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1  Cyt. za: S. H. Lubomirski, Epigramma od samego sławnej pamięci Pana Stanisława Lubomirskiego, 

Marszałka Wielkiego Koronnego, na trzy dni przed śmiercią skoncypowane, [w:] S. H. Lubomirski, Poezje 

zebrane, t. 1 Teksty, wydał A. Karpiński, Warszawa 1995, s. 398. 
2  Zob. Mit, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław – Warszawa – Kra-

ków 2008, s. 315. 

Mitologia w Decymce  
myśli świętych…  

Stanisława Herakliusza Lubomirskiego

Wstęp
Mity od najdawniejszych czasów stano-

wią rezerwuar motywów wykorzystywa-
nych przez literaturę i opracowywanych 
przez nią na różne sposoby (od dążenia do 
rekonstrukcji po parodię). Znaczenie mitu 
w utworze literackim nie jest uzależnio-
ne od jego znaczenia w pierwowzorze, 
zależy choćby od intencji pisarza. Niejed-
nokrotnie zauważamy, że te same moty-
wy w poszczególnych epokach nabierają 
nowych znaczeń, służą wyrażaniu innej 
problematyki, innej wizji świata, niekiedy 
zaś stają się elementem czystej konwen-
cji, czego przykładem są zwroty do muz 
jako opiekunek twórczości artystycznej2. 
Mitologia była niewyczerpanym źródłem 
inspiracji dla pisarzy Baroku, w tym tak-

że dla Stanisława Herakliusza Lubomir-
skiego – poety, który wykorzystywał mi-
tologiczne treści konsekwentnie w całej 
niemal swojej literackiej działalności, wy-
magając tym samym od odbiorcy sporej 
wiedzy o mitach, a także wielkiej spraw-
ności w odczytywaniu ukrytych chrześci-
jańskich treści w przywoływanych przez 
niego pogańskich opowieściach, moty-
wach. Lektura utworów Marszałka to 
niezwykła intelektualna przygoda w od-
krywaniu sensu dzieł, ich erudycyjnych 
walorów, w zgłębianiu rozważań autora 
nad życiem ludzkim, grzesznością natury 
człowieka, światem, zakończona w ostat-
nich utworach refleksją o śmierci, Bożym 
Miłosierdziu. 

Celem niniejszego szkicu jest podkre-

 Źle żył, a dobrze umarł, w tym dał przykład z siebie; 
To sztuka świata zażyć, a przecię być w niebie. 

S. H. Lubomirski, Epigramma …1 
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ślenie i przedstawienie roli mitologii 
w twórczości Stanisława Herakliusza Lu-
bomirskiego ze szczególnym wyekspono-
waniem Decymki myśli świętych… utwo-
ru, w którym wykorzystane przez auto-
ra wątki, motywy, postaci mitologiczne 
służą wyrażeniu konfesyjnej żarliwości 
podmiotu lirycznego świadomego kresu 
swojego ziemskiego życia. 

Mitologia W kulturze i literaturze 
Kultura starożytna, tradycja antyku, 

wielki i długotrwały dyskurs na temat mi-
tologii ,,rozumianej w kategoriach fikcji 
i odczytywanej na podstawie pierwszej, 
bezpośrednio danej warstwy znaczenio-
wej” miały ogromny wpływ na twórców 
doby staropolskiej. ,,Spór o mitologię” 
w XVI i XVII wieku stał się sporem między 
,,estetyką a ideologią”3. Dla ówczesnych 
teoretyków, którzy traktowali mitologię 
antyczną w kategoriach pogańskiego za-
bobonu, z poznawczo-ideowego punktu 
widzenia była ona bezużyteczna, a na-
wet szkodliwa. W efekcie tego pojawiały 
się zdania, że mitologizację twórczości 
poetyckiej należy ograniczyć, lub nawet 
całkowicie znieść. Opowieści o bogach 
uważano za sprzeczne z prawdą sakral-
ną, a ich sens dosłowny za fałszywy, czyli 
nieprzydatny do spełnienia funkcji po-
znawczo-wychowawczych. Mity uznano 
za produkt twórczy poetów starożytnych, 
wytwór ich poetyckiej wyobraźni, czyli 
literacką fikcję i poetyckie zmyślenie. Po 
Soborze Trydenckim (1595-1640) coraz 
ostrzejsze stawały się ataki na mitologię, 
która z punktu widzenia chrystianizmu 

była niebezpieczna i szkodliwa. Mity, zda-
niem ówczesnych badaczy, pozostawały 
w sprzeczności z regułą prawdopodobień-
stwa, były niezgodne z chrześcijańską 
wiedzą o rzeczywistości, świecie i Bogu. 
Dążono zatem do usunięcia wszelkich 
reliktów pogańskiej religii, które utrud-
niały realizację chrześcijańskiej koncepcji 
kultury4. Odrzucając wartości poznaw-
cze mitów, nie negowano ich wartości 
estetycznych, które mogą być przydatne 
w twórczości poetyckiej:

 […] zwolennicy pojmowania mitologii 
jako nieprawdopodobnej fikcji akcepto-
wali niejednokrotnie przydatność opo-
wieści mitologicznych z czysto artystycz-
nego punktu widzenia, a tym samym 
sprowadzali ich użyteczność na terenie 
twórczości poetyckiej do współdziałania 
w zakresie realizacji estetycznej funkcji 
poezji5.

Postulowano, aby poeta sięgał do mi-
tologii jedynie – aby bawić, wzruszać, 
wywoływać podziw, wzbudzać ożywie-
nie, czyli wszystko to, co kryje się pod 
pojęciem ,,delectandi causa”6. Próbowa-
no również ustalić pewne reguły wyko-
rzystywania mitologii, ograniczając jej 
zastosowanie do utworów o tematyce 
świeckiej, usuwając ją natomiast z poezji 
religijnej7. Walory estetyczne opowieści 
mitologicznych w oczach konstruktorów 
chrześcijańskiego modelu poezji nie mo-
gły zrównoważyć szkodliwości społecz-
nej wynikającej z rozpowszechniania 
zmyślonej religii pogańskiej. Domagano 
się, aby mitologiczna fikcja ustąpiła miej-
sca prawdzie chrześcijańskiej. W trakta-

3  Zob. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy 

wiedzy o starożytności, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 107. 
4  Tamże, s. 113 – 115. 
5  Tamże, s. 110. 
6  Tamże, s. 110. 
7  Tamże, s. 112.
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8  Tamże, s. 118. 
9  Tamże, s. 148 – 151. 
10  Cz. Hernas, Barok, Warszawa 2006, s. 340. 

cie De perfecta poesi (O poezji doskonałej) 
czytamy: ,,fikcji mitologicznej odebrany 
zostaje status tworzywa poetyckiego na 
rzecz wielorakich wartości estetycznych 
oferowanych przez Pismo Święte8.

