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Renowacja: pojęcie nowości  
w tradycji retorycznej

Trzy sztuki słowa (artes sermocinales) — gramatyka, retoryka i dialektyka 
(logika) — dają się z łatwością sprowadzić do zbioru gotowych schematów, ot-
wartych w różnym stopniu na twórczą reprodukcję. Wystarczy wspomnieć o para-
dygmatach koniugacji i deklinacji, tropach i figurach retorycznych czy formułach 
sylogizmów i dowodów. Ową schematyczność sztuk uchodzących za „trywialne” 
(trivium), czyli najbardziej podstawowe, elementarne, wspierała praktyka pedago-
giczna, skoncentrowana wokół przystępnego wykładu reguł tworzenia rozmaitych 
form językowych. Nawet złożona czy skomplikowana pojęciowo teoria musiała 
zostać z tego powodu odpowiednio uproszczona, aby przyjąć postać łatwych do 
zapamiętania przepisów dotyczących konkretnych sposobów użycia języka, opi-
sywanych przez poszczególne dyscypliny z uwagi na kryteria poprawności gra-
matycznej (recte), ozdobności retorycznej (ornate) i prawdziwości logicznej (vere). 
Schematyzacja pozwalała z jednej strony na przystępną ekspozycję reguł tych 
sztuk, z drugiej zaś umożliwiała krystalizację ich teoretycznego ujęcia. 

Retoryka, podobnie jak dwie siostrzane dyscypliny, zastyga w utartych sche-
matach niemal w każdej ze swych pięciu części, od inwencji, przez dyspozycję, 
elokucję, sztukę pamięci, aż po akcję oratorską. Może przyjąć z tego powodu po-
stać poręcznego katalogu toposów, argumentów, rodzajów, przykładowo, wstępów 
czy zakończeń, tropów, figur, „miejsc” i obrazów pamięci, sposobów operowania 
głosem czy gestem. Lecz z tej statyczności, motywowanej względami teoretyczny-
mi i pedagogicznymi, wytrąca ją bardzo szybko praktyka oratorska, domagająca 
się językowej konkretyzacji abstrakcyjnych reguł mówienia. Wszystkie schema-
ty retoryczne są — by posłużyć się kategoriami Arystotelesa — uniwersalnymi 
formami służącymi kształtowaniu bezładnej materii mowy, nadawaniu jej wyrazi-
stej stylistycznie postaci, aktualizowaniu drzemiących w niej możliwości perswa-
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zyjnych. Wyznaczają one ogólne sposoby tworzenia mowy, pozostawiając mówcy 
pełną swobodę w zakresie ich twórczej realizacji. Ostateczny kształt oracji zależy 
wyłącznie od jego poszczególnych wyborów artystycznych. 

Wszelkie schematy kojarzą się w sposób naturalny z formalistycznie pojętą 
sztywnością, kategorią normy i wyznaczeniem granic, unieruchomieniem, a na-
wet petryfikacją myśli. Retoryka, skupiona na bezpośredniości swego oddziały-
wania, podziela wraz z hermeneutyką, skoncentrowaną na lekturze i interpretacji 
tekstu, przekonanie o konieczności odwołania do tego, co już mniej lub bardziej 
znane. Bliska jest dlatego powszechnym sądom i mniemaniom czy utartym wy-
obrażeniom o świecie i człowieku. Zakłada wspólnotę podstawowych, ogólno-
ludzkich doświadczeń. Oznacza to, że perswazja retoryczna i rozumienie w ujęciu 
autorów zainteresowanych hermeneutyką, opisywane zresztą przez długie wieki 
za pomocą kategorii sztuki wymowy (por. Copeland, 1991, s. 151—178), nie ro-
dzą się nigdy w społeczno-kulturowej próżni. Gotowe schematy, składające się 
na znaną przez wszystkich uczestników sytuacji retorycznej konwencję, pozwa-
lają często na zawiązanie pierwszej nici porozumienia między mówcą a słucha-
czami, chociażby w postaci mandatu do dalszego mówienia czy wstępnej zgody 
na zabranie głosu. 

Przywołuję pewną schematyczność wpisaną niemal odwiecznie w strukturę 
retoryki i model jej funkcjonowania, aby zarysować tło dla dalszych rozważań 
o pojęciu nowości w kontekście retorycznej predylekcji do sprawdzonych, trady-
cyjnych formuł mówienia. Problem ten traktuję przede wszystkim jako zagadnie-
nie szczególnie istotne dla dwóch działów wymowy, a mianowicie inwencji i elo-
kucji. Chodzi bowiem o wynalezienie czegoś nowego, a następnie odpowiednie 
wyrażenie tego w języku. W jednym i drugim przypadku otrzymujemy gotowy 
zestaw form retorycznych, a retorzy podpowiadają nam sprawdzone rozwiąza-
nia. Nawet najbardziej zdumiewające i nieprawdopodobne rewelacje wieszczów 
oraz proroków nie są zupełnie wolne od utartych schematów. Bliżej nieokreślona 
nowość (novum) pozostaje w tym kontekście wyzwaniem dla mówcy, rodzajem 
ćwiczenia sprawdzającego zdobytą wcześniej kompetencję oratorską. Kategorią 
znacznie dokładniej opisującą w moim przekonaniu to pojęcie na gruncie retoryki 
może być szeroko rozumiana renowacja (renovatio), przywołująca etymologicznie 
motywowane skojarzenia z ożywianiem, odświeżaniem i odnowieniem. Akcentu-
je ona aktywne działanie podejmowane przez mówiącego, oscylujące nieustannie 
między prostą rekontekstualizacją danego schematu a jego twórczą asymilacją. 
Pozwala wyjść poza ograniczoną, niewolniczą imitację w kierunku emulacji zdra-
dzającej ambicję rozwinięcia, przekształcenia naśladowanego wzoru. Umożliwia 
wreszcie otwarcie tradycyjnych strategii mówienia na grę i eksperyment z ich moż-
liwościami argumentacyjnymi czy ekspresywnymi. Formy retoryczne przybiera-
ją bowiem postać wypreparowanych formuł jedynie w teoretycznym wykładzie. 
W praktyce oratorskiej ulegają ożywieniu i przyoblekają się w konkretną szatę 
językową. 
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Pojęcie nowości wymyka się próbom jednoznacznej definicji. Pierwsze użycie 
albo odkrycie czegoś nie wystarczy, aby wyczerpać zakres semantyczny tego sło-
wa. Uwikłane jest ono w szeroko rozumiany kontekst. Aby daną ideę bądź rzecz 
określić mianem nowości, musi być ona postrzegana przez odbiorców jako coś 
niespotykanego czy niezwyczajnego; jako widoczna zmiana (modyfikacja) w zna-
nym uprzednio kontekście. Tak rozumiana nowość, ujawniająca się najczęściej 
pod postacią innowacji, odznacza się na ogół krótką żywotnością, rozpiętą mię-
dzy zaistnieniem czegoś po raz pierwszy a upowszechnieniem tego w przestrzeni 
społeczno-kulturowej. Nazbyt częste i gwałtowne potrząsanie „nowości kwiatem”, 
choć zrodzone z twórczego zapału, może prowadzić szybko do utraty jego świeżo-
ści. Dodatkową trudność analityczną rodzi przeciwstawienie absolutnej i relatyw-
nej nowości; oba te epitety są w dodatku ujmowane antytetycznie, a „relatywny” 
nie oznacza ‘względnie, warunkowo zbliżony do absolutnego’. Jak się okazuje, 
absolutyzacja nowości sprawia, że staje się ona zjawiskiem nie z tego świata, nie-
możliwym nigdy ani do częściowego, ani tym bardziej do pełnego urzeczywist-
nienia. Jej relatywizacja prowadzi z kolei do ograniczenia i jeszcze silniejszego 
uzależnienia od kontekstu. 

W podejściu do szeroko rozumianej nowości możemy wyróżnić dwa przeciw-
stawne stanowiska. Zwolennicy pierwszego z nich zdają się powtarzać za Kohe-
letem: „nic nowego pod słońcem” (Koh 1, 9), rozciągając tę prawidłowość na całą 
rzeczywistość. Użycie języka oznacza w ich przekonaniu powielanie gotowych 
schematów ze świadomością, że „nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowa-
mi” (Koh 1, 8). Marności nazywania towarzyszy świadomość iluzji nowości. Każ-
dy słownik stanowi zamknięty zbiór możliwości. Parafrazując sentencję biblijnego 
mędrca, można powiedzieć: „nic nowego w języku”. Zupełnie przeciwne stanowi-
sko zajmują apologeci innowacji. Wierzą oni, że wszelki akt mowy jest czymś wy-
jątkowym i niepowtarzalnym, chociażby z uwagi na nowy kontekst wypowiedzi. 
Wołają: „oto wszystko nowe!”. Formuły i strategie mówienia nie ograniczają mó-
wiącego, ale pozwalają mu przekształcać swobodnie język. Ujmowany jest on przy 
tym jako domena nieograniczonych niemal niczym możliwości. Wczesnonowożyt-
ni nauczyciele wymowy unikają obu skrajności, wybierając umiarkowanie i drogę 
środka. Zdają sobie sprawę z problematycznego statusu nowości, a jednocześnie 
zachowują w jej opisie perspektywę trwałości i zmiany, tradycji i innowacji. 

Inwencja (inventio) — jak wiadomo — oznacza w dużej mierze techniczną 
umiejętność wynajdywania, odkrywania czy obmyślania argumentów. Według 
Adama Romera ze Stężycy, długoletniego wykładowcy retoryki w Akademii 
Krakowskiej, była ona „poszukiwaniem (investigatio) prawdziwych i prawdopo-
dobnych argumentów. Mówca wynajduje bowiem to, co zapewnia wiarygodność, 
a także porusza dusze słuchaczy”1. Zgodnie z zaleceniami retorów należy ich po-

1 Romerus, 1593, k. B3: „Inventio est argumentorum verorum et probabilium investigatio. Inve-
niet enim orator, quo fidem faciat, tum etiam animos audientium flectat”; wszystkie przekłady, jeśli 
nie zaznaczono inaczej, pochodzą od autora. Por. Bieńkowski, 1968, s. 13—21. 
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szukiwać w „miejscach wspólnych”, czyli toposach (loci communes), stanowiących 
sprawdzone schematy argumentacyjne2. Aby zgromadzić odpowiedni materiał ar-
gumentacyjny, wystarczy zatem skorzystać z gotowych form. Jak zauważył Ul-
lrich Langer, pojęcie inwencji miało we wczesnej nowożytności rozmaite znacze-
nia, związane zarówno z retoryczną procedurą wynajdywania prawdopodobnych 
dowodów w trakcie wstępnego, konceptualnego opracowania tematu mowy, jak 
i z poetycką sztuką łączenia pomysłowości z wyobraźnią, wymykającą się nie-
ustannie sztywnym regulacjom teoretyków poetyki (Langer, 1999, s. 136—137). 
Arystoteles określał inwencję za pomocą terminu nasuwającego skojarzenia z teo-
rią (θεωρεῖν), eksponując związki tej sztuki z aktywnością intelektualną, a nawet 
analityczną (Retoryka, 1354a, 10). Renesansowi komentatorzy traktatu Stagiryty 
(na przykład Juan Luis Vives, Piero Vettori, Carlo Sigonio, Johannes Sturm) zwra-
cali uwagę na koncepcję podporządkowania inwencji retorycznej dialektyce jako 
dyscyplinie metodycznego rozumowania (por. Ryczek, 2016, s. 46—62). 

Utożsamienie przez Arystotelesa retoryki ze sztuką wynajdywania rzeczy słu-
żących perswazji sytuuje ją między teorią a praktyką, wiedzą o dyskursie a do-
świadczeniem językowym, względem estetycznym a oratorskim pragmatyzmem. 
Skoncentrowana wokół prawdopodobieństwa inwencja została w ten sposób po-
wiązana z epistemologią, etyką, estetyką, polityką, a nawet dialektyką. Swoim 
zasięgiem objęła dedukcję, indukcję, analizę, syntezę, poszukiwanie podobieństw 
i różnic, rozumienie, interpretację. Jej metaforycznym obrazem stało się wyty-
czanie nowych ścieżek, odkrywanie nowych perspektyw, wprowadzanie nowych 
punktów widzenia. Jako uniwersalne „miejsce wspólne” rozmaitych operacji in-
telektualnych zakłada ona działanie w ramach określonej procedury, opisywanej 
za pomocą konkretnych przepisów. Te schematy postępowania są poza tym często 
przedmiotem inwencyjnego opracowania, aby mogły być bardziej elastyczne i pro-
duktywne. 

Arystoteles, ale także Cyceron i Kwintylian, pomijają konsekwentnie elementy 
nowości w wykładzie reguł inwencji, skupiając się na tym, co schematyczne i po-
wtarzalne. Lecz i na tym polu zachowują daleko idącą powściągliwość. W teore-
tycznym ujęciu umiejętności korzystania z toposów i wynajdywania argumentów 
nie pozostaje zbyt wiele miejsca na to, co nieschematyczne i niepowtarzalne; na 
to, co nowe. Myślenie o inwencji kształtuje przede wszystkim idea imitacji, a nie 
kreacji. Chodzi o wynalezienie lub odkrycie czegoś przy użyciu sprawdzonych 
formuł, a nie o spontaniczne i niczym nieograniczone tworzenie ex nihilo. Nie 
wyklucza to oczywiście nowości, ale nie podporządkowuje jej automatycznie całe-
go procesu poszukiwania przekonujących dowodów. Odsunięta na plan dalszy nie 
traci całkowicie swego znaczenia. Na gruncie inwencji retorycznej nie ma jednak 
mowy o nowości za wszelką cenę, gdyż nie decyduje ona ostatecznie o skuteczno-

2 O pojęciu toposu por. Abramowska, 1982, s. 3—23; Szabelska, 2007, s. 97—157; Rubinel-
li, 2009. 
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ści perswazji. To, co nowe, może się ponadto pojawić dopiero wtedy, gdy mówca 
świadomy wszechobecności mechanizmów retorycznych tak dobrze opanuje regu-
ły odkrywania argumentów, że pozwoli sobie niejako na wynalezienie inwencji; 
sam obmyśli nowe schematy albo opracuje na nowo te odziedziczone z tradycji 
oratorskiej. 

Topika w ujęciu Arystotelesa stanowi ośrodek generatywnego modelu inwencji 
obliczonej na wynajdywanie nowych środków perswazji (McKeon, 1973, s. 199—
210). Toposy są ogólne (a nawet ogólnikowe), aby były odporne na zużycie. Korzy-
sta się z nich zarówno podczas dialektycznego wnioskowania, jak i retorycznego 
argumentowania. Carolyn Miller zaproponowała metaforę „polowania na nowość” 
(hunting for novelty) w celu dokładniejszego opisu praktycznego użycia toposów. 
Dominacja figury „miejsca”, nasuwającej skojarzenia z usytuowaniem czegoś 
w przestrzeni, pozwala na obsadzenie mówcy w roli łowcy odnajdującego ślady 
i interpretującego tropy. Nowość dla Platona i jego zwolenników mogła być tylko 
absolutna, rewolucyjna, nigdy do końca nierozpoznawalna, naruszająca oczeki-
wania odbiorców i wymagania decorum. Inaczej dla Arystotelesa i arystotelików 
akceptujących jej względność, kontekstualność, sytuacyjny pragmatyzm. Powinna 
ona uwzględniać granicę między swoim a obcym (innym), znanym a nieznanym. 
W przekonaniu Miller:

[…] topos oznacza konceptualną przestrzeń bez całkowicie określonej albo 
dającej się określić zawartości; to miejsce produktywnej niepewności. Jest 
to „przestrzeń problematyczna”, lecz raczej nie określająca ani ograniczająca 
problemu, raczej nie będąca zamkniętą przestrzenią albo pomieszczeniem, 
w którym się czegoś szuka; to miejsce albo umiejscowiona perspektywa, 
z której się szuka. 

Miller, 2008, s. 141

Tradycyjnie rozumianą inwencję wyróżnia zatem otwarcie na zdobytą wcześ-
niej wiedzę. Im jest ona większa, tym łatwiej uczynić z toposu sprawne narzędzie 
wytwarzania nowych wzorów, relacji i kombinacji idei. Nowość nie stanowi w tym 
modelu retorycznym przeciwieństwa poczucia stosowności; chodzi o podkreślenie 
twórczej interakcji i napięcia między tymi dwoma pojęciami. 

