 
zajmuje się właśnie analizą płaszczyzny inwencyjnej Ogrodu nie plewionego (faktycznie, pojawia 
się słowo inwencja, jednak rozumiane już całkiem współcześnie). Pewnym wyjaśnieniem może 
być fakt, że Borkowski traktował tytaniczną pracę wykonaną przy pisaniu Imaginarium symbolicz-
nego nie tyle jako zakończenie swoich dociekań nad Ogrodem, ile raczej przygotowanie następ-
nego etapu: jak sam pisze, „książka […] przygotowuje grunt pod dalsze, zwłaszcza porównawczo 
nakierowane dociekania” (s. 289). Jakkolwiek zatem tekst może niekiedy sprawiać wrażenie nieco 
żmudnej ewidencji motywów używanych przez Potockiego, praca siedleckiego uczonego, m.in. 
z racji sumiennej analizy dokonanej przez autora dysponującego bardzo dobrym rozeznaniem w te-
macie i sporą erudycją, ma szansę stać się poręcznym przewodnikiem i lekturą obowiązkową dla 
obecnych i przyszłych interpretatorów dzieła Wacława Potockiego.