Niejednokrotnie względy religijne zde-
cydowały, że twórcy, którzy wcześniej 
głosili pochwałę poetów antycznych te-
raz zaczęli odmawiać zmitologizowanej 
twórczości starożytnych miana prawdzi-
wej poezji. Niezwykle ciekawie na tle ów-
czesnej dyskusji o antycznym dziedzic-
twie przedstawia się postawa Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego, który ulegając 
częściowo panującej atmosferze, zapre-
zentował w swoim traktacie De perfecta 
poesi obronę wartości mitologii i jej pra-
wa istnienia w twórczości poetów, pod 
warunkiem, że twórcy którzy w swoich 
dziełach przywołują mity odpowiednio je 
wyjaśnią i zinterpretują tak, aby stawały 
się źródłem głębokiej mądrości. Ta nowa 
interpretacja mitologicznych przekazów 
miała doprowadzić do zaakceptowania 
ich treści przez kulturę chrześcijańską. 
Sarbiewski zaproponował alegoryczną 
interpretację mitów, która jest oparta na 
przekonaniu, że ukryte zostały w nich 
prawdy niedostępne bezpośredniemu 
poznaniu. Przekaz mitologiczny jest 
strukturą złożoną z dwóch warstw zna-
czeniowych: sensu literalnego – jawnego 
i sensu ukrytego – alegorycznego. Wypo-
wiedź mitologiczna jest więc znakiem, 
który przekazuje sens głęboki, drugiego 
stopnia, pod warstwą sensu dosłowne-
go. Poezja alegoryczna i opowieść mito-
logiczna, które oprócz sensu literalnego 
przekazują znaczenie ukryte są do siebie 
podobne, bo przekazują prawdziwą wie-
dzę pod osłoną fikcji9. 

 Dla literatury polskiej doby Baroku 
charakterystycznym zjawiskiem było 
mieszanie kultowych wyobrażeń antyku 
i chrześcijaństwa. Zjawisko to można za-
obserwować w twórczości: Wespazjana 
Kochowskiego jak również Samuela Twar-
dowskiego – autora Nadobnej Paskwaliny, 
odnośnie której Czesław Hernas, propo-
nując zwrócenie uwagi na stosunek poety 
do bogów antyku, pisał:

Dawną mitologię uznaje poeta za 
dziedzictwo i własność chrześcijańskiej 
Europy, ale ogląda to dziedzictwo przez 
pryzmat chrześcijańskiego dualizmu teo-
logicznego, przypisuje więc pozytywnym 
i negatywnym wyobrażeniom kultowym 
Kościoła te tradycje mitów pogańskich, 
które dały się sprowadzić do koncepcji 
dualistycznej: Olimpu i Podziemia, raju 
i piekła. A więc Diana nie jest wprawdzie 
Matką Boską, ale może występować jako 
jej literacki synonim. Paskwalina zwraca 
się do Diany słowami: ,,Panno święta”. 
Diana udziela nauk chrześcijańskich i za-
powiada sąd ostateczny Jowisza. Na tej 
samej zasadzie inny ciąg mitów antycz-
nych i postaci wyrażał chrześcijańskie 
wyobrażenia piekła10.

o życiu i tWórczości StaniSłaWa 
HerakliuSza luboMirSkiego

Wśród licznych poetów, którzy w swo-
ich utworach chętnie wykorzystywali 
motywy, wątki, postaci i pojęcia mito-
logiczne ważne miejsce zajmuje Stani-
sław Herakliusz Lubomirski, który bez 
wątpienia był znawcą kultury antycznej. 
Prawie wszystkie jego teksty nie tylko te 
młodzieńcze, ale również utwory okresu 
dojrzałego potwierdzają rozmiłowanie 
autora w literaturze antycznej i mitologii. 
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11  Zob. R. Pollak, Wstęp, [w:] S. H. Lubomirski, Wybór pism, oprac. R. Pollak, Wrocław 1953, s. XLV. 
12  Por. A. Karpiński, O autorze. W poszukiwaniu wizerunku ,,Salomona polskiego”, [w:] S. H. Lubomir-

ski, Poezje zebrane, t. 2 Komentarze, wydał A. Karpiński, Warszawa 1996, s. 34. 
13  Tamże, s. 47. 

Świadczy to o jego dużej erudycji i dobrej 
orientacji w dziełach starożytnych. 

 Orfeusz to jeden z najwcześniejszych 
tekstów poetyckich Marszałka, będący 
parafrazą utworu Marina o tym samym 
tytule. Przetłumaczenie historii Orfeusza 
i Eurydyki, przejętej z Metamorfoz i Geo-
rgik, okazało się dla młodego Lubomir-
skiego zadaniem dość trudnym, z którym 
uporał się w bardzo prosty sposób mia-
nowicie: trochę skrócił, trochę dodał od 
siebie, niekiedy całymi ustępami opusz-
czał tekst i ostatecznie z 1.125 wersów 
oryginału polskiemu tłumaczowi wyszło 
zaledwie 52511. Historia Orfeusza i Eury-
dyki przedstawiona przez Lubomirskiego 
w ogólnej wymowie nie różni się niczym 
od swojego mitologicznego pierwowzo-
ru. Opowiadanie Stanisława Herakliusza 
bogate jest w barokowe porównania, jak 
na przykład opis ucieczki Eurydyki przed 
Arysteuszem porównany do ,,lwicy gonią-
cej łanię”, motywy – w celu opisu urody 
nimfy autor posłużył się pięknym moty-
wem ,,drażnienia niebios”. Dwa frag-
menty utworu Lubomirski szczególnie 
rozbudował. Pierwszym z nich jest opis 
groźnego świata podziemia, wraz z jego 
mieszkańcami – hydrami, chimerami, 
meduzami, gorgonami, Cerberem, Syzy-
fem, Tantalem, Radamantem i z centralną 
postacią Plutona na ,,strasznym tronie”. 
Drugim rozbudowanym fragmentem Orfe-
usza jest artystycznie dopracowany przez 
Lubomirskiego opis koncertu tytułowego 
bohatera na cytrze, rozpoczynający się 
od strojenia instrumentu, a zakończony 
przejściem do śpiewanej skargi12.