Renowacja w odniesieniu do sztuki inwencji obejmuje wszelkie sposoby odna-
wiania toposów za pomocą odpowiednich przekształceń czy modyfikacji, związa-
nych przykładowo z tematem, adresatem, okolicznościami przemowy czy oczeki-
waniami odbiorców. Wystarczy prosta zmiana funkcji danego toposu, aby tchnąć 
w niego nowe życie. Prawidłowość ta dotyczy również powiązanej silnie z inwen-
cją dyspozycji, swoistej ekonomii dyskursu akcentującej perswazyjną wartość od-
powiednio przemyślanego wcześniej uporządkowania przemowy i argumentacji, 
jak wówczas, gdy mamy do czynienia z użyciem toposu zakończenia we wstę-
pie mowy albo odwrotnie. Dobrym przykładem tak pojętej renowacji jest znany 
topos ezgordialny, opisany szczegółowo przez Ernsta Roberta Curtiusa (2005, 
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s. 92—93)3, który można nazwać toposem z nowości (ex novitate). Zamyka się on 
w formule: „przynoszę wam coś nowego, o czym jeszcze nikt nie mówił albo nie 
pisał”. Przybiera, jak każde „miejsce wspólne”, wiele rozmaitych konkretyzacji, 
wśród których dominuje wyraźnie deklaratywne odrzucenie utartych motywów 
czy wątków literackich. Topos z nowości czerpie swą siłę perswazyjną z prostej 
negacji tego, co tradycyjne, powtarzalne. Innymi słowy, schemat mówienia słu-
ży w tym przypadku do zakwestionowania własnej schematyczności, uwikłanej 
w potencjalnie nieskończoną repetycję.

Zapowiadana przez różnych autorów nowość tematu albo niezwykłość jego 
ujęcia bardzo szybko traci swą świeżość. Ulega petryfikacji i powiększa zbiór po-
ręcznych formuł, przydatnych w nawiązywaniu kontaktu z czytelnikiem, rozbu-
dzaniu i podtrzymywaniu jego ciekawości. Wielu z nich zapewnia na przykład, że 
wyśpiewa „pieśni wcześniej nie słyszane” (Horacy, Carmina III 1,2—3: „carmina 
non prius / audita”) (por. Wójcik, 1978, s. 142—143), porzuci wydeptane ścieżki, 
przemierzy nowe szlaki, wyruszy w nieznane albo opowie rzeczy, których jeszcze 
nikt prozą ani wierszem nie opowiadał. Wszystkie te obietnice tworzą i akcentują 
retoryczny efekt nowości, wyczerpujący się w samej zapowiedzi czegoś nowego. 
Jeśli nawet ten topos ogranicza się wyłącznie do pusto brzmiącej deklaracji au-
torskiej, nie traci nigdy całkowicie swej wartości perswazyjnej, uzależnionej od 
artystycznej symulacji. 

O tym, jak mówienie o nowości można z łatwością sprowadzić do zbioru 
utartych wyrażeń językowych, świadczy najlepiej podręcznik Erazma z Rot-
terdamu Rozmowy potoczne (Colloquia familiaria). W rozdziale dotyczącym 
pytania o nowości (de novis rogandi) znajdujemy gotowe formuły: „czy nie na-
deszły żadne nowe wiadomości z ojczyzny?”, „czy otrzymałeś jakieś wieści od 
swoich rodaków?”, „cóż z nowości?” (quid novi?), „czy przynosisz coś z nowoś-
ci?”, „czy są jakieś nowości?”, „czy przyniesiono jakieś nowości z ojczyzny?”4. 
Oprócz nich wymienia humanista również zwroty podkreślające zdziwienie po-
wszechną zmianą i nowością (nova omnia): „każda rzecz nowa”, „wszystko się 
zmienia”, „wszystko nowe”, „spójrz, jak czas zmienia nagle ludzkie rzeczy”, 
„wydaje mi się, że świat staje się inny”5. Wymienione przez Erazma wyrażenia, 
przyjmujące postać pytania albo sentencji, stanowią przykłady toposu z nowoś-
ci w jego najbardziej podstawowym wymiarze — uschematyzowanej formuły 
językowej. 

3 Autor posługiwał się pojęciem toposu w poszerzonym znaczeniu („stały środek wyrazu”), por. 
Emrich, 1977, s. 235—236.

4 Erasmus, 1560, s. 73: „Nova rogandi formula. Petrus: Nihil ne novarum rerum adfertur e pa-
tria? Num quid novi de nostratibus accepisti? Quid novi? Ecquid novarum rerum adportas? Num 
quid novi fertur? Num quae res novae e patria nunciantur?”. Por. Cytowska, 1983, s. 35—36. 

5 Erasmus, 1560, s. 76: „Nova omnia formula. Petrus: Nihil non novum. Mutata omnia. Novata 
singula. Universa nova. Vide, quam repente tempus res mutet humanas. Videbar mihi in alium venire 
mundum”. 
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Podobnie, choć z o wiele większą wyrazistością i ekspresywnością, renowa-
cja realizuje się w elokucji (elocutio), odpowiedzialnej za językowo-stylistyczny 
kształt wypowiedzi. Przechowuje ona naukę o różnorodnych formach wysłowie-
nia, będących przedmiotem wielu podziałów i klasyfikacji. Tropy, figury słów 
i myśli opisują ogólnie rozmaite sposoby ujmowania danej rzeczy w języku. Lecz 
kiedy myślimy na przykład o metaforze albo metonimii, częściej przywołujemy 
konkretne realizacje tych figur, niż pozostajemy w sferze ich abstrakcyjnych zary-
sów. Dzięki figurom, czyli postaciom, jakie może przyjąć zwerbalizowana myśl, 
możliwe jest ciągłe odnawianie języka niezbędnego do nazywania rzeczy, wzbu-
dzania i wyrażania uczuć czy sprawiania przyjemności odbiorcy ozdobnymi sfor-
mułowaniami. Renowacja na gruncie elokucji może przybierać w praktyce różne 
postaci, od prostego wypełnienia materią językową danej formy wysłowienia, 
przez zmianę pełnionej przez nią funkcji (na przykład zabarwiona ironicznie apo-
strofa), aż po jej daleko idącą transformację w zupełnie nowy sposób oznacza-
nia (na przykład prozopopeja jako względnie autonomiczna forma wypowiedzi, 
apostrofa jako próba przezwyciężenia opozycji podmiot — przedmiot). Obejmuje 
ona jednak nie tylko odnowienie słów czy znaczeń, ale także powiązanych z nimi 
ściśle argumentów (rzeczy). 

W ujęciu Romera elokucja stanowi sztukę „dostosowania (accommodatio) od-
powiednich słów i wyrażeń do omawianej sprawy”6. W dialogu O podziale sztu-
ki wymowy (De partitione oratoria) Cyceron objął pojęciem szeroko rozumianej 
inwencji również umiejętność wynajdywania słów (Cicero, 1900, s. 312; por. 
Ryczek, 2018, s. 38—39). W trakcie pracy nad tematem i argumentacją mów-
ca korzysta równocześnie z przepisów tych obu dziedzin wymowy. Ich separacja 
okazuje się zabiegiem teoretycznym, umożliwiającym przedstawienie w postaci 
zestawu gotowych schematów. Ta integracja inwencji i elokucji, o jakiej mówił Cy-
ceron swemu synowi Markowi Tulliuszowi, służyła podkreśleniu znaczenia nauki 
o formach wysłowienia, uznawanych niekiedy wyłącznie za zewnętrzny ornament. 
Silne uzależnienie toposów od języka, a figur od znaczenia sprawia, że w tworze-
niu efektu nowości biorą udział obie sztuki ukierunkowane na odkrycie czegoś 
niezwykłego. 

W podręczniku O dwojakim zasobie słów i rzeczy (De duplici copia verbo-
rum ac rerum), wiele razy przedrukowywanym w różnych ośrodkach akademi-
ckich Europy w XVI i XVII wieku (także w Krakowie; por. Miaskowski, 1904, 
s. 102—104; Szelińska, 1966, s. 331—3327), poświęcił Erazm wiele miejsca pre-
zentacji sposobów tworzenia nowych wyrażeń (novata). Trzy podstawowe obejmu-
ją: obmyślenie zupełnie nowego słowa (neologizmu), zmiana (deflectio, właściwie: 

6 Romerus, 1593, k. I7v: „Elocutio est idoneorum verborum et sententiarum ad causam accom-
modatio”. 

7 Podręcznik Erazma o „zasobie słów i rzeczy” był również przedmiotem wykładów w Akade-
mii Krakowskiej: w semestrze letnim 1534 r. objaśniał go Jakub z Gostynina, w semestrze letnim 
1545 r. — Szymon z Pilzna. 
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‘odkształcenie’, ‘odchylenie’) konwencjonalnego użycia, odnowienie za pomocą 
przekształceń strukturalnych (compositione)8. Wynika z tego, że wszelkie tropy 
i figury stanowiły dla Erazma rezultat zabiegów renowacyjnych, dających się z ła-
twością opisać i uporządkować. Dzięki nim język ulega wewnętrznemu odnowie-
niu, powiększa swe możliwości oznaczania, zwielokrotnia siłę emocjonalnego od-
działywania. Rys nowości mogło nadać wypowiedzi również wtrącenie wyrazów 
greckich, zwłaszcza tych wieloznacznych i trudnych do oddania w innym języku 
(nawet łacińskim), jak w podanych przez humanistę przykładach: logomachia — 
‘wojna na słowa’, philautous — ‘miłujący samego siebie’, gynaikomanes — ‘ma-
jący słabość do kobiet’, morosophon — ‘głupi mądrala’. Jako sfera językowych 
zmian i przeobrażeń pozostaje figuratywność niezawodnym sposobem proliferacji 
i renowacji znaczeń. 

Nowe słowa to zatem tropy i figury. Ściśle jednak rzecz ujmując, to stare słowa 
w nowych przebraniach. Przykładowo metafora, metonimia, synekdocha czy iro-
nia opierają się nie na wyszukanych neologizmach, lecz na przemieszczeniu sensu 
(translacja semantyczna). Tworzące je słowa pozostają takie same, lecz zmienia 
się ich znaczenie. Podręcznik Erazma miał duży udział w rewaloryzacji pojęcia 
synonimii, łączącego gramatyczną ideę bliskoznaczności z retoryczną ideą zasobu 
językowego (copia verborum) (por. Adamson, 2007, s. 22—26). Obejmuje ono trzy 
stopnie komplikacji mowy: słowa, dłuższe frazy i figury. Na każdym etapie po-
dążać należy za podanymi przez Erazma przykładami wzbogacania słownictwa. 
W imitacyjnym modelu twórczości umożliwia to ożywienie języka starożytnych 
autorów, którym można z powodzeniem rozprawiać na współczesne tematy. Mó-
wienie zgodne z kanonem retorycznej zasobności zakłada nieustanne wyrażanie 
nawet najbardziej banalnych prawd nowymi (innymi) słowami. 

We wstępie do nauki o elokucji (leksis) Arystoteles zwrócił uwagę na przy-
jemność związaną z nowymi, obcymi frazami językowymi — „to bowiem, co 
budzi podziw, jest przyjemne” (Retoryka, 1404b, 2—3)9. Czy istnieją figury no-
wości? W zależności od inwencji (tu: pomysłowości) i intencji mówiącego moż-
na uruchomić różne sposoby mówienia, od obrazowych tropów, przez skompli-
kowane figury słów, aż do emocjonalnie nacechowanych figur myśli. O wyborze 
któregoś z nich decyduje za każdym razem pełniona funkcja. Jeśli autor prag-
nie wprowadzić element niezwykłości mowy, sięgnie po formy związane z mo-
dyfikacjami językowymi; jeśli zamierza podkreślić efekt nowości, wybierze 
formuły ujawniające zaangażowanie emocjonalne, na przykład pytania retorycz-
ne, apostrofy czy wykrzyknienia. Służą one między innymi do wyrażania zdzi-
wienia; uczucia towarzyszącego nowości i sprawiającego zdaniem Arystotelesa 
przyjemność odbiorcy. 

8 Erasmus, 1566, s. 53: „Novata trifariam accipi possunt: vel quae finguntur nova, vel quae in 
alium usum deflectuntur, vel quae compositione novantur”. 

9 W przekładzie Henryka Podbielskiego: „Ludzie znajdują bowiem przyjemność w tym, co ich 
zadziwia, a zadziwiają ich rzeczy niespotykane” (Arystoteles, 1988, s. 240). 
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Mówienie o inwencyjnych i elokucyjnych strategiach renowacji stało się moż-
liwe dzięki czysto teoretycznemu rozdziałowi w obrębie relacji res — verba. 
W praktyce językowej obie te sfery (to, co znaczące, i to, co oznaczane) są tak 
mocno zrośnięte ze sobą, że wzajemnie się warunkują i dopełniają. Przekłada się 
to bezpośrednio na sposoby renowacji, czerpiącej swą retoryczną siłę oddziaływa-
nia z harmonijnej współpracy tych obu dziedzin wymowy. Wielokrotnie zdarza 
się zresztą, że utarte toposy inwencyjne czy schematy argumentacyjne zawdzię-
czają ożywienie wyłącznie twórczemu opracowaniu języka. Zostają na przykład 
wzbogacone o przykuwające uwagę odbiorcy tropy albo figury, które nadają im 
zupełnie nową, nieoczekiwaną postać. Formy argumentacyjne są wówczas prze-
kształcane za pomocą o wiele bardziej elastycznych schematów wysłowienia. 

Przywołajmy przykład omawianej renowacji. W słynnej i chętnie komentowa-
nej przez humanistów mowie Cycerona W obronie poety Archiasza (Pro Archia 
poeta) orator przyznaje otwarcie, że posłużył się „nowym i niezwyczajnym ro-
dzajem wymowy” (novo quodam et inusitato genere dicendi). Polegał on, mówiąc 
najprościej, na zmianie oczekiwanej przez odbiorców konwencji genologicznej. 
Zamiast typowej mowy obrończej (rodzaj sądowy) Arpinata stworzył mowę po-
chwalną (rodzaj popisowy) (por. Ziomek, 2000, s. 63—64). Jej głównym celem 
stała się nie tyle obrona Archiasza, nauczyciela Cycerona, oskarżonego o przy-
właszczenie sobie obywatelstwa rzymskiego, ile raczej pochwała szeroko rozumia-
nej humanitas (ludzkiej życzliwości i ogłady osiąganych dzięki odpowiedniemu 
wykształceniu) i sztuk służących jej rozwojowi oraz udoskonaleniu (studia huma-
nitatis): 

[…] at haec studia adulescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas 
res ornant, adversis perfugium ac solacium praebent, delectant domi, non 
impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur (Pro Arch. 
7, 16). 

Cicero, 1900, s. 22—23

[…] te studia wychowują w młodości, dają wytchnienie w starości, ozdabiają 
pomyślne rzeczy, zapewniają schronienie i pociechę w przeciwnościach, 
sprawiają przyjemność w domu, nie przeszkadzają poza domem, spędzają 
z nami noce, towarzyszą w podróży, przebywają na wsi. 

Formuły, układające się w znakomicie zestrojony, rozbudowany okres reto-
ryczny, przejęte wprost z tej apologii studiów humanistycznych, ożywił w nowym 
kontekście Stanisław Sokołowski, wykładowca Akademii Krakowskiej, kazno-
dzieja nadworny Stefana Batorego, podkreślając wartość bonae litterae w życiu 
wykształconego człowieka: 

[…] iuventutem amabilem reddunt, viros iuvant, senectutem venerandam et 
honorificam adferunt, mortis metum auferunt, dolorem perferre, voluptate 



18 Wojciech Ryczek

perfrui, tempori cadere, amico uti, ex inimico utilitatem capere, sui ispsius 
totiusque universitatis ac eius partium usum nosse docent. 

[…] młodość czynią przyjemną, wspierają ludzi dojrzałych, sprawiają, że 
starość jest czcigodna i zaszczytna, usuwają strach przed śmiercią, uczą, jak 
znosić ból, korzystać z przyjemności, ulegać czasowi, przebywać z przy-
jacielem, odnosić korzyść z nieprzyjaciela, poznać sposób dysponowania 
całym sobą i swymi poszczególnymi władzami.