Jednakże nie możemy ukrywać, że au-
tor, w omawianym tekście, popełnił kilka 

rażących pomyłek na przykład stwierdził, 
że Arysteusz brał udział w wyprawie po 
złote runo, co nie ma potwierdzenia w mi-
tologii, tak samo jakoby Hekate miała być 
żoną Plutona. W tym miejscu można za-
stanawiać się, a nawet negować powyższe 
twierdzenie, jakoby Lubomirski był znaw-
cą mitologii, skoro popełnił tak rażące błę-
dy. Jednakże warto pamiętać, że omawia-
ny utwór to jedna z pierwszych prób pi-
sarskich młodego Stanisława Herakliusza, 
a w dziełach dojrzałych poety bardzo trud-
no jest odnaleźć szczególnie rażące po-
myłki. Lubomirski będzie, w tych tekstach, 
z wielką precyzją podejmował wątki z mi-
tologii greckiej nawet w parafrazie księgi 
biblijnej Eklezjastes, w której swoje miej-
sce znajdują również Parki (Mojry) Kloto, 
Lachezis, Atropos, które przędą nić żywota 
ludzkiego. Autor wymaga od swojego czy-
telnika dużej wiedzy i zdolności w odczy-
tywaniu ukrytych znaczeń, symboli. 

Młodzieńcze utwory Lubomirskiego 
(oprócz Orfeusza do tego grona zaliczają się 
także: Pyram i Tysbe, Ermida) to przeróbki 
z literatury antycznej, w których wyłącz-
nie dominuje wątek miłosny. Utwory te 
zazwyczaj kończą się śmiercią bohaterów, 
a przykładem mogą być Pyram i Tysbe, któ-
rzy w utworze Lubomirskiego popełnili 
samobójstwo. Także utwory okresu doj-
rzałego wskazują na rozmiłowanie autora 
w literaturze antycznej i mitologii. Nie-
zwykle interesujące z tego okresu działal-
ności twórczej Lubomirskiego są: Rozmowy 
Artaksesa i Ewandra, czy też Hieroglifiki albo 
wizerunki Amoris z motywem Amora ,,pło-
chego Kupidyna” uwikłanego w symbolikę 
niepewnej żeglugi, pysznego pawia, pło-
nącej świecy, zegara, kolącej róży13.
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14  Cz. Hernas, Barok, s. 510 – 512. 
15  R. Pollak, Wstęp, s. XXIV. 
16  Obszerną biografię Stanisława Herakliusza Lubomirskiego przedstawił A. Karpiński, O autorze. 

W poszukiwaniu wizerunku ,,Salomona polskiego”, s. 5 – 18. 
17  Cz. Hernas, Barok, s. 524. 
18  R. Pollak, Wstęp, s. XXXIII.
19  Cz. Hernas, Barok, s. 519 – 526. 
20  Wyjęcie wnętrzności przed balsamowaniem. 

Jednak pasje literackie nie były główną 
dziedziną zainteresowań Lubomirskiego 
(1641 – 1702), była nią polityka, do której 
zaangażował go ojciec – znany rokosza-
nin, wpływowy magnat Jerzy Lubomirski. 
Po domowej edukacji, zgodnie z ówcze-
snym zwyczajem, wysłał w 1660 roku 
Stanisława Herakliusza, pod opieką poety 
Sebastiana Cefalego, w podróż po najzna-
mienitszych dworach Europy. W Paryżu, 
przyszły poeta, odwiedził dwór Ludwika 
XIV, w Hiszpanii Filipa IV, w Rzymie zo-
stał przyjęty przez papieża Aleksandra VII, 
a we Wiedniu przez cesarza. Po powro-
cie do kraju Lubomirski rozpoczął karierę 
polityczną, stając się wkrótce czołowym 
politykiem Rzeczypospolitej14. Znajomość 
pięciu języków (łacina, polski, włoski, fran-
cuski, niemiecki), twórczość pisarska, pu-
bliczne wystąpienia oratorskie marszałka 
wielkiego koronnego, sprawiły, że współ-
cześni nazywali go ,,polskim Salomone-
m”15. Miano wielkiego erudyty, humanisty, 
mędrca, mecenasa sztuki przysługuje Lu-
bomirskiemu także dlatego, że znane są 
jego działania wspierające rozwój archi-
tektury. Wybudował magnacką rezydencję 
w Ujazdowie, stworzył imponujący ogród, 
galerię obrazów, zatrudniając do tych prac 
wybitnych architektów. Lubomirski odby-
wał liczne podróże, utrzymywał kontakty 
z wybitnymi osobistościami epoki, ożenił 
się z Zofią Opalińską uznawaną za ,,naj-
uczeńszą z Polek” 16.

W tak niezwykle ciekawym i urozma-
iconym życiu intelektualnym około 1680 

roku nastąpił znaczący przełom. Ten świa-
towy człowiek, z nie znanych dokładniej 
powodów osobistych, rozpoczął gruntow-
ną lekturę Pisma Świętego, odbywał piel-
grzymki, a także zaczął tworzyć utwory 
o charakterze moralistyczno-religinym17. 
Te przygotowania do spotkania ze śmier-
cią obejmują również: budowę kościoła 
Bernardynów na Czerniakowie, we współ-
pracy z wybitnym architektem Tylmanem 
z Gameren, zaplanowanym jako świąty-
nia grobowa, a także zakładanie fundacji, 
wspieranie klasztorów i ubogich18. Pod 
koniec życia Lubomirski napisał wiele 
utworów odwołujących się do biblijnego 
źródła. Należą do nich: Eklezjastes, Tobiasz 
wyzwolony, Poezyje postu świętego w któ-
rych się epigramata i pieśni o Męce Pańskiej, 
zamykają wedle tekstu Nowego Testamentu 
napisane i złożone, Decymka myśli świętych 
albo Dziesięć elegij polskich Pisma Świętego 
sentencyjami objaśnionych19. 

 Dla większości utworów pochodzących 
z tego okresu charakterystyczna jest po-
stawa pokutna autora, który mając świa-
domość zbliżającego się nieuchronnie 
kresu życia dokonuje przedśmiertnego 
obrachunku, rozważa swoje przewinie-
nia, grzechy i prosi Boga o miłosierdzie. 
W tym czasie Lubomirski pisze także te-
stament, w którym dokładnie informuje 
jak ma wyglądać jego pogrzeb:

Egzenterowania20 ciała zabraniam, bo 
na to się urodziło, aby zgniło, ale trze-
ciego dnia zaraz w trumnie szarej, su-
kiennej, koloru bernardyńskiego, złożone 
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21  Cyt. za: R. Pollak, Wstęp, s. XXXII – XXXIII. 
22  K. Obremski, Przekład – parafraza – imitacja – alegacja (o poezji religijnej Stanisława Herakliusza 

Lubomirskiego), [w:] Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, pod red. A. Karpińskiego, E. La-

socińskiej, Warszawa 2004, s. 213. 
23  S. Nieznanowski, Elegia, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, pod 

red. T. Michałowskiej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1998, s. 191. 
24  G. Raubo, Grzesznik wobec śmierci, [w:] tegoż, Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna 

w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Poznań 1997, s. 139. 

ciało przywieść prywatnie i postawić na 
środku kościoła czerniakowskiego na jed-
nym tylko stopniu, postawiwszy przy nim 
sześć świec wielkich. Toż ma być i podczas 
pogrzebu, który ma być bez kazania. Na 
tablicy grobowej, obitej mosiężną blachą, 
należy umieścić napis: Hic iacet pecca-
tor, huius loci fundator [Tu leży człowiek 
grzeszny, fundator tego kościoła]21.

Takie skromne wymagania, związane 
z pochówkiem wielce zamożnego ma-
gnata, ostro kontrastowały z organizo-
wanymi, tak wpływowym ludziom, po-
grzebami. Decyzja Lubomirskiego miała 
bez wątpienia związek z jego przemianą 
wewnętrzną i przyjętą przed śmiercią po-
stawą pokutną. 

Wokół DecyMki Myśli śWiętycH…
Wśród utworów o charakterze religij-

nym, których nie można odczytywać bez 
uwzględnienia kontekstu Biblii, w których 
,,głos poety dołącza się do głosu Pisma 
Świętego, tym samym autorytet ,,księgi 
ksiąg” potwierdza wiarygodność przeżyć 
poety i jego nauczania” 22, tekstów napi-
sanych pod koniec życia, wyróżnia się De-
cymka myśli świętych…. 

Utwór Lubomirskiego reprezentuje typ 
elegii pokutnej charakteryzującej się: kon-
trastowo zestawionymi emocjami (rado-
sna przeszłość, smutna teraźniejszość), 
depresyjną tonacją uczuciową, osiąganą 
przez parafrazowanie lub tłumaczenie 
tych ksiąg biblijnych, które szczególnie 

akcentowały wszelkie słabości człowie-
ka, jego skłonność do złego. Teksty te 
podkreślały marność rzeczy doczesnych, 
znikomości świata, śmieszność wszelkich 
planów na przyszłość. Wyrażały ponad-
to niepokój egzystencjalny, strach ludzi 
przed odpowiedzialnością za własne życie. 
Mówiły o roli łaski jako jedynym ratunku 
człowieka w obrachunku z Bogiem23. 

Decymka myśli świętych…, jak pisze 
Grzegorz Raubo, jest:

[…] próbą intelektualnej i imaginacyj-
nej konfrontacji ze śmiercią i ,,rzeczami 
ostatecznymi”. […] W osobistym, namięt-
nym, sięgającym introspekcji trybie wy-
powiedzi lirycznej poeta podejmuje trud 
generalnego rozrachunku z samym sobą. 
Uprzytamnia sobie, że jego sumienie ob-
ciążone jest ogromem nieprawości. Przed-
miotem pisarskiej refleksji nie są więc tu 
ogólne filozoficzne rozważania na temat 
ludzkiego zła, tak przecież charaktery-
styczne dla twórczości Lubomirskiego. De-
cymka myśli świętych odsłania przed nami 
rzeczywistość grzechu, którego spraw-
cą jest sam podmiot – porte-parole poety 
dokonującego ostatecznego rachunku 
sumienia i dostrzegającego potrzebę ra-
dykalnego przeformułowania celów swej 
twórczości. Pełna skupienia meditatio mor-
tis zastąpić ma ,,zabawy nietrwałe”, któ-
rym dotąd oddawał swe pióro24.

Aby trafniej wyrazić istotę egzysten-
cjalnych rozterek i sens przemiany, wśród 
różnych środków artystycznego wyrazu 
w Decymce… zostają przywołane skoja-
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25  S. H. Lubomirski, Decymka myśli świętych albo Dziesięć elegij polskich Pisma Świętego sentencyjami 

objaśnionych, [w:] Poezje zebrane, t. 1 Teksty, wydał A. Karpiński, Warszawa 1995, s. 307 – 322. Kolej-

ne cytaty z Decymki… będą oznaczone jak wyżej.
26  A. Krawczuk, Mitologia starożytnej Italii, Warszawa 1982, s. 44. 
27  Tamże, s. 41. 
28  Tamże, s. 45, 50. 

rzenia mitologiczne w rozbudowanych 
metaforach. Wykorzystane przez Lubo-
mirskiego nazwy, postaci z mitologii grec-
kiej i rzymskiej wymagają starannego 
odczytania przez odbiorcę, a następnie 
właściwej interpretacji, która ostatecznie 
pokaże na czym polega istota przeformu-
łowania celów jego poezji. 

Decymka myśli świętych… to utwór, 
w którym Lubomirski w apostrofie do 
pióra – ,,Pióro dotychczas w różnościach 
zbujałe” krytycznie ocenia swoją dotych-
czasową twórczość. Wyznaje, że przed-
miotem jego niedawnych zainteresowań 
były sprawy błahe, ,,nietrwałe” i złudne 
wartości. Tak też cały wysiłek twórczy 
poszedł na marne, a być może zaszkodził 
innym, a także samemu poecie:

I to by jeszcze wielkie szczęście było,
Żeby z tych dymów co się nie skopciło. 
(Decymka…, s. 309.)25

Podmiot liryczny dostrzega więc po-
trzebę przeformułowania celów swej 
twórczości, porzucenia „zabaw nietrwa-
łych” i skupienia się na rozmyślaniach 
o śmierci. W kolejnym apostroficznym 
zwrocie do muzy ,,naprawując błędy” 
projektuje konieczne przewartościowa-
nie swojej poezji. Poeta sugeruje muzie 
skupienie się na sprawach ostatecznych. 
W tym celu zaleca jej: 

Stań dziś u grobu, zagrzeb się w popiele,
Zaproś do rady śmierci ludzkiej śmiele! 
(Decymka…, s. 309.)

Pokuta i ukorzenie się przed śmiercią 
stają się, w myśli Lubomirskiego, warun-
kiem stworzenia poezji prawdziwej, po-
ruszającej, pisanej pod wpływem auten-
tycznych emocji:

Weź za inkaust łzy (o święta pokuto!),
Za pióro, kamień co rysuje, dłuto;
Miasto papieru weź śmiertelną chustę,
Tam się wyrażą czyny twoje puste.
(Decymka…, s. 309.)