Sokołowski, 2011, s. 246—247 

U obu autorów studia i osiągnięte dzięki nim dobra oraz korzyści etyczno- 
-intelektualne nie znają żadnych ograniczeń czasowych ani przestrzennych; zro-
dzone z chęci doskonalenia ludzkiej natury rozwijają wszystkie cnoty wyróżnia-
jące człowieka spośród innych stworzeń, pozwalając mu zasłynąć w dziedzinie 
szeroko rozumianej twórczości. 

Dyspozycję, a także inwencję, mowy Cycerona opisał dokładnie „nauczyciel 
Germanii” Filip Melanchton; przygotował również dla swoich uczniów jej edycję 
i parafrazę, przedrukowane następnie w Krakowie w oficynie Macieja Scharffen-
berga (1537): 

Argumenta ducta sunt lege et a testibus. Nam hi proprii loci sunt quae- 
stionum iudicialium. Sed praeter haec longissimum argumentum a persona 
Archiae et ab artium dignitate tractum est. Illae laudes proprie ad genus 
demonstrativum pertinent, sed inde mutuamur saepe argumenta ad iudiciales 
causas, quia dignitas personarum conciliat favorem iudicum et reddit causam 
magis probabilem et verisimilem. 

Melanchton, 1537, k. A4v

Argumenty zaczerpnięto z prawa i od świadków. Te miejsca są bowiem 
odpowiednie dla spraw sądowych. Lecz oprócz nich najdłuższy argument 
wyprowadzono z osoby Archiasza i wartości sztuk. Te pochwały należą 
właściwie do rodzaju popisowego, lecz czerpiemy często z niego argumenty 
dla spraw sądowych, ponieważ godność osób zjednuje przychylność sędziów 
i czyni sprawę bardziej wiarygodną i prawdopodobną10. 

To, co dla Cycerona stanowiło nowy i niezwykły rodzaj mówienia, dla Me-
lanchtona było już zupełnie zwyczajną i często stosowaną strategią rozwijania 
argumentacji, podporządkowaną uprawdopodobnieniu zgromadzonych dowodów 
i pozyskaniu życzliwości odbiorców. Godność (dignitas) osoby, wynikająca z wie-

10 W parafrazie humanisty ten cytat przyjął nieco inną postać językową — k. C: „At haec studia 
delectant in omni aetate atque fortuna. Exercent adolescentiam, exhilarant senectutem, secundas 
res ornant, in adversis leniunt animi curas” — „Te studia sprawiają przyjemność w każdym wieku 
i zrządzeniu losu. Kształcą młodość, rozweselają starość, ozdabiają pomyślne rzeczy, łagodzą troski 
duszy w przeciwnościach”. 
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dzy, chwalebnych czynów, dobrego, szlachetnego życia i wyznawanych wartości, 
stanowiła dla humanisty wystarczający powód wprowadzenia do przemowy są-
dowej elementów panegirycznych. Usprawiedliwiała poszukiwanie argumentów 
właściwych pochwale (obrazowe przykłady, wyliczenia, porównania). Nie można 
poza tym zapominać, że podobną techniką posłużył się znacznie wcześniej Gor-
giasz w Pochwale Heleny (por. Tuszyńska-Maciejewska, 1987, s. 281—295; Ner-
czuk, 2012, s. 17—36)11. W tej mowie, w której przenikają się nieustannie schema-
ty należące do rodzaju sądowego i popisowego, apologia najpiękniejszej z kobiet 
okazała się tylko pretekstem dla laudacji potęgi samej wymowy, ukazywanej jako 
potężna władczyni kształtująca ludzkie decyzje i działania.

Renesansowy rozkwit retoryki wiązał się z wyraźnym nasileniem się tenden-
cji renowacyjnych, zataczających coraz większe kręgi. Wystąpienia pierwszych 
humanistów przyniosły szeroko zakrojony, ambitny program odnowienia sztuk 
wyzwolonych (renovatio bonarum artium), opierający się na uznanych za dosko-
nałe starożytnych wzorcach. Wprowadzona wówczas metaforyka (re)witalistycz-
na osiągnęła kulminację w obrazie szeroko rozumianego odrodzenia. Pozostawiła 
ona swe łatwo rozpoznawalne ślady w dwóch fenomenach społeczno-kulturowych 
wczesnej nowożytności: humanizmie jako edukacyjno-filozoficznym projekcie re-
nowacji natury ludzkiej i sztuki bycia człowiekiem oraz reformacji jako opracowa-
nym w szczegółach programie renowacji doświadczenia wiary na wzór pierwszych 
chrześcijan. Tym, co łączy oba te zjawiska, jest — oprócz podobnej metafory od-
nowienia, odrodzenia — dowartościowanie retoryki jako sztuki posługiwania się 
słowem (Kristeller, 1985, s. 21); retoryki przechowującej w sobie liczne strategie 
renowacyjne. 

Jan z Trzciany (Arudinensis), wykładowca Akademii Krakowskiej i kazno-
dzieja katedralny we Lwowie, ogłosił w 1554 roku Książeczkę o naturze i god-
ności człowieka (Libellus de natura ac dignitate hominis), najważniejszy, a z całą 
pewnością najpełniejszy wykład humanizmu renesansowego na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej (por. Czerkawski, 1972, s. 5—23; 1992, s. 7—95). Wśród wy-
różnionych przez autora i opisanych 20 komponentów ludzkiej godności znalazła 
się — obok stworzenia na obraz Boży (ad imaginem Dei), nieśmiertelności duszy, 
miłości, zapowiedzi zmartwychwstania ciała, pamięci i działania — również sze-
roko pojęta inwencja, która stała się przedmiotem retorycznej laudacji: 

Et quia cognitio omnis ac memoria inventionem praecedere debet, a qua 
inventio ortum suum ducit, nunc animum nostrum ab inventione varia lauda-
re visum est. Si rerum omnium peritiam habet, necesse est ut a cognitione 
ac inventione id fiat; quis enim primus rebus nomina indidit nisi animus 

11 Por. zakończenie mowy Gorgiasza: „Zdjąłem swą mową niesławę z kobiety, wytrwałem 
wierny prawu, które przyjąłem na początku mowy. Spróbowałem usunąć oszczerstwa niegodziwość 
i mniemania bezmyślność, chciałem napisać mowę: dla Heleny pochwałę, dla mnie zabawę” (Ner-
czuk, 2012, s. 36). 
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noster? Quis sonos vocis, qui infiniti videbantur, paucis litterarum notis 
terminavit? Quis numeros varios ac infinitos in naturam finitam signavit? 
Quis litteras omnigenas idiomatum nisi animus noster investigavit? Quis 
motus errantium stellarum ac orbium cursus, progressiones stationesque 
notavit? Quis signa stellarum varias figuras distinxit? Quis gradus caeli 
ac terrae mensus est? Quis vestitum? Quis domos, tecta, muros, civitates, 
urbes, moenia invenit? Quis praesidia varia? Quis cultum vitae? Quis artes 
non solum mechanicas, sed liberales, naturales, supranaturales, medicinae, 
iuris, theologiae invenit, nisi animus humanus? Quasdam ad utilitatem vitae 
communis, quasdam vero tantum ad contemplationem conferre.

Arudinensis, 1554, s. 32v—33

A ponieważ trzeba, aby inwencja wyprzedzała wszelkie poznanie i pa-
mięć, z której inwencja bierze swój początek, należy teraz wysławiać nasz 
umysł z powodu różnorodnej inwencji. Jeśli ma posiadać znajomość wszyst-
kich rzeczy, trzeba, aby zaczęło się to od poznania i inwencji; kto nadał 
bowiem nazwy rzeczom jako pierwszy, jeśli nie nasz umysł? Kto dźwięki 
głosu, które wydają się nieskończone, oznaczył za pomocą niewielu znaków 
liter? Kto określił różne i nieskończone liczby w skończonej naturze? Kto 
odkrył wszelkiego rodzaju naukę o wyrażeniach, jeśli nie nasz umysł? Kto 
opisał ruchy błędnych gwiazd, obroty sfer niebieskich, ich poruszenia i po-
łożenie? Kto wyróżnił rozmaite figury dla gwiazdozbiorów? Kto zmierzył 
wielkość nieba i ziemi? Kto wynalazł szaty, domy, budowle, warownie, 
osady, miasta, mury? Kto różne szańce? Kto sposoby życia? Kto wynalazł 
sztuki, nie tylko rzemieślnicze, ale wyzwolone, naturalne, nadnaturalne, 
medycynę, prawo, teologię, jeśli nie umysł ludzki? Niektóre z nich odnoszą 
się do pożytku wspólnego życia, niektóre zaś tylko do rozmyślania.

Owa prawdziwie „różnorodna inwencja” obejmuje swym zasięgiem wszyst-
kie rzeczy zrodzone z ludzkiej myśli, wspartej pamięcią i ożywionej pragnieniem 
poznania. Dzięki enumeracji i serii pytań retorycznych przywołuje humanista 
różnorodne wytwory intelektualnego namysłu, aby pokazać, w jaki sposób twór-
cza pomysłowość potrafi skutecznie zmieniać rzeczywistość, czynić ją miejscem 
ludzkiego dzieła stworzenia; w jaki sposób można naśladować Boga, Pierwszego 
Autora i Twórcę Tworzenia. Inwencja ma bowiem niezwykłą moc przekształca-
nia świata zgodnie z zamysłem człowieka, niejako na jego obraz i podobieństwo. 
Jest ona tak wielkim skarbem ludzkości, że człowiek wynalazł liczne sztuki, aby 
kształciły i rozwijały tę przyrodzoną każdemu umiejętność. 

Antyteza pozwala humaniście ukazać przerażający obraz świata pozbawione-
go kreacyjnej inwencji człowieka; nie oświecają go promienie ludzkiego geniuszu, 
dlatego pogrąża się w nieprzeniknionych mrokach: 

Tolle artes, nonne omnia squalida ac tenebris obruta erunt? Omnes 
pueri erimus, vita hominis non absimilis morti erit. Tolle fruges, tecta, do-
mos, vestitus, cultum vitae, medicamenta, quantis incomodis, calamitatibus 
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prememur? Tolle ordinem rerum ab anima, nonne omnia pessimum erunt? 
Tolle modum, finem, quid manebit nisi chaos confusioque queadam? Tolle 
convictus, utilitatem, quid nisi odia, bella, manebunt? Oportet enim proxime 
et secundum Deum homines hominibus esse utiles, ut inde pax ac mutua 
foveatur charitas, quae si manet in finem nostrum recto itur tramite, huic 
dispositionem addas sine qua inventio manca, quo nam alio res nostras ac 
actiones disposuimus nisi animo, futura providendo, praesentia ordinando, 
praeterita recordando.

Arudinensis, 1554, s. 33 

Usuń sztuki, a czy wszystko nie pogrąży się w mroku i ciemnościach? 
Staniemy się dziećmi, a ludzkie życie podobne będzie do śmierci. Usuń 
plony, budowle, domy, ubiory, sposoby życia, lekarstwa, a ile niedogodności 
i nieszczęść sprowadzimy? Usuń z duszy porządek rzeczy, a czy wszystko 
nie stanie się najgorsze? Usuń miarę, granicę, a co nastanie, jeśli nie bezład 
i jakiś zamęt? Usuń wspólne życie, dobro, co pozostanie, jeśli nie wrogość 
i wojny? Trzeba bowiem, aby ludzie byli przede wszystkim pożyteczni dla 
ludzi ze względu na Boga, a wtedy zapanuje pokój i wzajemna miłość; je-
śli jest ona w naszym zamyśle, podążamy właściwą ścieżką; dodaj do niej 
dyspozycję, bez której inwencja jest niedoskonała, gdyż porządkujemy nasze 
myśli i działania tylko w umyśle, przewidując rzeczy przyszłe, porządkując 
teraźniejsze, wspominając przeszłe.

Inwencja, która nie ogranicza się wyłącznie do dziedziny sztuk słowa, stanowi 
istotę kulturotwórczej działalności człowieka. Czyni go, mówiąc językiem huma-
nistów, bardziej ludzkim. Dostarcza mu niezbędnych narzędzi do przeobrażania 
siebie i otaczającego świata, zaprowadzania pokoju czy regulowania życia wspól-
noty. Ma wymiar nie tylko symboliczny, ale także pragmatyczny. Dzieło literackie, 
idea filozoficzna, budowla warowna i koncepcja polityczna są dziełem ludzkiego 
umysłu, w którym Stwórca zaszczepił twórczą inwencję. Dyskurs humanistyczny 
służący laudacji godności pozostaje jednak dziełem retorycznym w wymiarze za-
równo inwencyjnym, jak i elokucyjnym. Bezpośrednia pochwała inwencji, a po-
średnia także człowieka i jego zdolności umysłowych, ożywia w nowym kontek-
ście znane argumenty wcześniejszych filozofów, zwłaszcza eklektycznego pod tym 
względem Cycerona, i humanistów rozprawiających z takim samym albo jeszcze 
większym zapałem retorycznym o ludzkiej godności. Przedmiotem renowacji staje 
się tu sama sztuka inwencji. 

Czy można pogodzić ze sobą dwa antagonistyczne stwierdzenia: „nic nowego” 
(nihil novi) i „wszystko nowe” (nova omnia)? Czy to pojednanie — jeśli przy-
jąć, że jest w ogóle możliwe — nie będzie li tylko retoryczne? Nie wyczerpie 
się w wynalezieniu nowego pojęcia, olśniewającego konceptu, mniej lub bardziej 
przekonującego argumentu? Na gruncie nauki istnieje zdaniem Thomasa Kuhna 
wyraźna różnica między odkryciem (nowość faktyczna) a wynalazkiem (nowość 
teoretyczna) (Kuhn, 2001, s. 103—104; por. Miller, 2008, s. 143). Zaciera się ona 
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jednak całkowicie w sztuce wymowy, w której nowość, spowita nieprzeniknioną 
aurą tajemniczości, wymykająca się sztywnym, zawsze zbyt wąskim kategoriom 
i definicjom, uwikłana w dialektykę znane — nieznane, ogranicza się często do 
retorycznego efektu (nowość retoryczna). Okazuje się relatywna i kontekstualna, 
skrojona na miarę potrzeb perswazji. 

Można podjąć z tego powodu próbę opisu retoryki nowości. Bogactwa inwen-
cji nie wyczerpie z całą pewnością wspomniany topos ex novitate, choć ognisku-
ją się w nim jak w soczewce wszystkie problemy związane z rozumieniem na-
tury, mechanizmu działania i funkcji „miejsc wspólnych”. Jeśli uznać topikę za 
„miejsce produktywnej niepewności” (określenie Carolyn Miller), wtedy każdy 
topos będzie mógł mieć swój udział w odkrywaniu czegoś nowego. Analogicznie 
przedstawia się kwestia elokucji. Figury nowości nie ograniczają się do apostro-
fy, pytania retorycznego, wykrzyknienia, nieocenionych wprawdzie w wyrażaniu 
bądź wzbudzaniu podziwu, lecz nazbyt jawnie uwikłanych w retoryczną afekta-
cję. Jeśli potraktować figuratywność jako „miejsce produktywnej wieloznaczno-
ści”, wówczas o wiele więcej form wysłowienia znajdzie zastosowanie w języko-
wej ekspresji wynalezionej nowości. Trzy sposoby generowania nowych wyrażeń 
opisał Erazm w traktacie poświęconym idei zasobu słów i rzeczy: tworzenie 
neologizmów, zmiana (właściwie: odkształcenie) znaczenia i przekształcenie 
strukturalne. 