W tej sytuacji pióro już nie ,,w próżno-
ściach zbujałe”, stanie się jak dłuto ,,co ka-
mień rysuje”, zapisujące trwałe, sentencjo-
nalne myśli, ważne dla człowieka dokonu-
jącego rozrachunku z całym życiem. Apolli-
na – greckiego opiekuna wszystkich sztuk, 
zsyłającego natchnienie, opiekuna Muz, 
zaleca Lubomirski swojej muzie zamienić 
na Saturna, który jest traktowany w Decym-
ce… jako bóstwo świata zmarłych, którego 
imię nosi jedna z planet, uznana przez sta-
rożytnych (zaliczających do planet Słońce 
i Księżyc, a pomijających Ziemię), za siód-
mą i ostatnią ,,gwiazdę błędną”, planetę 
,,niknącego blasku”, schyłku życia, starości, 
a przede wszystkim śmierci26. To tu pano-
wał Saturn utożsamiony z greckim Krono-
sem, który według mitu, przybył do Italii po 
tym jak Zeus odebrał mu władzę. Bojąc się 
gniewu syna bóg zmienił swoje imię27. Sa-
turn miał także drugie oblicze – pozytywne 
i radosne. Uważano go za symbol złotego 
wieku, pokoju, dostatku, pogody, za boga 
opiekującego się nasieniem i zasiewami, 
stąd też bierze się jego imię pochodzące od 
słów satus – siew i sator – siewca28. 
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29  Zob. Libitina, [w:] Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1983, s. 417.
30  Cyt. za: Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999, s. 475. 
31  Zob. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2005, s. 437 – 438. 
32  Zob. Mary, [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 664. 

Nowy opiekun poety ma patronować li-
ryce metafizycznej, religijnej, która odtąd 
będzie stanowić główny nurt jego arty-
stycznej działalności. W kolejnych wer-
sach czytamy:

Jeśli chcesz bajek, muzą – Libityna;
Miasto Pegaza na mary tam wsiędziesz
I na popiele, jak na Pindzie, siędziesz,
Mirtowym wieńcem za laur się ustroisz;
Czegóż się jeszcze, moja muzo, boisz?
(Decymka…, s. 309.)

Bajka jako opowieść fantastyczna 
przedstawia nieprawdziwy świat w lek-
kiej formie, to historia zmyślona. Podmiot 
liryczny odrzuca taką literaturę, krytycz-
nie ocenia swoją dotychczasową twór-
czość. Sugeruje muzie, aby ta zamieniła 
się z Libityną – rzymską boginią, która 
czuwała nad oddawaniem posług zmar-
łym29. Wspomina ją Horacy, pisząc:

Pomnik bardziej wieczysty niż ze spiżu 
wzniosłem,

Przerównujący miarę królewskich piramid,
Którego ni żarłoczny deszcz nie znisz-

czy, ani
Akwilonu porywczość, ani niezliczony

Lat ciąg, ucieczka czasu. Nie obumrę cały,
Wiele ze mnie uniknie władzy Libityny.
W sławie u potomności nie przestanę 

wzrastać30

Uwaga podmiotu lirycznego, który 
przywołuje mitologicznych bogów pod-
ziemia, skupiona jest wokół kwestii prze-
mijania, życia wiecznego. Lubomirski 
w przeciwieństwie do powyżej cytowane-

go Horacego nie myśli o pośmiertnej sła-
wie, którą zapewnić powinny mu utwory 
literackie. Jego myśli zaprząta teraz spra-
wa obrachunku z Bogiem. 

W kolejnych wersach podmiot liryczny 
proponuje swojej muzie zmianę ,,środka 
lokomocji” – ,,Miasto Pegaza na mary tam 
wsiędziesz”. Muza poety powinna zatem 
zamienić Pegaza, który nosił na swym 
grzbiecie Apollina, a ilekroć będąc spra-
gnionym uderzył kopytem mocno w zie-
mię to nowe źródło tryskało, jak choćby 
to najsłynniejsze – Hippokrene, na zbo-
czu Helikonu w Beocji, którego woda 
dawała natchnienie poetom31 na mary 
– nosze dla zmarłych, wzniesienie, na 
którym postawiona jest trumna z ciałem 
zmarłego32. Poeta odrzuca wyobrażenia 
o poezji i natchnieniu zawarte w mitolo-
gii i konsekwentnie skupia swoją uwagę 
na rozmyślaniach o zbliżającej się śmier-
ci. Tę myśl rozwija wers: ,,I na popiele jak 
na Pindzie siędziesz”. Biblijny wizerunek 
człowieka siedzącego w popiele jak Hiob, 
uzupełnia porównanie go z mitologicz-
nym Pindosem, którego zwłok strzegł 
wąż do czasu, gdy rodzice nie wyprawili 
synowi uroczystego pogrzebu. Odmienio-
na muza ma więc czuwać nad poetą do 
jego kresu, do czasu, gdy jego dusza opu-
ści ziemski padół. Końcowym obrazem 
przeobrażenia muzy jest uwieńczenie 
jej wieńcem mirtowym zamiast lauro-
wego, którym przyozdabiano skronie po-
etów w Grecji i Rzymie. Wieniec mirtowy 
w starożytności związany był ze śmiercią, 
pogrzebem, pamięcią o zmarłych. Ma to 
związek z epizodem opowieści o Dioni-
zosie, któremu udało się wyprowadzić 
matkę Semele z Hadesu, w zamian za po-
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33  Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, s. 352 – 353. 
34  Zob. Mirt, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 229. 
35  Tamże, s. 229. 
36  A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1988, s. 38. 
37  Tamże, s. 42. 

darowanie jego władcy swego ulubione-
go krzewu – mirtu33. Roślinę tę czczono 
jako ,,drzewo pamięci o zmarłych” i uży-
wano przy uroczystościach żałobnych34. 
W symbolice chrześcijańskiej mirt stał się 
emblematem nawrócenia, czystości Marii 
Panny35. 

 Przemieniona, ale jeszcze zaniepokojo-
na, onieśmielona nową rolą muza powin-
na ukorzyć się przed Bogiem:

,,Ty, coś nauczył z śmierci tryjumfować
I nad jej państwem tak sławnie królować,
Daj o niej myślić, żyjąc, tak skutecznie,

Żeby nie umrzeć i po śmierci wiecznie”.
 (Decymka…, s. 309.)

Finałowa apostrofa do Boga wskazuje 
istotny cel drobiazgowo zaplanowanej 
przemiany. Poeta nie jest już dumnym 
wieszczem apollińskim, stał się pokor-
nym sługą Chrystusa36. Porzucił antyczne 
wyobrażenia o natchnieniu, przestaje pi-
sać o sprawach błahych, przeformułował 
swoją twórczość tak, aby służyła ona wy-
rażeniu spraw ostatecznych, by obrazo-
wała lęk, niepokój człowieka świadome-
go swej grzesznej natury i niosła wiarę 
w Boże Miłosierdzie. 