Kategoria renowacji (renovatio) pozwala na dokładniejszy opis nowości w sztu-
ce wymowy, rozpiętej między powtórzeniem schematu argumentacyjnego czy ję-
zykowego a jego twórczym przekształceniem, aby odpowiadał potrzebom chwili. 
Retoryka przechowuje gotowe, sprawdzone formuły służące perswazji, które na 
gruncie teorii są starannie opisywane i porządkowane przez retorów. W prakty-
ce oratorskiej ulegają one ożywieniu dzięki nowemu opracowaniu inwencyjnemu 
i elokucyjnemu. Powstają wówczas toposy i figury nowości, będące często stary-
mi schematami w nowym przebraniu. Gdy brakuje pomysłów, wystarczy sięgnąć 
po mniej oczywiste konteksty, gdyż rekontekstualizacja jest najczęściej stosowaną 
techniką odświeżania nawet najbardziej utartych, zużytych formuł retorycznych. 
Nieustanna renowacja wpisana w naturę samej inwencji sprawia, że retoryka może 
wciąż odnawiać wynalezione argumenty, słowa i znaczenia.
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Wojciech Ryczek 

Renovation: The Notion of Novelty in the Rhetorical Tradition

Su m mar y

The main aim of the article is to show with selected 16th century examples (Erasmus of Rotter-
dam, Philip Melanchthon, Stanisław Sokołowski, Jan of Trzciana) in what way novelty and search 
for the new in the theory and practice of rhetoric functioned. Two contexts are especially important 
for the reflections contained in this article. The first context — that of invention — is related to the 
topoi and discovery of arguments; in this case, novelty tends to be related to a novel use of ready-
made schemes, the example of which is the ex novitate argument, strongly dependent on the context 
of the statement. The second one — that of elocution — revolves around the question of seeking 
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new forms of linguistic expressions. In both cases, the essence of novelty is, according to the au-
thor, restoration of the rhetorical form (topos, argument, trope, figure) by means of new linguistic 
formulation.

Key words: rhetoric, invention, elocution, topos, trope, figure 

Wojciech Ryczek

Rénovation : notion de nouveauté dans la tradition rhétorique

Résu mé

L’objectif principal de l’article est de montrer ‒ aux exemples choisis du XVIe siècle (Érasme 
de Rotterdam, Philippe Mélanchthon, Stanisław Sokołowski, Jan de Trzciana) ‒ comment fonc-
tionnaient la nouveauté et la recherche de ce qui était nouveau dans la théorie et dans la pratique 
rhétorique. Essentiels pour les réflexions de l’auteur sont deux contextes. Premièrement, le contexte 
inventif lié à la topique et à la recherche des arguments, où la nouveauté se lie généralement à la 
nouvelle application des schémas tout prêts, comme c’est dans le cas de l’argument ex novitate qui 
dépend fortement du contexte de l’énoncé. Deuxièmement, le contexte élocutoire se concentrant 
autour de la question de la recherche de nouvelles formes d’énoncés langagiers. Dans les deux cas, 
selon l’auteur, ce qui constitue l’essentiel de la nouveauté, c’est la rénovation d’une forme rhétorique 
donnée (topos, argument, trope ou figure) à l’aide d’un nouveau traitement langagier.

Mot s - clés : rhétorique, invention, élocution, topos, trope, figure
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Modestia młodego mówcy  
(XVII—XVIII wiek)

Rolą wstępu mowy jest pozyskanie życzliwości słuchaczy, przy czym do reper-
tuaru środków dostępnych mówcy najdawniejsi teoretycy (na przykład Antyfont 
z Ramnus) zaliczali między innymi prośbę o wyrozumiałość dla braku biegłości 
czy też dla młodego wieku (Bieńkowski, 1965, s. 19). W De Oratore (I, 119—121) 
Cycerona czytamy:

[…] otóż również ci, którzy znakomicie przemawiają i którzy potrafią to 
robić z wielką łatwością i wielce kunsztownie, jeśli jednak nie przystępują 
do przemawiania z nieśmiałością i nie czują zmieszania rozpoczynając 
mowę, zdają mi się niemal bezwstydnikami […]. Ten zaś, kto się nie wsty-
dzi […], uważam, że zasługuje nie tylko na naganę, lecz wręcz na karę. 
Co do mnie, i u was zwyczaj ten obserwowałem, i bardzo często sam tego 
doświadczałem, że na początku mowy bladłem, czułem strach i trzęsły mi 
się wszystkie członki. Jako młodzieniec na początku mowy oskarżycielskiej 
wpadłem w tak wielkie przerażenie, że tylko łaskawości Kwintusa Maksy-
musa zawdzięczam to, że przerwał posiedzenie sądu, gdy tylko zobaczył, 
jak bardzo strach mnie załamał i osłabił.

Krassus, który wypowiedział przytoczone słowa, był mówcą cenionym mimo 
swej nieśmiałości, a może właśnie z jej powodu, gdyż jak zaświadcza Cyceron, 
owa nieśmiałość dowodziła uczciwości (De Oratore I, 122). 

Topika skromnościowa stanowiła istotny element staropolskich oracji cere-
monialnych kręgu rodzinnego przede wszystkim w przypadku, gdy występowali 
z nimi bliscy krewni. W takich przypadkach mówcy nie wypadało amplifikować 
pochwały panny młodej, pana młodego (w mowach weselnych) czy zmarłego 
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(w mowach pogrzebowych), gdyż tego rodzaju laudacja miałaby siłą rzeczy cha-
rakter autoenkomionu. Jednak prośbę o wyrozumiałość słuchaczy ze względu na 
brak wprawy lub młody wiek formułowano znacznie rzadziej, ponieważ o repre-
zentowanie rodziny proszono zazwyczaj doświadczonych i cenionych mówców, 
dla których uznanie dodatkowo podnosiło prestiż rodu. Niemniej zachowało się 
kilka tekstów wystąpień pogrzebowych bardzo młodych oratorów, których topicz-
na wszak skromność wykraczała poza konwencję.

W staropolskiej poezji dziecko, czy to jako podmiot mówiący, czy jako boha-
ter utworu, mogło być oratorem lub gratulantem. Znane są przykłady takich kon-
strukcji poetyckich w wierszach genetliakonalnych (Ślękowa, 1991, s. 64—66) 
lub funeralnych (Grochowski, [1599], k. Br1). Jednak w XVII i XVIII wieku 
dziecko płci męskiej mogło, a nawet powinno było przemawiać faktycznie — 
w gronie rodzinnym — i to już od najwcześniejszych lat życia. W dotychcza-
sowych pracach (Trębska, 2013, s. 205—223; Ciszewska, 2016, s. 307 i nn.) 
opisałam bardzo liczne teksty odnalezione głównie w osiemnastowiecznych rę-
kopisach, przygotowane z myślą o kilkuletnich chłopcach, którzy mieli zapra-
wiać się do oratorskich wystąpień. Usprawiedliwienie braku wprawy i prośba 
o pobłażliwość bardzo często stanowiły tu dominantę kompozycji. Wierszowane 
przeważnie powinszowania z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, 
Wielkanocy czy święta patrona (czyli imienin), składane rodzicom lub opieku-
nom, formułowane były w sposób ujawniający lub też naśladujący wzruszającą 
naiwność dziecinnej wymowy. Podobne gratulacje, choć już nieco ambitniejsze 
i przeważnie prozatorskie, szlachecki potomek wygłaszał również po udaniu 
się do szkół. Nie tylko dowodziły one miłości synowskiej, ale także postępów 
w nauce, stąd częste w nich frazy łacińskie i mitologiczny sztafaż. Kolejnym 
progiem w życiu młodych oratorów była dorosłość i osiągnięcie tzw. wieku 
sprawnego, czyli w przypadku chłopców lat 15 (Bardach, Leśnodorski, Pie-
trzak, 1985, s. 228). Od momentu przyznania lat sprawnych młody szlachcic 
stawał się zdolny do czynności prawnych2, a zatem teoretycznie mógł też repre-
zentować swój ród w czasie ważnych uroczystości publicznych i prywatnych. 
Osiągnięcie lat sprawnych nie było jednak równoznaczne z możliwością porzu-
cenia w oracjach topiki skromnościowej, co doskonale ilustruje mowa Janusza 
Radziwiłła wygłoszona w podziękowaniu za tychże lat przez ojca przyznanie 
(Jarczykowa, 2011).

1 Serdecznie dziękuję Recenzentce, Profesor Aleksandrze Oszczędzie, za informację o tym 
utworze.

2 Europejskie filozofia, medycyna i pedagogika dzieliły życie ludzkie na etapy (w zależności 
od koncepcji), z których w najwcześniejszym — dzieciństwie — zazwyczaj dodatkowo wyróżnia-
no fazy: od narodzin do końca karmienia piersią, pokazania się pierwszych zębów lub do końca 
2. roku życia (infantia, czyli niemowność), od 2 do 7 lat i od 7 do lat 14 (pueritia). W Rzeczpospolitej, 
w okresie nowożytnym, trzeci statut litewski z 1588 r. ustalił granicę nieletniości dla chłopców na 
15 lat, dziewczynek na 12 lat. Granice te stopniowo przesuwały się od połowy XVII w., by osiągnąć 
18 lat dla chłopców i 14 dla dziewcząt (Żołądź-Strzelczyk, 2002, s. 20—22).
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W dwu kodeksach rękopiśmiennych: siedemnastowiecznym, ze zbiorów Biblio-
teki Książąt Czartoryskich (dalej: BCz), o sygnaturze 1881, na stronach 95—963, 
oraz osiemnastowiecznym, należącym do Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we 
Wrocławiu (dalej: BOss), o sygnaturze 1427, na stronach 158—1594, zachowały się 
przekazy datowanej na 1631 rok mowy Bogusława Leszczyńskiego, wówczas wo-
jewodzica bełskiego, wygłoszonej nomine consanguineorum5 na pogrzebie księcia 
Prońskiego. Bliskie pokrewieństwo zarówno kodeksów, jak i przekazów potwier-
dza nie tylko filologiczne badanie tekstów, ale również zestawienie oracji zawar-
tych w częściach poświęconych mowom pogrzebowym w obu manuskryptach.

Idąc za wolą starszych, których ja rozkazania przestąpić nie umiem, 
stanąłem na tym placu, abym manibus najmilszego sławnej pamięci Ksią-
żęcia Je[g]o M[oś]ci P[ana], wuja me[g]o, oświadczył debitam pietatem, 
a W[aszmoś]ciom m[oim] M[iłościwym] P[anom], którzyście do oddania 
ostatniej posługi zacnemu ciału stawić się raczyli, abym powinną pokazał 
wdzięczność. Wprawdzieć lata i siły moje nie po temu być baczę, ale że 
tym, którzy są sub potestate, nie na swoim, ale na tych rozsądki, co niemi 
władną, sądzić się potrzeba. Rzekszy to, co chcę, optimo rzec mogę: Qui 
fecit, quod potuit, legem adimplevit. Krótkimi słowy włożoną na mnie od-
prawię powinność: Reliquum ut infans infanter peroravit. 

Rkps BCz, sygn. 1881, s. 96

Tekst w tej postaci jest całkowicie zdominowany przez topikę skromności 
mówcy, a jego sens w zasadzie sprowadza się do zdania: „Jestem za młody, aby 
przemawiać, ale wystarczająco posłuszny, by przemówić”. W pierwszych słowach 
orator wyjaśnia, że występuje nie z własnej woli, ale z polecenia opiekunów, za-

3 Tytuł przekazu: „Mowa Je[g]o M[ości] P[ana] Bogusława Leszczyńskie[g]o, w[ojewo]dzi-
ca bełskiego, na pogrzebie Książecia Prońskiego 1631”. Kodeks zawiera przykłady i wzory oracji, 
a także sentencje i zapiski z okresu.

4 Tytuł przekazu: „Mowa J[ego] M[ości] P[an]a Bogusława Leszczyńskiego, w[ojewo]dzica beł-
skiego, na pogrzebie Ks[iążę]cia Prońskiego a[nn]o 1631”. Rękopis zawiera głównie teksty mów 
i listów.

5 Uroczystości pogrzebowe przebiegały w XVII i XVIII w. zgodnie ze starannie opracowa-
nym przez organizatorów scenariuszem, który uwzględniał najczęściej następujące elementy: ob-
rzędy odprawiane w domu, wyprowadzenie ciała do kościoła (co w niektórych przypadkach mogło 
oznaczać długą, nawet kilkudniową podróż), uroczystą mszę świętą, przeniesienie ciała na miejsce 
spoczynku oraz bankiet konsolacyjny, czyli stypę (Manyś, 2014, s. 165; Kuchowicz, 1975, s. 266—
278; Bogucka, 1994, s. 53—62; Barłowska, Ciszewska, 2019; Ciszewska, 2016, s. 209—269). 
Oracje świeckie mogły być wygłaszane w różnych momentach uroczystości w zależności od ich 
przebiegu, zasadniczo jednak kumulacja krasomówcza następowała po ceremoniach kościelnych. 
Wówczas to goście lub ich przedstawiciele występowali z kondolencjami (oratio ab hospitibus). Na 
taką mowę, lub nawet kilka mów, należało udzielić odpowiedzi nomine consanguineorum, dziękując 
nie tylko za uczestnictwo w uroczystościach, ale i za poprzedzające wystąpienia kondolencyjne. 
W praktyce oznaczało to zwracanie się z osobnymi podziękowaniami do każdego z przedmówców, 
a w przypadku posłów od osób nieobecnych, pośrednio także do ich zleceniodawców. 
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daniem zaś przez nich nań scedowanym jest podziękowanie gościom zebranym na 
pogrzebie wuja. Dwa przytoczone przysłowia łacińskie z jednej strony mają pozy-
skać przychylność słuchaczy, gdyż stanowią argument na usprawiedliwienie ogra-
niczonych możliwości chłopca („Kto uczynił, co mógł, zadość uczynił prawu”; 
„Pozostaje, by dziecię przemówiło po dziecinnemu”), z drugiej — jako element 
erudycyjny wprowadzają komponent popisowy.

Biorąc pod uwagę, że późniejszy trzykrotny marszałek izby poselskiej, pod-
skarbi wielki koronny i podkanclerzy koronny uważany był za mówcę wybitnego, 
należy przyjąć, iż kopiści odnotowali orację przede wszystkim z uwagi na jego 
osobę, ale może także jako swoistą ciekawostkę. Tekst mowy zrekonstruowany na 
podstawie tych dwóch, ułomnych przekazów w istocie byłby bowiem dość osob-
liwy, pozbawiony został wszak wszystkich elementów warunkujących przynależ-
ność do oracji nomine consanguineorum.

Trzeci odnaleziony przekaz pod nagłówkiem: „Mowa J[ego] M[ości] Pana Bo-
gusława Leszczyńskiego, wojewodzica bełskiego na pogrzebie Ks[iążę]cia Alek-
sandra Oktawiana Prońskiego w Beresteczku, die 24 Augusti 1629”, zawarty na 
kartach 67v—68v pochodzącego z XVII stulecia kodeksu lwowskiego Ossolineum 
(dalej: BOss Lw), o sygnaturze: fond 5, dział 1, rkps 231, jest znacznie bardziej 
kompletny. Zgodnie z nim cytowany tekst to zaledwie wstęp oracji, a nawet jego 
część. Przekaz lwowski daje bowiem następującą, znacznie bardziej logiczną lek-
cję końcowego passusu:

Rzekszy to, co iure optimo rzec mogę: Qui fecit, quod potuit, legem ad-
implevit. Krótkimi słowy włożoną na mnie powinność odprawię, ponieważ 
takiemu [w domyśle: jak ja mówcy — M.C.] między takiemi, jako W[asz]
m[ość] m[oi] M[iłościwi] P[anowie] jesteście, siła mówić nie przystoi.

Rkps BOss Lw, f. 5, d. 1, rkps 231, k. 67v

Usprawiedliwienie młodego wieku powiązane jest z pochwałą audytorium, 
która również należy do typowej topiki captationis benevolentiae. Po zakończeniu 
części wstępu odnoszącej się do swojej własnej sytuacji jako mówcy Leszczyński 
podejmuje temat uroczystości i jej celu, który rozpoznaje w oświadczeniu miłości 
oraz wykonaniu obowiązku wobec zmarłego. Te zaś polegają na oddaniu ziemi 
ciała „z przystojną uczciwością” i wspomnieniu o „cnotach, dziełach, godnościach 
i cokolwiek pochwały godnego przy nich się znajdowało” (Rkps BOss Lw, f. 5, 
d. 1, rkps 231, k. 67v). Ta partia wstępu ma już więc charakter stricte reprezenta-
tywny dla gatunku.

Część pochwalną zaczyna Leszczyński amplifikacją toposu niewyrażalności, 
co znów prowadzi do usprawiedliwienia: niemożność stosownego „odprawienia 
powinności przeciw wujowi” wynika nie tylko z pokrewieństwa (zasada ograni-
czenia pochwały własnego rodu), ale przede wszystkim z ogromu zasług zmarłego. 
Laudacja Prońskich jest tyleż ogólna, ile elegancka. Leszczyński odwołuje się do 
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genealogicznej i historycznej wiedzy wynikającej z osobistego doświadczenia słu-
chaczy, przy okazji formułując bardzo zgrabny wobec nich komplement:

[…] którzy zacnie się w tej R[zeczy]p[ospoli]tej porodziwszy, znacie conci-
ves swoje, wiadomiście każdego z nich zacności, ozdób, przymiotów, zasług 
i godności. A któżby takim w tym zacnym kole był, który by znać i uważać 
nie miał eminencyjej wysokiego Ksi[ąż]ąt Ichm[ościów] Prońskich6 domu? 
Którego originem gdybyśmy inwestygować mieli, wysoko by postąpić musia-
ła curiositas nasza i nie oparłaby się aż o te osoby, które kiedyś despotico
imperio narodom znanym panowały. Lubo też ab illa antiquitate myśl 
naszę do późniejszych przypadłoby obrócić czasów i zostać intra terminos 
aequalitatis szlachectwa naszego wieku postronnych książąt nieoszacowa-
nym miłej wolności klejnotem przechodzącego. Znajdziemy w tym zacnym 
domu, co w każdej r[zeczy]p[ospoli]tej, nie tylko w naszej, przednie fami-
lije7 zdobić zwykło, znajdziemy urzędy i wysokie dygnitarstwa, przednie 
affinitates, zacne, a w osobach samych nieomylne, znaki starożytnej onej 
wziętości i wyniosłości, animuszu wspaniałego, serca mężskiego i osobliwej 
do spraw rycerskich sposobności.

Rkps BOss Lw, f. 5, d. 1, rkps 231, k. 68r

Leszczyński nie przywołuje z imienia najwybitniejszych przedstawicieli rodu 
(mimo że było to już w owym czasie praktykowane), co stanowi dalsze konse-
kwencje topiki skromnościowej, której daje ponownie wyraz w podsumowaniu 
krótkiego, chronologicznie skomponowanego enkomionu zmarłego:

Tymi rzeczami, jeżeli i ten, którego teraz exequias celebramus, wydał 
zacnego przodka swojego, jeśli dziecinnego wieku swego nie strawił na 
naukach, jeśli maturiorem aetatem nie konserwował Martis8, przy rycer-
skich nie strawił zabawach, nie zarobił apud externos na wielką sławę, 
a w ojczyźnie na wielką eksperyjencyją, nie był-ci u postronnych naro-
dów wziętym, u swoich miłem, lepiej to W[asz]m[ość] m[oi] M[iłościwi] 
Panowie wiecie. Wiem i ja, ale jako siestrzęcowi skromnie się o tym 
mówić godzi. 

Rkps BOss Lw, f. 5, d. 1, rkps 231, k. 68r—v

Mowę kończą obszerne podziękowania dla zebranych i zaproszenie na stypę: 
„[…] żebyście […] panem doloris z Ichm[ościami] m[oimi] M[iłościwymi] Dobro-
dziejami mymi jeść9 raczyli”. W tym przekazie jest wszystko, czego można oczeki-
wać po doskonale przygotowanym, świadomym obyczaju oraz norm gatunkowych 

6 Rkps — Xiąt Ich MM Pronskich.
7 Rkps — familiae — błąd; familije — popr. M.C.
8 Passus niejasny, odczytanie niepewne.
9 Rkps — isc.



31Modestia młodego mówcy (XVII—XVIII wiek) 

i swobodnie operującym wszelkimi figurami retorycznymi mówcy występującym 
w imieniu rodziny (Ciszewska, 2016, s. 234—235; Barłowska, Ciszewska, 
2019, s. 26).

W tym miejscu należy jednak postawić pytanie o zasadność przyjętej kon-
wencji skromności młodego i niedoświadczonego mówcy — jednej z dwu odmian 
toposu modestiae, która tu występuje. Czy wiek oratora rzeczywiście jest wyjaś-
nieniem?

Nagłówki przekazów zawierają identyczną atrybucję — mowę miał wygłosić 
Bogusław Leszczyński, wojewodzic bełski, na pogrzebie księcia Prońskiego, przy 
czym przekaz lwowski precyzuje, że zmarłym był Aleksander Oktawian. Istotne 
różnice stanowią daty: oba spokrewnione przekazy z kodeksów BCz, sygn. 1881 
i BOss, sygn. 1427 podają 1631 rok, przekaz lwowski zaś — 24 sierpnia 1629 roku. 
Leszczyńscy byli z Prońskimi spowinowaceni przez Annę z Radzimińskich, mat-
kę Bogusława, a siostrę przyrodnią Juliusza Eliasza i Aleksandra Oktawiana Proń-
skich, synów Aleksandra Fryderyka (zm. ok. 1595 roku, zob. Żelewski, 1984—
1985, s. 507). Juliusz Eliasz zmarł jednak ok. 1614 roku, Aleksander Oktawian zaś 
(na którym wygasł cały ród) w 1638 (Żelewski, 1984—1985, s. 508). Data „1631” 
była już współcześnie z Prońskimi łączona, co zwróciło uwagę badaczy. Widnieje 
ona na tzw. piramidzie Prońskich, wybudowanej na przedmieściach Berestecz-
ka, na terenach dzisiejszej Ukrainy. Ten nagrobek o egiptyzującej architekturze 
opatrzony jest inskrypcją: „Aleksander Fryderykowicz Książę Proński, kasztelan 
trocki [syn Fryderyka, wojewody kijowskiego, ojciec Juliusza i Aleksandra — 
M.C.], zmarł roku 1631 ostatnich dni marca”10. Joachim Śliwa, opisując monument, 
zaznacza, że przy obecnym stanie wiedzy nie sposób rozstrzygnąć rozbieżności 
zachodzących między znanymi historykom faktami dotyczącymi biografii ksią-
żąt Prońskich a cytowaną inskrypcją (Śliwa, 2008, s. 258). Data „1629” w kon-
tekście śmierci któregokolwiek z Prońskich w ogóle nie występuje w literaturze 
przedmiotu.

Równie problematyczna w kontekście analizowanej oracji jest kwestia biografii 
samego mówcy. Bogusław Leszczyński, syn Rafała i wspomnianej Anny z Radzi-
mińskich, jak twierdzi Włodzimierz Dworzaczek, urodził się ok. roku 1612 (Dwo-
rzaczek, 1972, s. 107; 1981, s. 413—414) lub 1614 (Dworzaczek, 1959, tablica 
119). W momencie wygłoszenia mowy, określonym przez kopistów na 1631 rok, 
miałby więc albo 19, albo 17 lat; jednak w czasie pogrzebu Aleksandra Oktawia-
na, ustalonego przez historyków na rok 1639, liczył lat aż 24 lub 26 i od roku brał 
aktywny udział w życiu politycznym, posłując na sejm w 1637 roku. O ile jeszcze 
jako 17-latek mógłby wojewodzic bełski usprawiedliwiać swoje wystąpienie „wolą 
starszych”, o tyle od 26-latka z sejmowym doświadczeniem oratorskim — jak się 
zdaje — pozyskiwania życzliwości w ten sposób audytorium by już nie oczekiwało.

10 Serdecznie dziękuję Recenzentce, Profesor Aleksandrze Oszczędzie, za informację o tym 
zabytku.
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Wobec tego, co zostało powiedziane, przyczyny decyzji inwencyjnych Bogu-
sława Leszczyńskiego pozostają zupełnie niejasne.

Nie ma natomiast wątpliwości co do okoliczności towarzyszących wygłoszeniu 
innej pogrzebowej oracji „pacholęcej”, która pt.: „Mowa Jego M[o]ści Pana Marka 
Sobieskiego, wojewodzica ruskiego, na pogrzebie Jego M[o]ści Księdza [Jakuba] 
Zadzika, biskupa krakowskiego, imieniem pana rodzica swego” została zapisa-
na w kodeksie Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie (dalej: PAN Krak.) o sygnaturze: 1059, na stronach 112—11311. 
W roku śmierci Zadzika (1642) syn Jakuba Sobieskiego, a brat przyszłego króla 
Polski, liczył lat 14, był więc już niemal na progu dorosłości.

Transkrypcję tekstu tej mowy podałam już uprzednio do druku (Ciszewska, 
2016, s. 268—269), tu jednak przytoczę ją w całości dla porządku, gdyż oracja ta 
zasadniczo nie była poddawana analizie: 

Było to zawsze inter publica desiderii vota jedno też desiderium Jego 
M[ości] P[ana] wojewody ruskiego, ojca i dobrodzieja mego, aby był Koś-
ciół Boży i ojczyzna nasza wspierała najdłuższy<m>12 życiem wielkiej 
i nieumierającej na pamiętne wieki pamięci Jego M[ości] Ks[ię]dza biskupa 
krakowskiego. Ale że on, ingressus vitam universae carnis, powinny dług 
śmiertelności zapłacił, jako wiernemi łzami wiernego brata swego śmierci 
Jego M[ość] opłakiwa, tak życzeł sobie, aby do tej ostatniej zacnego ciała 
przybył usługi.

Lecz iż właśnie pod ten czas, jako to dnia jutrzejszego, sejmik przypada, 
pewien tego, że go ta przeszkoda przed kożdym wymówi z osobna na tym 
placu będącym. A on i z daleka intymuje13, comprecabitur votis tej cnej du-
szy, szczęśliwego inter caelites odpoczynku, Kościołowi Bożemu podobnych 
nieboszczykowi pasterzów, ojczyźnie podobnych jemu senatorów, pozosta-
łym zaś pokrewnym i wszytkim domowym po tym żalu jak największych 
pociech i fortunnych sukcesów uprzejmym życzy sercem.

Młody Sobieski wystąpił z kondolencjami w roli posła ojca. Oracja, którą 
wygłosił, należy zatem do gatunku mów ab hospitibus. Większość staropolskich 
teoretyków wyróżniała dwa, pozostające w symetrycznej relacji, gatunki fune-
ralne: kondolencję i respons, czyli dziękowanie. Kilku jednak, wśród nich autor 
podręcznika Orator Tullianus politicus (rkps Biblioteki Jagiellońskiej (dalej: BJ), 
sygn. 6092), dostrzegło niejaką odmienność wystąpień poselskich („nomine regis 

11 Rkps PAN Krak. 1059, na karcie tytułowej: „Mądry między siedzącymi w radzie senatorami, 
roztropnie swe rady ferujący senator, tuż gromadnych, weselnych, pogrzebowych i w różnych in 
Respublica eksperyjencyjach biegłych polityków asystencyją otoczony, a przez mię D. Albertum de 
Boby Bobowski, na trzy części rozdzielony, z pilnością dla czytelnika wystawiony roku Pańskiego 
w Krakowie 1656”.

12 Popr. M.C.; rkps — najdłuższy. Brak znaku skrótu.
13 Tj. obwieszcza, głosi. Odczytanie niepewne.
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vel principis qui ad funus mittit oratorem”), co stało się podstawą wyodrębnienia 
trzeciego typu mów pogrzebowych (Ciszewska, 2016, s. 212—214). Zasadniczo 
jednak żaden z retorów nie sformułował oddzielnych zaleceń inwencyjno-dyspo-
zycyjnych dla tego osobnego rodzaju mowy. Posłów od osób nieobecnych obowią-
zywały więc te same wytyczne, co reprezentantów obecnych gości. Mieli poruszyć 
temat przemijania lub wyrazić cierpienie z powodu śmierci zmarłego, dokonać 
jego pochwały, a na koniec pocieszyć krewnych i przyjaciół (Ciszewska, 2016, 
s. 216—234). Mowa Marka Sobieskiego do tych kwestii nawiązuje, choć stopień 
ich rozwinięcia jest bardzo ograniczony, a dyspozycja daleka od kanonu. Przede 
wszystkim ówczesny wojewodzic ruski miał na celu wyjaśnić i usprawiedliwić 
nieobecność swego ojca. Uzasadnił ją obowiązkami publicznymi — koniecznoś-
cią udziału w sejmiku, co uznawano wówczas za wystarczające wytłumaczenie 
absencji. W analogicznych przypadkach nieobecnych usprawiedliwiano zazwyczaj 
chorobą, znaczną odległością miejsca lub podawano podobne okoliczności, któ-
re stanęły na przeszkodzie przybyciu. Mówca podkreślił szczególną więź łączą-
cą jego ojca ze zmarłym, wielkość straty poniesionej przez przyjaciela („wierne 
łzy”) i przez cały kraj. Elementy enkomiastyczne nie tworzą tu osobnej części po-
chwalnej, ale wplecione są w tok wywodu. Zakończenie mowy, które teoretycznie 
powinno zawierać pocieszenie skierowane do krewnych, to… życzenia. To dość 
oryginalne rozwiązanie, które w pewnym stopniu, pośrednio, pełni funkcję kon-
solacyjną. Życzenia kierowane są kolejno: do samego zmarłego, do Kościoła — 
z uwagi na przynależność zmarłego do stanu duchownego, do ojczyzny, a na końcu 
dopiero do krewnych i przyjaciół. 

Należy podkreślić, że oracja ta jest bardzo krótka. Cechują ją zwięzłość i po-
wściągliwość, ograniczony dobór tematów, świadoma rezygnacja z funkcji doce-
re i wanitatywnego charakteru proemium, a także z obowiązującej w pierwszej
połowie XVII wieku trójdzielnej kompozycji. Być może poczucie stosowności po- 
wstrzymało młodego mówcę przed podjęciem tak poważnych refleksji, jak roz-
ważania nad przemijaniem, upływem czasu, wyrokami losu, marnością dóbr 
doczesnych etc. 

Jednak już w roku 1659 młody książę Stefan Czetwertyński, syn Stefana, pod-
komorzego bracławskiego, i jego trzeciej żony Katarzyny z Leszniewa, przyszły 
chorąży wołyński i rotmistrz królewski, w końcu (przed 13 października 1681 
roku) dominikanin pod imieniem Jacek (Boniecki, 1901, s. 10; Urzędnicy…, 
2007, s. 129, poz. 602), wygłosił orację funeralną absolutnie klasyczną i typową. 
Tytuł przekazu odnalezionego w rękopisie Biblioteki Czartoryskich, sygn. 2446, 
na stronach 227—230, jest bardzo długi, jednak ze względu na zawarte w nim 
szczegóły biograficzne zostanie tu przytoczony w całości: „Mowa na pogrzebie 
Ks[ię]cia Je[g]o M[o]ści Mikołaja Światopełka na Komargrodzie Czetwerteń-
skiego, kasztelana mińskiego, rotmistr[z]a Je[g]o Kr[ólewskiej] M[o]ści, Ks[ię]cia 
Stefana, rodzone[g]o brata, który z Akademii Zamojskiej przyjachawszy, mając 
lat 14, odprawował w monasterze nowoczetwerteńskim [tu słowo nieodczytane], 
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przy Je[g]o M[o]ści ojcu Deonizyju Bałabanie, metropolicie kijowskim, i przy 
wielkiej frekwencyi książąt i ludzi zacnych a[nn]o 1659 die 20 9-bris. Umarł 
ten zacny człowiek w Hodowiczach tegoż roku m[ie]s[ią]ca 7-bra dnia 9, zosta-
wiwszy synów małych dwóch: Ks[ięciu] Mikołajowi starszemu lat 9, a młodsze-
mu Aleksandrowi lat 6, mając wieku swego lat 54. Po nim Księżna Jej M[o]ść 
Pani małżonka Je[g]o M[ości] z domu Książąt Ichm[ościów] Sołowireckich [sic!] 
w tymże roku w niedziel 10 [die] 20 9-bris w ten dzień, gdy ciało chowano, z te[g]o 
świata zeszła”14. 

Przede wszystkim należy podkreślić, że tekst tej mowy jest długi. W opra-
cowaniu redakcyjnym (wliczając spacje, znaki edytorskie i rozwinięcia skrótów) 
liczy ponad 10 tys. znaków. Dla porównania oracja funeralna Jakuba Sobieskiego 
na pogrzebie Andrzeja Boboli ma blisko 5,5 tys. znaków (Sobieski, 2019, I), na 
pogrzebie Jana Żółkiewskiego — ponad 5 tys. (Sobieski, 2019, V), Bartłomieja 
Nowodworskiego — nieco ponad 7 tys. (Sobieski, 2019, VI). Dłuższe są mowy 
Sobieskiego wygłoszone na pogrzebach: Stanisława Żółkiewskiego — ponad 
11 tys. (Sobieski, 2019, III), Jerzego Zbaraskiego — ok. 14 tys. znaków (Sobieski, 
2019, XII), czy Tomasza Zamoyskiego — blisko 17 tys. (Sobieski, 2019, XXI).
Z kolei tekst wystąpienia Marka Sobieskiego — nieco ponad tysiąc. Już ta krótka 
statystyka wyraźnie pokazuje podstawową różnicę między analizowanymi mło-
dzieńczymi oracjami a wystąpieniami dojrzałych mówców.