 Myśl zasugerowaną w Przedmowie Lu-
bomirski rozwija następnie w 10 elegiach, 
których tytułami są przywołane z Biblii 
wersety. Widzimy w nich autoprezentację 
grzesznika przed Bogiem, świadomego 
swej ułomności. W tej bardzo intymnej 
przestrzeni, jak pisze Antoni Czyż, ,,jest 
tylko osoba ja i Bóg, który słucha, świat 
cały zanika i rzeczywiście nie ma go 

w wierszu”37. Poszczególne elegie są za-
pisem bardzo prywatnego rozrachunku, 
podsumowania życia podmiotu liryczne-
go – poety. Padają tu dramatyczne pyta-
nia, skierowane do Boga, o długość życia:

Boże mój! to wiem, że od Ciebie duszę
Daną, do Ciebie wrócić kiedyś muszę,
Ale kiedy mnie ten wyrok straszliwy 
Potka, to nie wiem. Nie wiem, nieszczę-

śliwy,
Kiedy zegarek ma kresu dobieżyć,
Kiedy na wieczność przyjdzie mi zale-

żyć.
Nie wiem, ach, nie wiem, kiedy się 

przywitam
Z śmiercią. I o toć, mój Panie, się pytam.
(Decymka…, s. 320.)

jak również słowa wyrażające lęk 
grzesznego człowieka przed nadchodzą-
cym końcem żywota:

 
Strach na mnie lodem, miłość ogniem 

sieje.
Strach kości trzęsie, a miłość się śmieje.
Strach drze po skórze, a miłość mię 

głaszcze.
Strach jak grad bije, a miłość szle płaszcze.
Strach przytrzymuje, a miłość mię pędzi.
Strach desperuje, miłość nic nie swędzi.
Strach mię oziębia, a miłość ogrzywia. 
Strach mię zabija, a miłość ożywia.
(Decymka…, s. 313 – 314.)

Ta walka strachu i miłości niosącej na-
dzieję przebaczenia i odkupienia zostaje 
zakończona retorycznym pytaniem:
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38  A. Karpiński, O autorze. W poszukiwaniu wizerunku ,,Salomona polskiego”, s. 57. 
39  Por. G. Raubo, Grzesznik wobec śmierci, s. 140. 
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41  Maria Magdalena obmyła łzami nogi Chrystusa.
42  Chodzi tu o ukrzyżowanego z Jezusem łotra, który okazał skruchę. 
43  W Łk 19, 2 – 10 czytamy o Zacheuszu – przełożonym celników, który będąc małego wzrostu 

i nie mogąc ujrzeć Chrystusa z powodu tłumu, wspiął się na drzewo. Gdy Jezus zobaczył go siedzą-

cego na drzewie poprosił, aby szybko zszedł, gdyż tego dnia pragnie zatrzymać się w jego domu, 

co Zacheusza bardzo ucieszyło. 
44  Zob. Psalm 102, 10: ,,Popiołem karmię się jak chlebem…”.
45  Macieja wybrano na apostoła rzucając losy. 

Oba mię ranią, ale kto zwycięży,
Nie wiem, kiedy mię jednako ciemięży
(Decymka…, s. 314.)

ale także obrazem, który ,,walkę mię-
dzy ogniem miłości a lodem strachów 
przemienia w metaforę łaski zstępującej 
na grzesznika w postaci światła”38:

Ale Bóg do mnie jako piorun leci
I lody topi, i ogień mój nieci,
I noc rozpędza, i mnie w światło stroi 

– 
Już serce kocha i nic się nie boi,
[…]
A mój Pan na mnie niespodzianie woła:
„Chocieś ty grzeszny, błędny, pomazany,
Przecięś moja krew! i jesteś kochany!”
(Decymka…, s. 314.)

Podmiot liryczny ma świadomość, że 
od skruszonych grzeszników przywoła-
nych w Biblii i świętych chrześcijańskich 
dzieli o wielki dystans39:

Ej, jać to, Panie, nie Paweł wybrany40

[…]
Anim pożyczył oczu Magdaleny41,
Nie wiem, co żale i co jej za treny.
Anim u łotra nie kupował skruchy42,
Choć mniej mam cnoty, więcej mam 

otuchy.

Z Zacheuszem się na drzewa nie piąłem43

Anim z Dawidem jadał chleb z popiołem,44

Maciejowym też losemem nie skoczył45

Anim swe oczy jako Piotr nie moczył46.
(Decymka…, s. 311.)

Bohaterowi brak pokutnej pokory św. Au-
gustyna przedstawionej w Wyznaniach:

Światowych kłębków i próżności nici
Nie porzuciłem. Ani Augustyna
Ogień z pokutą nic mię nie dorzyna. 
(Decymka…, s. 311.)

Kłębki i nici, nawiązujące do mitu o Ariad-
nie i Tezeuszu, zestawione ze św. Augusty-
nem obrazują wewnętrzne rozterki pod-
miotu lirycznego, podkreślają jego poczu-
cie grzeszności. Widząc swoją nieprawość 
bohater zwraca się do Boga słowami:

Swym tedy głosem, a nie świętych usty,
Złośliwy, próżny, wściekły, grzeszny, 

pusty
Wołam i krzyczę, i głosu dobywam,
Wrzeszczę, przykrzę się, twarz łzami 

umywam.
Wołam, mój Panie! a tym bezpieczniejszy,
Żem jest złośliwszy i żem jest grzesz-

niejszy.
Azaż ja nie wiem, mój święty Medyku, 
Żeś przyszedł tylko dla mojego liku?
(Decymka…, s. 311.)
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46  Lubomirski czyni aluzję do skruchy Piotra po tym jak trzykrotnie zaparł się Jezusa. 
47  G. Raubo, Grzesznik wobec śmierci, s. 141 – 142. 
48  Tamże, s. 141. 
49  Zob. Popiół, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 332. 

Grzegorz Raubo tak komentuje to wy-
znanie:

Budząc się z uśpienia, grzesznik staje 
wobec takiego oto paradoksu: jego życio-
wa aktywność oddaliła go od Boga, zara-
zem jednak przerażające doświadczenie 
zła, zła zagrażającego ostatecznym rozbi-
ciem jego więzi z sacrum, unaocznia mu, 
jak ważny jest dla niego osobisty związek 
z rzeczywistością boską i jak bardzo jest 
od niej zależny. […] Wołanie, wrzask, łzy 
– to jakby rytuał symbolicznego oczysz-
czenia z win grzesznika, odkrywającego, 
że na ,,obfitość grzechu” Bóg odpowiada 
„nadobfitością łaski”. Myśli jego kierują 
się teraz ku Chrystusowi – ucieleśnieniu 
boskiej łaski i miłosierdzia, uzdrawiające-
go grzesznika. Chrystus - ,,święty Medyk” 
przez swe wcielenie zniósł wszak jego 
osobiste ,,niecnoty”47.

Podmiot liryczny Decymki…uświadomił 
sobie niezwykłe działanie Opatrzności, 
odkrył dobroć Boga, który pomimo jego 
wszelkich nieprawości, ufał mu i uchronił 
go przed zupełną utratą wiary48.

Tytuł elegii III zaczerpnięty z Księgi Ro-
dzaju i brzmiący w tekście Lubomirskie-
go: Pamiętaj, człowiecze, żeś proch i że się 
w proch obrócisz, przywołuje, istotną dla 
całego utworu, symbolikę słowa ,,proch”, 
którego synonimy autor wymienia wielo-
krotnie, znajdując szczególne upodobanie 
w odmianie wyrazu ,,popiół”:

Alem ja ziemia! sam popiół i glina!
Glina, na której wyrażona wina. 
Na cóż popioły popiołom przydajesz?
Podobno mi to tę naukę dajesz,

Że chociem ziemia, lecz noszę żywioły,
Którym przyzwoite są przecię popioły.
(Decymka…, s. 312 – 313, podkreślenie E. G.)

Popiół symbolizuje los człowieka, jego 
żal, rozpacz, pokorę, krótkość życia, 
grzech, skruchę49. To on przypomina bo-
haterowi nietrwałość ludzkiego życia, 
podkreśleniu czego służą również, nagro-
madzone w tej elegii, negatywne wyraże-
nia odnoszące się do ludzkiego ciała:

Mizerny człecze, czym się też to tu-
czysz?

Nie chcę cię wodzić w grobowe popioły.
Świat, strój, tron, chłód, skarb, sława, 

dumy, stoły,
Te cię nauczą, żeś tak za żywota,
Jak i po śmierci gnój, smród i lichota.
[…]
Po cnych obiadach, co ci świat gotuje,
Co dzień kloaka biedna skonfunduje. 
Ciało pieszczone, o, jak potem cuchni!
Robak cię uje po królewskiej kuchni.
(Decymka…, s. 313.)
Podmiot liryczny, w dalszych rozważa-

niach, uświadamia sobie, że jego życie 
ogarnięte ,,ogniem niecnót” oddaliło go 
od Boga, którego teraz błaga:

Zasyp, mój Boże, dziwne me upały!
Albo mnie już spal i ze mną świat cały,
Abym zaśpiewał, wielbiąc Twoje dary,
Ja, Feniks nowy, chociaj grzesznik stary.
(Decymka…, s. 313.)

Powyższy cytat, w którym odnajdujemy 
porównanie nawróconego grzesznika do 
Feniksa, jest w Decymce myśli świętych…
ostatnią próbą wykorzystania pojęcia mi-
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50  Zob. Słownik frazeologiczny, oprac. A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, Warszawa 2007, s. 67. 
51  Zob. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, s. 45. 
52  Tamże, s. 45. 
53  Zob. Feniks, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 90. 
54  Tamże, s. 90 – 91. 

tologicznego do opisania przeżyć religij-
nych podmiotu lirycznego. Nawrócony, 
doceniający dobroć i miłosierdzie Boga 
bohater „odrodzi się jak Feniks z popio-
łów” co, jak czytamy w Słowniku Fraze-
ologicznym, znaczy: ,,powstać od nowa 
po całkowitym zniszczeniu”50. Ten mito-
logiczny ptak ,,dopełniwszy przeznaczo-
nej mu liczby lat, kiedy zbliża się już pora 
zgonu, w ojczyźnie ściele sobie gniazdo 
i składa tu nasienie, z którego powstaje 
płód. Pierwszą zaś troską dorosłego pta-
ka jest sprawić pogrzeb swojemu ojcu”51. 
Nowonarodzony Feniks spalał zwłoki ojca 
w mirrze na ołtarzu Słońca52. Feniks jest 
symbolem: ognia, powietrza, zmartwych-
wstania, długowieczności, nieśmiertel-
ności, wiecznej młodości53. Ojcowie Ko-
ścioła uczynili go symbolem: Chrystusa 
jako wyobrażenie ofiary życia, wiążące 
się z ukrzyżowaniem i zmartwychwsta-
niem, natury boskiej Jezusa (pelikan miał 
wyrażać naturę ludzką), triumfu życia 
nad śmiercią, niezłomnej woli przeżycia, 
stał się również atrybutem pokutników 
oczyszczających się z grzechów w pło-
mieniach czyśćcowych54.

Bohater Decymki… powinien odro-
dzić się zatem jako poeta, którego pióro 
nie będzie już w „próżnościach zbujałe” 
i jako człowiek gorąco, szczerze wierzą-
cy, bezgranicznie ufający Bogu, odważnie 
mówiący:

Nie zginę, bo Ci moją wiarą wierzę!
Nią tak złe fale w sercu moim śmierzę.
Wierzę Ci w przeszłych, a w przyszłych 

spodziewam,

Wierzę i kocham, wiarą mrę i ziewam. 
(Decymka…, s. 311.)

zakończenie
Decymka myśli świętych to utwór o cha-

rakterze prywatnym, w którym autor 
przedstawia człowieka dostrzegającego, 
w obliczu śmierci, grzeszność swoje-
go żywota, odkrywającego moc Bożego 
Miłosierdzia. Lubomirski w Decymce… 
poprzez mitologię wzbogacił warstwę 
znaczeniową utworu. To przywołane 
w tekście postaci, wydarzenia mitolo-
giczne umożliwiły autorowi precyzyjniej 
przedstawić istotę przeformułowania ce-
lów swojej poezji, posłużyły do opisania 
przeżyć religijnych podmiotu lirycznego, 
wyrażeniu skomplikowanych, wybitnie 
indywidualnych odczuć, związanych ze 
zwróceniem się człowieka w stronę sa-
crum. Wymagało to od autora niemałego 
wysiłku intelektualnego, odkrywczości 
semantycznej i stylistycznej. Lubomirski 
w Decymce…, będącej utworem religij-
nym, z wielką świadomością, precyzją 
dobiera odpowiednie wątki z mitologii 
nie tylko po to, aby wywołać podziw, 
wzbudzić ożywienie odbiorcy (delectandi 
causa). Tu mitologia, z którą autor rozsta-
je się na dobre, służy konkretnym celom, 
a przede wszystkim pokazaniu nowego 
oblicza poety, którego piórem od tej pory 
ma kierować Bóg. Przedstawione, w ni-
niejszym szkicu, młodzieńcze utwory 
Lubomirskiego, z mitologicznymi moty-
wami, takie jak: Orfeusz, Pyram i Tysbe do-
bitnie obrazują poetycką drogę Marszał-
ka, która wiodła od przywoływania przez 
autora mitologicznych opowieści nie nio-
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sących żadnej głębszej treści, potwierdza-
jących wyłącznie zainteresowanie pisarza 
światem starożytnym, po teksty pełne 
głębokich przemyśleń nad ludzką egzy-
stencją, jej kruchością, wiarą, istotnymi 
wartościami, już nie tymi materialnymi 
(,,świat, strój, tron, chłód, skarb, sława, 
dumy, stoły”), które do tej pory zajmowa-
ły pierwsze miejsce w życiu poety. Decym-
ka myśli świętych…to utwór mądry, praw-
dziwy, o dużych walorach literackich. 