Wystąpienie Czetwertyńskiego otwiera klasyczna amplifikacja toposu 
vanitas:

Powszechne to jest wszech żyjących na tym mizernym padole świata 
axioma: Quidquid habet principium, habet et finem. Któż tego z W[asz]
m[ościów] m[oich] M[iłościwych] P[anów] nie wie, że pospolitym natury 
biegiem wszystkie rzeczy stworzone, miedzy któremi mizerny żywot nasz 
ludzki jako zawód jaki do swego terminu pędzą. Nie mając pod słońcem 
nic pewnego, nic stałego, nic trwałego, nic doskonałego, chaos a mieszanina 
telko jakaś to żalów, to pociech, których gdy nam trochę fortuna pochlebi, 
używszy wysokiego urodzenia, wspaniałej urody, wysokich honorów, tak 
się w nich zakochamy i tak wiele obiecujemy sobie, gdy w szczęściu opły-
wamy, że non statuimus modum prawie na wieki. Ani wiemy, ani myślemy, 
quod serus vesper vehat. O szczęście ludzkie nieszczęsne! Jakoś omylne, 
płonne <w>15 nadziei swojej, niepewne <w>16 obietnice, krótkie <w>17 pocie-
chy […]. 

Rkps BCz, sygn. 2446, s. 227

14 Bardzo dziękuję Panu Doktorowi Wojciechowi Ryczkowi za pomoc w zdobyciu kopii
zabytku. 

15 Popr. M.C.; rkps — płonne nadziei swojej.
16 Popr. M.C.; rkps — niepewne obietnice.
17 Popr. M.C.; rkps — krótkie pociechy.
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Następujące po tym wprowadzeniu eksklamacje, utyskiwanie na śmierć „nie-
zbedną” i niewzruszoną, na nietrwałość dóbr i zaszczytów — okraszone licznymi 
cytatami łacińskimi — wszystko to stanowi klasyczne wówczas „wyposażenie” 
egzordialne typowej siedemnastowiecznej mowy pogrzebowej. Czetwertyński sto-
suje tu też prozopopeję, figurę silnie oddziałującą na emocje słuchaczy, oddając na 
chwilę głos swemu bratu:

Oby to wszechmocność Boska zdarzyła Tobie, Oświecone Książę Panie, 
rodzony i dobrodzieju mój, na jeden moment powstawszy, rozmówić się 
z nami, rozumiem, że nie co inszego byś rzekł, telko to, że: „Nihil certum, 
nihil durabile. W domu zacnym książęcym urodziłem się, wysokich fortun 
splendecami karmiłem się, na wysokim senatorskim stolcu siedząc, mądrze 
radziłem, mężnie szablą ojczyzny broniąc, głowy nieprzyjacielskie brałem, 
ecce nunc nihil sum, a dlatego telko, że nihil certum, nihil durabile”. 

Rkps BCz, sygn. 2446, s. 227

Po refleksji nad przemijaniem i śmiercią winna następować laudacja zmarłe-
go, jednak bliskie pokrewieństwo stanowiło istotną przeszkodę w chwaleniu jego 
rodu i przodków, gdyż naruszałoby to zasadę skromności mówcy. Orator zwycza-
jowo rezygnuje więc z tej części enkomionu („A lubo ten jest aktu dzisiejszego 
zwyczaj i powinność wprzód wysokie urodzenie, a potym grono cnót et hero-
ica gesta wystawić przed oczy, ale że jestem car<n>o18 de carne, nie zda mi 
się, ponieważ to w oczach jest wszystkich W[asz]m[oś]ciów […]”, rkps BCz, 
sygn. 2446, s. 228), decyduje się jednak na przedstawienie dokonań publicznych 
i rycerskich zmarłego. Życiorys brata zaczyna, zgodnie z chronologią, od wczesnej 
młodości zmarłego oraz od pochwały jego posłuszeństwa wobec rodziców („Azaż 
to nie nawyższa i nie nawiększa jest cnota być poddanym podległym posłusznym 
rodzicom swoim, na tym tedy jako gruntownym fundamencie zasadził wszystek 
wiek żywota swego”, rkps BCz, sygn. 2446, s. 228) i pilności w naukach, na któ-
re ci nie szczędzili wydatków („A naprzód dany na nauki wyzwolone, nie obra-
cał inutiliter kosztów ojcowskich, ale pilnością swoją in dies proficiebat”, rkps 
BCz, sygn. 2446, s. 228). Kolejno w mowie następują opisy pierwszych dokonań 
wojennych, a wśród nich także wzmianki o znakomitych jeńcach wziętych na 
polu bitwy:

Tam będąc z Ks[ię]cią Je[g]o M[ością] Panem rodzicem i dobrodziejem 
swym, w oczach wszystkiego wojska znacznego Tatarzyna ręką swą własną 
wziął i wodzowi swemu, godnej pamięci Je[g]o M[ości] Panu Koniecpol-
skiemu, hetmanowi koro[nnemu], oddał. 

Rkps BCz, sygn. 2446, s. 228

18 Popr. M.C.; rkps — caro.
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W tej tedy tak sławnej ekspedycyjej, lubo szwank odniósł, więźnia 
jednak zacnego swą ręką wziąwszy, panu wojewodzie ruskiemu oddał. 

Rkps BCz, sygn. 2446, s. 228

Czetwertyński za istotne uważa podkreślanie faktu przekazywania brańców 
wodzom, co najpewniej traktuje nie tylko jako dowód męstwa, ale również dyscy-
pliny wojskowej brata i jego szacunku dla dowódców.

Po tym następuje opis udziału w rozgromieniu „swywolnych Kozaków bun-
tów” i „Kantymiera potencyi”, w wojnie przeciw Szwecji, a dalej początek kariery 
poselskiej, peregrynacja zagraniczna, a nawet fakt ucałowania ręki „najaśniejszego 
cesarza Je[g]o M[ości] chrześciańskiego Ferdynanda wtórego” i złożenie „Ojcu 
świętemu, najwyższemu biskupowi rzymskiemu, pokornego i uniżonego pokłonu” 
(rkps BCz, sygn. 2446, s. 228). To ostatnie traktuje mówca jako wart wzmianki 
zaszczyt, mimo że Mikołaj był prawosławny.

Część biograficzna jest długa i szczegółowa, mówca wylicza kolejne wojny 
i bitwy, wydatki związane ze służbą żołnierską i publiczną, w tym wkład (również 
finansowy) w utrzymanie pokoju na sejmie brzeskim.

Tekst urywa się i brak w nim podziękowań kierowanych do gości i przedmów-
ców składających kondolencje, a także zaproszenia na „chleb żałosny”. Mimo to 
można stwierdzić, że oracja została przygotowana zgodnie z wymogami klasycz-
nej wersji gatunku, choć widoczne są bardzo liczne niedoskonałości tekstu (róż-
nego rodzaju błędy, w tym logiczne, ewidentne opustki itd.), za które największą 
winę ponoszą zapewne kopiści.

Informacje podane w tytule mowy są wyjątkowo szczegółowe, co mogłoby 
wskazywać, że kopia pochodzi od podstawy spisanej przez osobę blisko związa-
ną z domem Czetwertyńskich na Nowej Czetwertni. Stefan — według nagłówka 
przekazu — gdy wygłaszał orację na pogrzebie brata, „z Akademii Zamojskiej 
przyjachawszy”, liczył 14 lat. Trudno zweryfikować datę narodzin młodego knia-
zia. Z pewnością przyszedł na świat po roku 1639 lub 1640, kiedy to jego ojciec 
zaślubił swoją trzecią żonę, a matkę mówcy (Boniecki, 1901, s. 10; Wolff, 1895, 
s. 45). Mógł więc mieć zarówno 14, jak i więcej lat. W Albumie studentów Akade-
mii Zamojskiej… Czetwertyński wzmiankowany jest dwukrotnie: po raz pierwszy 
w roku 1658/1659, drugi raz — rok później (1659/1660), jako reprezentujący studen-
tów członek rady uczelni (Album studentów Akademii Zamojskiej…, 1994, s. 227 
i 229), co oznaczałoby, że w chwili śmierci brata w 1659 roku dopiero zaczynał 
zinstytucjonalizowaną edukację. Prawdopodobnie miał już jednak sposobność za-
poznać się z prądami w praktyce oratorskiej uznawanymi za godne naśladowania 
i ich najciekawszymi realizacjami. Dowodzi tego właśnie ten tekst, którego liczne 
fragmenty w sposób widoczny były inspirowane dziękowaniem na pogrzebie Je-
rzego Zbaraskiego, wygłoszonym blisko 30 lat wcześniej przez innego absolwenta 
Akademii — Jakuba Sobieskiego (Barłowska, Ciszewska, 2019, s. 8; Trawicka, 
2007, s. 26—27). Oracja ojca przyszłego króla, niezwykle popularna wśród szlach-
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ty, zachowała się w bardzo licznych kopiach, z których do dziś rozpoznano 35 rę-
kopiśmiennych i 3 drukowane (Sobieski, 2019, Komentarz, s. 335—336). Wpływ 
lektury mowy Sobieskiego widoczny jest w dziękowaniu Czetwertyńskiego na 
poziomie kompozycyjnym i elokucyjnym. Prezentowane zestawienie przedstawia 
kilka wybranych nawiązań do tekstu wygłoszonego na pogrzebie Zbaraskiego 
(tekst oracji Jakuba Sobieskiego i numerację podano za wydaniem: Sobieski, 2019; 
wytłuszczono passusy wskazujące na bezpośrednie zapożyczenia).

XII. Dziękowanie na pogrzebie Jerzego 
Zbaraskiego, kasztelana krakowskiego

„Mowa na pogrzebie Ks[ię]cia Je[g]o M[o]- 
ści Mikołaja Światopełka na Komargrodzie 

Czetwerteńskiego…” [1659]

[20] Lecz iż pod słońcem niemasz nic 
trwałego, wszystko się kręci jakąści to fra-
sunków, to pociech mieszaniną, znajdzie naj-
większy żal słuszne solatia swoje, które i teraz 
nas potkać mogą.

Któż tego z W[asz]m[ościów] m[oich] 
M[iłościwych] P[anów] nie wie, że pospolitym 
natury biegiem wszystkie rzeczy stworzone, 
miedzy któremi mizerny żywot nasz ludzki 
jako zawód jaki do swego terminu pędzą. Nie 
mając pod słońcem nic pewnego, nic stałego, 
nic trwałego, nic doskonałego, chaos a mie-
szanina telko jakaś to żalów, to pociech […]. 
(Rkps BCz, sygn. 2446, s. 227)

[50] Patrząc teraz na ten grób, rzekę i ja też 
coś podobnego: Ktokolwiek jesteś, co szczęściu 
nazbyt ufasz i w nim ustawicznie opływasz, co 
nadzieję w nadziejej pokładasz, a nie myślisz, 
quid serus vesper vehat, i na ostatnie się koła 
(jako mówią) nie oglądasz, przystąp tu i pojźrzy 
na dwie trumnie dwóch ostatnich Zbaraskich.

Ani wiemy, ani myślemy, quod serus ve-
sper vehat. (Rkps BCz, sygn. 2446, s. 227)

[54] O, szczęście ludzkie, jako bywasz 
często nieszczęsne! [55] Świecie nieświetny, 
toć płonne nadzieje, omylne obietnice, krót-
kie pociechy, zdradliwe pieszczoty twoje!

O, szczęście ludzkie nieszczęsne! Jakoś 
omylne, płonne <w> nadziei swojej, niepewne 
<w> obietnice, krótkie <w> pociechy. (Rkps 
BCz, sygn. 2446, s. 227)

[46] Aliści, niestetyż, niezbedna śmierć, 
która i naturę psuje, i fortunę najwyższą, 
kiedy chce, zdepce, śmiele rzuciwszy się na tak 
wspaniały ich budynek, obaliła go i na więtszy 
jeszcze żal przywaliła i przytłukła jem wszyst-
kę familiją Zbaraskich.

A to niezbedna śmierć, która i naturę 
psuje, i fortunę najwyższą depce, kiedymem 
sam szukał, nie po jednokroć zdrowie moje nio-
sąc dla miłej ojczyzny na szanc, na żelaznym 
łożu umrzeć życzyłem, w ten czas mię nie po-
tkała […]. (Rkps BCz, sygn. 2446, s. 227)

[22] Został po nim depozyt trwalszego 
i warowniejszego aniżeli ten grób schowania 
godzien, któremu nigdy nic nie uczyni skazi-
telność, ani sam szkodca wszystkiego czas, 
nic nieprzyjaciel, ani przygoda żadna, nic 
ręka, ani zazdrość i złość ludzka. [23] A tać 
to jest nieumierająca pamięć cnót, spraw, po-
stępków jego.

A niezbedna śmierć, wydarłaś żywot, ale 
nie możesz depozytu, który po sobie świętej pa-
mięci Ks[ią]że Je[g]o M[ość] Pan, rodzony mój, 
zostawił. Temu nic nie uczyni żadna ręka, ska-
zitelność, nie wydrze ręka nieprzyjacielska, 
na ostatek i sam najwyższy stwórca1 — czas. 
A toć to jest ten nieumierający skarb wysokich 
cnót, pobożności wnętrznych i sławnych dzieł
w ojczyźnie […] (Rkps BCz, sygn. 2446, s. 228)
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[26] Drudzy młodość za igrzysko sobie 
poczytają, on ją ad seria et magna obrócił.

[…] przeszedszy do lat starszych, nie tak 
jako dzisiejsza młodość za igrzysk [sic] sobie 
poczytają, wie co, ab seria et magna obrócił. 
(Rkps BCz, sygn. 2446, s. 228)

[29] Podała się okazyja do Szwecyjej […].
[30] Podała się okazyja do Multan […].

Podała się bowiem okazyja za weściem 
w Państwa Koronne Diambetkiryhan [odczy-
tanie zapisu niepewne, mowa o Dżanibek Gi-
reju — M.C.] krymskiego […]. (Rkps BCz, 
sygn. 2446, s. 228)

Podała się okazyja za szczęśliwego pa-
nowania Kr[óla] Je[g]o M[ości] Zygmunta […]. 
(Rkps BCz, sygn. 2446, s. 228)

Tu na marginesie dodać trzeba, że mowa Czetwertyńskiego potwierdza wagę 
i zasięg rękopiśmiennego obiegu tekstów oratorskich (Barłowska, 2010, pas-
sim). Po raz pierwszy bowiem dziękowanie na pogrzebie Zbaraskiego ukazało się 
drukiem w 1668 roku, w pierwszej edycji Mówcy polskiego Jana Stefana Pisar-
skiego (1668, s. 19—25), pt.: Tenże na pogrzebie Książęcia Jerzego Zbaraskiego, 
kasztel[ana] krakow[skiego], a zatem dopiero 7 lat po funeralnym wystąpieniu 
Czetwertyńskiego.

Nie ma wątpliwości, że mowa nastolatka nie może równać się kunsztem wy-
stąpieniu wytrawnego oratora, jakim był Jakub Sobieski. Warto jednak podkreślić, 
że Czetwertyński nie godzi się na istotne umniejszenie wachlarza inwencyjnego, 
ale przeciwnie — wybiera ad imitationem wzór najpełniejszy w swej klasycznej 
postaci, bogato wyposażony we wszystkie funeralne loci communes. Oracja nie 
ma w sobie nic młodzieńczego — ani topicznej skromności, ani zwięzłości, ani 
nawet ograniczenia w zakresie tematyki wanitatywnej.

Na tak zakreślonym tle bardzo interesująca jest mowa, którą w 1751 roku, 
a zatem 100 lat po Czetwertyńskim, 11-letni Józef Paulin Sanguszko, późniejszy 
marszałek nadworny litewski i marszałek wielki litewski, wygłosił na pogrzebie 
zmarłego rok wcześniej ojca. Owo dziękowanie gościom zostało opublikowane 
w drukowanej relacji z pogrzebu (Sanguszko, [1751])19, a przez anonimowego au-
tora Relacyi skomentowane następująco:

Którym [przedmówcom występującym z kondolencjami — M.C.] 
J[aśnie] O[świecony] Książę Józef Lubartowicz Sanguszko, wielkich na-
dziei, ex tertio connubio syn najstarszy ś[więtej] p[amięci] Książęcia 

19 Cztery dni później (28 maja 1751) odbył się pogrzeb serca Pawła Karola Sanguszki, w czasie 
którego Józef wraz z trzema innymi uczestnikami aktu niósł „wezgłowie” (poduszkę?) ze złożonym 
na nim sercem (Relacyja pogrzebu serca Książęcego J[aśnie] O[świeconego] ś[więtej] p[amięci] 
Pawła Karola Lubartowicza Sanguszka, marszałka wielkiego W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego] 
grodzkiego, krzemienieckiego i czerkaskiego starosty. W kościele Farnym lubartowskim, r[oku] 
P[ańskiego] 1751. 28 maja odprawionego, [b.r.]. [B.m. i dr.], k. (2r)). W relacji z tego wydarzenia nie 
zawarto tekstów oracji.
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marszałka w[ielkiego], lubo jeszcze in minorennitate, pięknie nad lata 
złożywszy wprzód pod stopy najukochańszego ojca rozrzewnione serce, 
pełnym wdzięczności stylem dziękował za tę ostatnią Książęciu ojcu świad-
czoną usługę, oraz solita praxi ichmościów wszystkich na chleb żałobny
zapraszał. 

Relacyja pogrzebowa, wprzód aparencyi…, [1751], k. g2r

Tekst mowy został doskonale opracowany: pełen dramatyzmu, falującego na-
pięcia, dziecięcej rozpaczy kochającego synowskiego serca, a jednocześnie nie-
zwykłej świadomości retorycznej. Już sam wstęp to prawdziwy popis kunsztu. Jak 
zaznaczyłam, zgodnie z klasycznym paradygmatem we wstępie winna dominować 
refleksja wanitatywna, ale już od końca wieku XVII widać w tekstach mów po-
grzebowych znaczące rozluźnienie tego schematu. Z licznych dostępnych w owym 
czasie toposów proemijnych młodziutki orator wybiera pozornie tradycyjne uwia-
rygodnienie siebie jako mówcy, czyli konwencję skromności:

Czym ja się kiedy spodziewał tak wcześnie na tym okropnym miejscu 
stanąć, a pierwszy głos mój zabierać od płaczów, popis od żalu zaczynać, 
wymowy wprawę od pogrzebu? A od pogrzebu tego, którym wraz z najko-
chańszym ojcem dobrodziejem nas, w drobnym wieku pozostałych dzieci, 
wszystko szczęście, wysokiej fortuny obietnice, miłe nadzieje, w jednymże 
popiele zagrzebane być się zdadzą. I ci, którym łatwa w każdym razie 
płynie wymowa, a zastarzały mówienia zwyczaj w naturę poszedł, przecież 
w gwałtownym serca ucisku albo cale zamilczą, albo się innych pytają, co 
mówić. Tak to serce przewodzi nad językiem! 

Sanguszko, [1751], k. Bb2v

Sanguszko, podobnie jak Leszczyński i Sobieski, traktuje temat skromności 
mówcy jako uniwersalne narzędzie pozyskania przychylności słuchaczy, jednak 
skutki tych poczynań są zgoła odmienne od obserwowanych we wcześniej oma-
wianych przykładach. Celem młodego księcia jest z jednej strony ekspresja włas-
nych uczuć, z drugiej — poruszenie audytorium. Współczesny czytelnik tej mowy 
powinien pamiętać, kogo słuchacze widzieli — chłopca, którego pierwsze w życiu 
wystąpienie publiczne to nie wprawka w kolegium, ale mowa, w której reprezen-
tował cały swój ród na pogrzebie ojca. Szczegółowa analiza własnej sytuacji jako 
mówcy, dyspozycji psychicznej, tremy, onieśmielenia, konfrontacji z obowiązują-
cymi zwyczajami, innymi słowy: bardzo nietypowego hic et nunc, daje znakomity 
efekt retoryczny:

Jeszcze mi ani lata, ani nauka, ani zwyczaj do publicznego mówienia 
ust nie rozwiązały, a tyś mi je, kochany Ojcze Dobrodzieju, wpuszczonym 
do serca z twej utraty żalem przytłumił bardziej. Zdumiewam się! jęczę! 
blednieję! Majestat królewski, wszystkie stany Rzeczypospolitej mam przed 
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sobą, wielkie wielkich ludzi zgromadzenie mię otoczyło, mam coś powie-
dzieć, ale nie wiem, wewnątrz pomięszany żalem, uciskiem strwożony. Ty 
znasz serce moje, powiedz mi, ojcze, co mam mówić? Ale ach! Zawiod-
łem się, że się ciebie pytam! Minęły te czasy, kiedyś królom z wiernością 
i uszanowaniem prawdę, w senatorskich radach istotne słowa, w publicznych 
zgromadzeniach mądrze i poważnie, z duchownemi pobożnie, z rycerstwem 
mężnie, z przyjaciołami mile, z potrzebnemi łaskawie mówił. Teraz smutni 
jęczą kapłani, przyjaciele wzdychają, sieroty twoje płaczą, wszędzie głośno 
wkoło, tylko w trunnie cicho; nie żyjesz, nie mówisz. Włożyłeś na nas ciężar 
przed laty, do czasu dobrej wymowy nie dochowałeś i sameś się jeszcze 
publicznej mowy stał przyczyną. 

Sanguszko, [1751], k. Bb2v

Każde z tych zdań to prawdziwy majstersztyk: wykrzyknienia diagnozujące stan 
wewnętrzny, samotność i ból osieroconego dziecka postawionego w tłumie setek go-
ści pogrzebowych, przeciwstawienie gwaru łkań i westchnień ciszy grobu. Relacje 
z pogrzebu potwierdzają, że było to wielkie wydarzenie, o złożonym scenariuszu, 
bardzo bogatej oprawie, zorganizowane z książęcym rozmachem, same zaś świec- 
kie mowy pogrzebowe, pomijając bardzo liczne kazania etc., były cztery: od króla 
i senatu20, od stanu rycerskiego21, od wojska koronnego22 i od wojska litewskiego23.

Sanguszko żegna zebranych w imieniu ojca zgodnie ze zwyczajem, z któ-
rym już w siedemnastowiecznych oracjach gościom dziękowano za przybycie 
i kondolencje: zachowując hierarchię i kolejność, w jakiej występowali posłowie 
oraz reprezentanci poszczególnych grup, czyli poczynając od króla. W zwrocie 
do monarchy jak echo powraca temat wieku jako usprawiedliwienie niedoskona- 
łości oracji:

Niech mi odpuści łaskawy majestat Twój, Najjaśniejszy królu Auguście, 
że Cię domniemanym i z serca ojca mego zdaniem, nie wymownie ani ob-
szernie, bo wiesz, w jaki-m wieku, od niegoż i imieniem pozostałej familii 

20 Mowa pierwsza J[aśnie] W[ielmożnego] Jego M[oś]ci Pana Antoniego Michała Potockiego, 
wojewody bełskiego, marszałka n[adwornego] K[rólowej] Jej M[oś]ci. W: Relacyja pogrzebowa, 
wprzód aparencyi…, [1751], k. Azr—Aav.

21 Mowa druga J[aśnie] O[świeconego] Książęcia J[ego] M[oś]ci Lubomirskiego, starosty ka-
zimierskiego, na pogrzebie J[aśnie] O[oświeconegpo] Ks[iążęcia] J[ego] M[oś]ci Sanguszka, mar-
szałka wielkiego W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego], miana w Lublinie dnia 24 maja r[oku] 1751. 
W: Relacyja pogrzebowa, wprzód aparencyi…, [1751], k. Aav—Aa2v.

22 Mowa trzecia W[ielmożnego] J[ego] M[o]ści Pana Małachowskiego, starosty wąwolnickiego, 
na pogrzebie tymże od wojska koronnego miana. W: Relacyja pogrzebowa, wprzód aparencyi…, 
[1751], k. Aa2v—Bbv.

23 Mowa czwarta J[ego]m[o]ści Pana Rejtana, chorążego husarskiego buławy wielkiej, miana 
na pogrzebie J[aśnie] O[świeconego] Książęcia J[ego] M[o]śc[i] Pawła z Książąt Lubartów San-
guszka, marszałka W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego], od wojska litewskiego. W: Relacyja po-
grzebowa, wprzód aparencyi…, [1751], k. Bbv—Bb2r.



41Modestia młodego mówcy (XVII—XVIII wiek) 

żegnam. Wszkaże, lubo sam odszedł, żarliwego o majestat ducha swego, 
przywiązanie do tronu, wierność i usługę, i mową, i przykładem, i nauką, 
w naszych sercach zadziedziczył, cokolwiek tedy z tego miejsca mówię, to 
jak gdyby z jegoż ust pochodzące uznasz. Otoć, Najjaśniejszy Panie, Twej 
Rzeczypospolitej kochający i kochany minister dziękuje, żeś jego szczere 
serce przenikał, wierność uznawał, zdanie poważał, usługę przyjmował, 
prosząc Cię (i my ręce wyciągamy), abyś ochocze już do usług Twych serca 
pozostałych sukcesorów, łaski Twej promieniem zagrzewał, do podobnych 
zasług i wierności, a sam dopędzaj lat Piastowych. 

 Sanguszko, [1751], k. Bb2v

Żegnając króla, Sanguszko dziękuje mu za wyświadczone łaski i eksponuje 
cnoty swego ojca, a wśród nich „patriotyczne”, czyli w miłości do majestatu, wy-
chowanie, które rodzic zaszczepił jemu i całemu rodzeństwu. Widoczna tu jest 
wyraźna zmiana, jaka dokonała się w gatunku w ciągu ponad 100 lat. Po pierwsze, 
w mowach siedemnastowiecznych ostatnia część oracji miała charakter euchary-
styczny — stanowiła wyraz wdzięczności wobec zarówno gości (za obecność lub 
przysłanie posła), jak i reprezentujących ich oratorów (za wygłoszone kondolen-
cje). Po wtóre zaś, do władcy kierowano podziękowanie pośrednio, zwracając się 
imiennie do jego posła. Tu młody książę dziękuje bezpośrednio królowi nie za 
obecność (reprezentację) na akcie pogrzebowym, co było główną intencją orato-
rów przemawiających w imieniu rodziny w wieku wcześniejszym, ale za uznanie 
dla wierności i służby ojca oraz szczególną łaskawość. Dzięki temu dokonuje się 
podwójna laudacja: zarówno króla, jak i zmarłego. 

Następnie Sanguszko zwraca się krótko do senatu, a potem do stanu rycerskie-
go i pozostałych:

A stan rycerski, a swojaż familija, a J[aśnie] O[świecony] Pasterz ze 
wszystkiemi Jaśnie Wielmożnemi, wielmożnemi tu zgromadzonemi przy-
jaciołami, jakie odbiorą pożegnanie, jakie podziękowanie? Strata i upadek 
wielki, żal jemu równy, godność i powaga tym, którym dziękować należy, 
wielka; usta zeszłego ojca zamartwiały, a mój też głos słaby a do tego żal 
i łkanie oddech tamuje; przyjmijcież, proszę, nie w słowach rozpostarte, ale 
w wysileniu ostatniego ducha ojcowskiego mocne a serdeczne pożegnanie. 
Wyłączony spośrodka żyjących, województw polskich, litewskich i ruskich 
obywatel, żegna was, współobywatele. Poległ na placu śmiertelności mężny 
rotmistrz, żegna was, waleczne Obojga Narodów rycerstwo. Wykonał dekret 
śmierci, nieśmiertelności godzien starostwa, żegna was główne trybunały, 
ziemstwa i grody, życiem i śmiercią władać tak wam życzy, abyście swe-
go życia nie mogąc mieć w pełnej mocy, mieli go według chęci. Zniknął 
z oczu, ale podobno nie wypadł z serca ten, który przez dobroć przyrodzoną 
chciał być wszystko dla wszystkich, żegna was, przyjaciele.

 Sanguszko, [1751], k. Ccr
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Tu książę tłumaczy niedostatki swojego wystąpienia nie tylko olbrzymim 
wzruszeniem, ale i łkaniem, które skutkuje łamaniem się głosu oraz zapewne jego 
słabością, a zatem mankamentami w zakresie actio. Wszystkie tego typu autokry-
tyczne uwagi mają na celu zwiększanie ładunku emocjonalnego mowy. Ekspresja 
żalu jest cechą immanentną oracji pogrzebowych, oczyszczająca i przynosząca 
ulgę możność wyrażenia cierpienia stanowi bowiem ich cel. Dokonuje się to jed-
nak tu nie tylko na topicznym poziomie wykazania wielkości straty, typowym dla 
mów z pierwszej połowy XVII wieku, ale w sferze autorefleksyjnego ukazania na 
tęż stratę reakcji — także tych czysto fizycznych.

Oracja kończy się klasycznym podziękowaniem ogółowi gości za przybycie 
i zaproszeniem na stypę, czyli tzw. chleb żałobny:

Wszystkim zgoła tu przyjacielsko zgromadzonym i w szczególności 
każdemu, swojemi stanami, godnościami, zaszczytami okazałym, dziękuję 
za tę ostatnią kochanemu ojcu i dobrodziejowi naszemu usługę, w której 
to usłudze wasze ku żyjącemu niegdy przychylności, nad zmarłym żal, 
politowanie i ratunek obficie się wylały. Za te wszystkie łask waszych 
oświadczenia dziękuję i po stokroć dziękuję. A jakoście do łez sierocińskich 
wasze przyłączyli żale, tak raczcie, proszę, temiż zakropionego łzami chleba 
pożywać z żałosnemi. 

Sanguszko, [1751], k. Ccr

Mowa ta charakteryzuje się tak niewątpliwymi walorami literackimi, że należy 
postawić pytanie, czy 11-latek mógł być jej autorem. Można domniemywać, że 
rola młodego mówcy ograniczyła się do wydeklamowania opracowanego tekstu 
i odegrania zaplanowane actio. Już to samo w sobie, biorąc pod uwagę dra-
matyzm i falowanie emocji, było znaczącym wyzwaniem. Z badań Agnieszki 
Jakuboszczak (2008, s. 75—85) wynika, że do śmierci ojca (w 1750 roku) Józef 
Paulin, podobnie jak pozostali bracia, pobierał edukację domową. W kontekście 
analizowanego wystąpienia funeralnego istotne wydaje się, że jednym z waż-
niejszych opiekunów chłopca był pułkownik Wojciech Jakubowski — mający 
szerokie horyzonty oraz wykształcenie podróżnik i poeta. Jakubowski, mimo 
rozlicznych innych obowiązków, uczył książąt łaciny, francuskiego i niemiec- 
kiego, dbał również o doskonalenie ich polszczyzny. Być może więc to właś-
nie on był odpowiedzialny za kształt tak złożonego i trudnego tekstu przemó-
wienia funeralnego wygłoszonego przez Józefa. Nie bez znaczenia jest też fakt, 
że rodzice młodego księcia, Paweł Karol i Barbara Urszula z Duninów, obo-
je miłośnicy książek, czynnie wspierali artystów i intelektualistów, i na swym 
dworze starali się stworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi sztuki. Barba-
ra została wychowana przez macochę, Helenę z Potockich, wnuczkę Wacława 
Potockiego i synową Stanisława Morsztyna, która przyjmowała między inny-
mi takie znakomitości, jak: Andrzej Stanisław Załuski, Józef Lipski, Kajetan 
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Sołtyk, Stanisław Trembecki czy Elżbieta Drużbacka (Stasiewicz, 2005, s. 161; 
Jakuboszczak, 2008, s. 23). Co prawda własny salon w Lubartowie, który szyb-
ko stał się ośrodkiem życia nie tylko towarzyskiego, ale i artystycznego, matka 
Józefa stworzyła dopiero po śmierci męża, podobnie wówczas bowiem rozwinę-
ła samodzielną aktywność edukacyjną, literacką i teatralną (Stasiewicz, 2005, 
passim; Jakuboszczak, 2008, s. 9—11 i nn.), jednak jej kwalifikacje intelektual-
ne oraz zainteresowania mogły oddziałać na syna już we wcześniejszym okresie 
jego życia24.

Odpowiedź na pytanie o atrybucję tekstu dziękowania w imieniu rodziny na 
pogrzebie Pawła Sanguszki byłaby być może prostsza, gdyby nie jeszcze jeden 
zabytek oratorski, który tu zostanie przywołany jako dopełnienie kontekstualne.