StreSzczenie
Stanisław Herakliusz Lubomirski – po-

lityk, pisarz, człowiek gruntownie wy-
kształcony, mecenas sztuki, autor dzieł 
o charakterze filozoficznym, religijnym, to 
postać niezwykle interesująca w dziejach 
literatury i kultury polskiej. Lubomirski 
bardzo wysoko cenił literaturę antyczną 
i mitologię, czego wyraz daje w swoich 
tekstach literackich. Mitologia stała się 
dla niego ogromnym źródłem inspiracji, 
z którego w znakomity, konsekwentny, 
świadomy sposób, poeta czerpał różne 
motywy, wątki, z ogromną precyzją przy-
wołując postaci mitologiczne i ich histo-
rie. Teksty Lubomirskiego obrazują różne 
sposoby wykorzystywania, przez pisarza, 
mitologicznych opowieści, od wiernych 
oryginałom parafraz (Orfeusz, Pyram i Tys-
be) po dzieła, w których mitologia wzbo-
gaca warstwę znaczeniową utworów 
i służy konkretnym celom. Szczególnie 
interesująco przedstawia się w twórczo-
ści Lubomirskiego przywoływanie mitów 
w tekstach o charakterze religijnym, do 
których należy, interpretowana w niniej-
szym szkicu, Decymka myśli świętych…. 
Tematem tego utworu, który reprezentu-
je typ elegii pokutnej, jest obrachunek po-
ety z życiem, jego przygotowywanie się 
do śmierci. Odnajdujemy tu gorące wy-

znania wiary grzesznika, refleksje doty-
czące odkupienia, skażonej przez grzech 
ludzkiej egzystencji, a także rozważa-
nia na temat poezji, w której odrzucone 
przez poetę mitologiczne treści mają zo-
stać zastąpione tymi o charakterze chrze-
ścijańskim. Lubomirski starannie dobiera 
wątki, postaci z mitologii, symbole tak, 
aby stawały się one przekaźnikami głębo-
kich refleksji i były zaakceptowane przez 
kulturę chrześcijańską (symbolika mirtu, 
popiołu, Feniksa) co potwierdza tylko 
ogromną wiedzę, pomysłowość i twórczą 
oryginalność autora. 

 Decymki myśli świętych… nie można 
odczytywać bez uwzględnienia następu-
jących kontekstów: historycznego, który 
ukazuje mitologię jako przedmiot pole-
mik i sporów, jak również biograficznego 
– stającego się punktem wyjścia, dla zro-
zumienia istotnej przemiany, która doko-
nała się zarówno w życiu jak i w twórczo-
ści Lubomirskiego oraz biblijnego, w koń-
cu fragmenty Pisma Świętego pojawiające 
się w tytułach poszczególnych elegii, 
wyznaczają drogę właściwej interpretacji 
tekstu. 

Lektura Decymki… znakomicie potwier-
dza fakt, że człowiek nie może pozbawiać 
swojego życia sfery duchowej, potrzebu-
je kontaktu z Bogiem, co niejednokrotnie 
uświadamiamy sobie zbyt późno. Utwór 
Lubomirskiego to piękna lekcja: pokory, 
cierpliwości, spokojnego przyjęcia na sie-
bie ciężaru cierpienia w chorobie, czy też 
innych bolesnych życiowych sytuacjach, 
zaakceptowania przemijalności ziemskie-
go życia, zaufania Bogu i wielkiej wiary 
w Boże Miłosierdzie. 

SuMMary
Mythology in chaplet of ten Holy 

thoughts… by Stanislaw Herakliusz 
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lubomirski
Stanislaw Herakliusz Lubomirski – 

a politician, writer, well-educated man, 
patron of the arts and the author of philo-
sophical and religious works. In other 
words, he is a very interesting figure in 
the history of Polish literature and cul-
ture. Lubomirski highly valued an ancient 
literature and mythology, what is shown 
in his literary texts. Mythology became 
a great source of inspiration for him, from 
which the poet drew a variety of themes 
with a great precision recalling mytholog-
ical figures and their stories. Lubomirski’s 
text illustrate different ways of using the 
mythological stories from paraphrases, 
which are true to the original (Orpheus, 
Pyramus and Thisbe) to works in which 
the mythology enriches a semantic lay-
er and serves a specific purpose of the 
work of art. Recalling myths of religious 
texts to which belong Chaplet of Ten Holy 
Thoughts…, interpreted in this paper, 
looks particularly interesting. The theme 
of this work is a settlement with the po-
et’s life and his preparation to the death. 
In the work, readers can find hot creeds of 
a sinner, reflections on a redemption con-
taminated by a sin of human existence, 
as well as reflections on poetry in which 
the mythological contents rejected by the 
poet are to be replaced by those of Chris-
tian. Lubomirski carefully selects plots, 
characters and symbols from mythology, 
so that they become a message of deep re-
flection and become accepted by a Chris-
tian culture (the symbolism of the myrtle, 
ash, Phoenix), what only proves a lot of 
knowledge, creativity and originality of 
the author.

Chaplet of Ten Holy Thoughts… cannot 
be read without taking into account the 
following contexts: the historical context, 

which shows the mythology as a matter 
of controversy and disputes, as well as 
the biographical – becoming a starting 
point for understanding the significant 
changes that took place both in life and 
in Lubomirski’s work, and, the biblical 
context, and, at the end, passages from 
the Scripture, that appear in the titles of 
the individual elegy, point the way of the 
correct interpretation of the text.

Chaplet of Ten Holy Thoughts… perfectly 
underlines the fact that a man cannot loss 
the spiritual realm, he needs a contact 
with God what we often realise too late. 
The work is a beautiful Lubomirski’s les-
son in humility and patience, acceptance 
the burden of suffering in disease, or oth-
er painful life situations, acceptance the 
transience of earthly life, trust in God and 
a great faith in God’s Mercy. 
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