W 1752 roku starszy brat Józefa Janusz scedował na niego, za zgodą króla, 
starostwo krzemienieckie. Rok później, 29 września, mając 13 lat, Józef odbył 
uroczysty wjazd na to starostwo (Marcinek, 1992—1993, s. 495), co relacjonował 
„Kurier Polski”25:

[…] w asystencyi polskiego i cudzoziemskiego autoramentu kawaleryi 
i nadwornej dragonii, z wszelką wspaniałością i aplauzami wjazd swój 
[Józef Paulin Sanguszko — M.C.] na starostwo krzemienieckie eks-
pedyjował; którego obviam miasto, in armis z cechami i magistratem
z chorągwiami, wyszedszy, przed miastem salutowało. 

„Kurier Polski” 1753, k. Iv

[…] gdzie [na zamku — M.C.] po wykonanej na toż starostwo przysiędze 
miał mowę ut in novellis adiungitur. […] Po tym kilka spraw w gro-
dzie odsądził i wszystkich do siebie przytomnych zaprosiwszy, solennie 
traktował. 

„Kurier Polski” 1753, k. IIr

Wspomniana oracja ukazała się drukiem pt.: Mowa Jaśnie Oświeconego Ksią-
żęcia Jego Mości Józefa Paulina Sanguszka, krzemienieckiego i czerkaskiego 
starosty, podczas wjazdu na toż krzemienieckie starostwo dnia 20. 7-bris 1753 
miana26, i stanowi kolejny dowód nieprzeciętnego retorycznego i oratorskiego 
przygotowania nastoletniego księcia do udziału w życiu publicznym.

Na wstępie Sanguszko kieruje podziękowania do króla, a następnie przywołuje 
sprawdzony, a nadal aktualny topos skromności młodzieńczej:

24 Za tę sugestię dziękuję Pani Profesor Iwonie Maciejewskiej. 
25 1753, nr XII. Korzystałam z egzemplarza Biblioteki Narodowej (sygn. P.S. 1434a); w klocku 

z kolejnymi numerami „Kuriera Polskiego”.
26 Korzystałam z egzemplarza Biblioteki Narodowej (sygn. P.S. 1434b); w klocku z kolejnymi 

numerami „Kuriera Polskiego”. 
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W jednym tym starostwie mnie od J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci dobrot-
liwie ofiarowanym wieloraki dla siebie upatruję zaszczyt, a zatym nie jednę 
tylko, ale tysiączną majestatowi jego oświadczam wdzięczność. 

A naprzód, ledwie stanąwszy w przedsionku doskonałości lat i zasług 
moich, ojcowska jego hojność spotyka mię poprzedzającą łaską lub to z na-
tchnienia i przewidzenia przyszłych, daj Boże, ku kochanej Ojczyźnie usług, 
lub też przez łaskawy wzgląd na tę krew, która mi się dostała z przyrodzoną 
o tron królewski żarliwością, za co niewypowiedziane i najniższe dobroci 
jego pańskiej oddaję dzięki. 

Mowa…, nlb. Ir

W kolejnej części mowy wymienia i chwali swoich poprzedników na staro-
stwie, wśród nich: Janusza Wiśniowieckiego, Michała Radziwiłła, ojca — Pawła 
Karola Sanguszkę, oraz brata — Janusza Aleksandra, dokonania ich zaś podsu-
mowuje: „[…] co mię częścią zawstydza niezasłużonego młodziana, częścią do 
wstępowania w poważne ich cnoty i zasługi ochotę wzbudza” (Mowa…., k. Ir). 
Pochwałą obejmuje również „Ichmościów powiatowych”, czyli urzędników, oraz 
obywateli miasta.

Z jednej strony Sanguszko wyraża wdzięczność za okazaną mu życzliwość 
(„dusze przyjacielskie, które od dzieciństwa mego szanować i poważać w na-
turę mi weszło”, Mowa…, nlb. Iv; „A co też mi niewymowną czyni pociechę, 
że wszystkich wzwyż pomienionych J[aśnie] W[ielmożnych] Ichm[oś]ć P[anów] 
Braci i Dobrodziejów widzę ku mnie przychylność”, Mowa…, nlb. Iv), z drugiej 
jednak nie ustaje w staraniach o jej pozyskanie, wciąż przywołując temat swego 
młodego wieku.

Mowę kończy wezwanie nowo mianowanych urzędników do złożenia 
przysięgi.

Przy obecnym stanie badań nie sposób, moim zdaniem, jednoznacznie skon-
statować, czy udział Sanguszki ograniczył się w obu przypadkach li tylko do me-
moria i actio, inwencyjnie zaś, dyspozycyjnie i elokucyjnie oracje opracował ktoś 
inny, na przykład guwerner czy nauczyciel. Z jednej strony młody wiek księcia 
upoważniałby do przyjęcia tej koncepcji, z drugiej natomiast staranne wychowanie 
i kształcenie oraz sprzyjająca wyrobieniu smaku literackiego atmosfera, w której 
wzrastał, pozwalają rozważyć hipotezę o współuczestniczeniu Sanguszki w pro-
cesie powstawania tekstów, szczególnie zaś drugiego — krótszego i prostszego, 
a przede wszystkim późniejszego o 2 lata.

 Kwestia atrybucji analizowanych przemówień nie jest w tym miejscu podsta-
wową, gdyż istotniejsze winno być określenie zmian, jakie najprawdopodobniej za-
szły w ciągu 120 lat w postrzeganiu roli młodych oratorów. Bogusław Leszczyński 
i Marek Sobieski musieli mieć poczucie, że występują przeciw zwyczajowi, który 
nie dopuszczał pacholąt do głosu w sytuacjach ceremonialnych. Pierwszy z nich 
wyznaje zresztą, że zabiera głos wbrew własnej woli, i koncentruje się na rozwi-
nięciu topiki skromnościowej. Drugi natomiast pomija wszystkie tematy, których 
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podniesienie przez 14-latka mogłoby się wydawać mało wiarygodne, wśród nich 
temat śmierci, przemijania, marności itd., tak typowe dla wystąpień funeralnych. 
Pacholę, które jest niedoskonałym, niepełnym dorosłym, jest również niedoskona-
łym mówcą; nie próbuje więc do owej doskonałości nawet aspirować.

Z kolei Czetwertyński w sposób oczywisty do dojrzałości pretenduje. Jego wy-
stąpienie ma charakter klasyczny i typowy dla okresu, w którym powstało, cze-
go dowodzą nawiązania do uznanego za wzorcowy dorobku Jakuba Sobieskiego. 
Mowa jest długa i obfituje w szczegóły biograficzne wkomponowane w tok wywo-
du chronologicznie i z podkreśleniem wszystkich tych wydarzeń, które w ocenie 
ówczesnej szlachty przynosiły zmarłemu chwałę. Brak w niej za to tych wszyst-
kich sygnałów topicznych, które w pozostałych tekstach stanowiły o konwencji 
skromności młodego mówcy.

Józef Paulin Sanguszko, żegnając ojca, przyjmuje odmienną strategię — jest 
to pojawiająca się w literaturze i tekstach użytkowych XVIII wieku maniera emo-
cjonalnego stylu dziecięcego wyznania. Książę, choć w każdym niemal akapicie 
się usprawiedliwia, faktycznie przyznaje sobie jako dziecku prawo do wyrażania 
bólu po stracie ojca w sposób publiczny i ceremonialny. W przeciwieństwie jednak 
do przeznaczonych dla kilkulatków wierszyków stylizowanych na ówczesny nie-
poradny język dziecięcy ta oracja została opracowana i przygotowana z wielkim 
staraniem i kunsztem. W tym należy upatrywać przyczynę wysokiej oceny wystą-
pienia Sanguszki przez świadków ceremonii.

Pozostaje pytanie, czemu akurat ci młodzi oratorzy zabierali głos publicznie 
w trakcie tak ważnych uroczystości. Markowi Sobieskiemu zlecił to zadanie oj-
ciec, który choć z pewnością mógł wysłać jako swego reprezentanta bardziej do-
świadczonego mówcę, zdecydował o wyborze syna. Sanguszko wypowiadał się 
jako ukochany potomek zmarłego rodzica, choć z powodzeniem mogli go zastąpić 
starsi bracia przyrodni. W zasadzie w każdym z omawianych przypadków do dys-
pozycji pozostawali przyjaciele rodziny, dalsi krewni lub powinowaci, a jednak 
wybór padał na młodzieńców, z których część nie wkroczyła jeszcze w dorosłość. 
Ta kwestia musi pozostać otwarta, gdyż wymaga dalszych badań, głównie histo-
rycznych, ale także pozyskania dodatkowej materii porównawczej.

Materiał źródłowy przedstawiony w niniejszym artykule, mało dotąd roz-
poznany, wprowadza nowe wątki do studiów nie tylko nad oratorstwem staro-
polskim, ale też nad rolą i miejscem dziecka w kulturze dawnej. Trzy spośród 
analizowanych tu mów potwierdzają wnioski z obserwacji nieco odmiennego 
(za to o wiele obfitszego) materiału oratorskiego — powinszowań. Większość od-
nalezionych przeze mnie gratulacji przeznaczonych do wygłoszenia przez dzie-
ci pochodzi z wieku XVIII, natomiast stylizacja na język dziecięcy pojawia się 
w nich głównie w tym okresie. XVIII stulecie wraz z odkryciem dzieciństwa przy-
niosło więc młodym mówcom uprawnienie do ekspresji.
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Małgorzata Ciszewska

Modesty of a Young Orator (17th—18th Centuries)

Su m mar y

The author of this article discusses a specific way of amplification of the topos modestiae in 
funeral orations delivered in 17th and 18th centuries by very young orators. The author presents the 
analyses of texts of several authentic speeches given by children and adolescents, who adopted vari-
ous rhetorical strategies of modesty. She also shows the change that took place during one hundred 
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years: as a result of social and moral changes, a child ceased to be perceived as an imperfect adult, 
and a young orator could expose infantile attachment and filial affection.

Key words: orator and topos modestiae, funeral orations, history of childhood

Małgorzata Ciszewska

Modestie du jeune orateur (XVIIe—XVIIIe siècle)

Résu mé

Dans l’étude, on a abordé le sujet concernant la manière particulière d’amplifier le topos modes-
tiae dans les discours funèbres prononcés aux XVIIe et XVIIIe siècles par des orateurs très jeunes. 
L’auteure présente les analyses des textes de quelques discours authentiques d’enfants et d’adoles-
cents, dans lesquels les parleurs ont adopté des stratégies diversifiées de modestie. Elle présente 
aussi le changement qui s’est produit au cours de cent ans, quand — à la suite des transformations 
sociales et celles de mœurs — l’enfant a cessé d’être perçu comme un adulte imparfait, et le jeune 
orateur a pu déjà manifester dans les situations cérémoniales l’attachement enfantin et l’affection 
filiale.

Mot s - clés : topos de la modestie de l’orateur, discours funèbres, histoire de l’enfance
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„[…] bo życie Magdaleny jest to  
jednodwójne zwierciadło”

— compositum ex contrariis —
czyli jak za pomocą narzędzi retorycznych 

wyrazić duchową przemianę
(Kazanie IV. Na świętą Maryją Magdalenę

Ignacego Kantego Herki)

W 1749 roku ukazał się w Poznaniu dwuczęściowy zbiór kazań księdza Igna-
cego Kantego Herki zatytułowany Zebranie prac kaznodziejskich […] po śmierci 
jego uczynione […] od rodzonego brata świętej pamięci autora. Bratem tym był 
Klemens Stanisław Kostka Herka, również ksiądz i uznany kaznodzieja. Ignacy 
i Stanisław pochodzili z krakowskiej, mieszczańskiej rodziny. Ich ojcem był Sta-
nisław Kazimierz, doktor medycyny, profesor Akademii Krakowskiej, ceniony 
lekarz (Uruski, 1908, s. 184), autor pracy Bankiet narodowi ludzkiemu […] z róż-
nych ziół, zbóż, owoców, bydląt, zwierząt, ptastwa, ryb zgotowany (1660; Estrei-
cher, 1901, s. 136—137). Lesław Łukaszewicz określił ją mianem dziełka, w któ-
rym autor „skreślił ogólne prawidła dietetykiˮ oraz informacje „ściągające się do 
zdrowego sposobu życiaˮ (Łukaszewicz, 1860, s. 119; Estreicher, 1901, s. 136—
137)1. Ignacy urodził się w 1704 roku. Wiadomo, że w roku 1723 był bakałarzem,
a w 1725 magistrem filozofii w Akademii Krakowskiej. W latach 1730—1732 peł-

1 Stanisław Kazimierz Herka (u Estreichera widnieje pod zlatynizowaną formą nazwiska Her-
cius) był też autorem dwóch dziełek: Kalendarz na rok Pański 1653 i Rozsądek abo obwieszczenie 
różnych skutków z obrotów niebieskich pochodzących w roku P[ańskim] 1645 […].
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nił funkcję profesora w kolonii akademickiej w Poznaniu. W 1733 roku wrócił do 
Krakowa. Dzięki pracy Quaestio physica de toto et composito wszedł do Kole-
gium Mniejszego Akademii Krakowskiej i został profesorem wymowy. Kilka lat 
później powołano go do Kolegium Większego, tym razem na podstawie rozpra-
wy Quaestio metaphysica de potentia oboedentiali, oraz mianowano królewskim 
profesorem filozofii (Chamcówna, 1960—1961, s. 456—457). Wiadomo ponadto, 
że był proboszczem w Gaju, kanonikiem w kościele św. Anny oraz kaznodzieją 
katedralnym. Herka pozostawił po sobie łacińskie dzieła panegiryczne, teologicz-
ne i dewocyjne (Estreicher, 1901, s. 140—143). Kazania są jedyną jego pracą 
polskojęzyczną. Klemens Stanisław, który, jak wynika z listu dedykacyjnego, 
wydał kazania na wyraźne życzenie swego brata, wyrażone przed śmiercią, rów-
nież miał spore osiągnięcia. Wśród najważniejszych informacji trzeba wymienić 
jego związek z Akademią Krakowską. Podobnie jak ojciec i brat wykładał na niej 
wpierw na Wydziale Filozoficznym, potem na Wydziale Prawa. Związał się także 
z Akademią Lubrańskiego w Poznaniu, której był rektorem. Pełnił ponadto wie-
le funkcji kościelnych, między innymi egzaminatora synodalnego i asesora sądu 
konsystorskiego w Poznaniu oraz surogata sądu biskupiego w Krakowie. Wydawał 
po łacinie prace z zakresu prawa i teologii oraz panegiryki. Po polsku ukazał się 
zbiór kazań na niedziele i święta Zabawy przy akademicznych pracach (1752) oraz 
dwie mowy okolicznościowe (Estreicher, 1901, s. 143—147).

Znamy z XVII i XVIII wieku przykłady kaznodziejskich prac wydanych po 
śmierci autorów. To na przykład Kazania na niedziele całego roku z przydatkiem 
na święta uroczyste (1696) reformata Berarda Gutowskiego oraz Lutnia dźwięczno 
brzmiąca na uroczyste Bogarodzice Panny święta w panegirycznych kazaniach 
[…] wyciągniona (1695) cystersa Andrzeja Karpia. W obu przypadkach kazania 
przygotowali do druku zakonni współbracia zmarłych. O spuściznę Ignacego Her-
ki zadbał jego rodzony brat. Tytuł dwuczęściowego zbioru: Zebranie prac kazno-
dziejskich, trafnie oddaje jego charakter. Najprawdopodobniej Klemens Stanisław 
podał do druku wszystko, co się po bracie zachowało. Świadczy o tym charakter 
zgromadzonych utworów. Znajdziemy tam bowiem kazania na wybrane święta 
doroczne, na dni świętych Pańskich, sporo jest takich, które powstały w związku 
z konkretnym wydarzeniem, na przykład: Na beatyfikacyją bł. Micheliny (ZPK12, 
s. 276—285), Na introdukcyją relikwii świętego Onufrego (ZPK1, s. 338—346), 
Na podziękowanie za ugaszenie ognia szwedzkiego (ZPK2, s. 363—366). Znacznej 
liczbie świąt czy okazji przypisano więcej niż jedno kazanie (od dwóch do pięciu). 
W części pierwszej zbioru znaczna grupa utworów (32) ma charakter katechizmo-
wy (na przykład: O złym sumieniu, ZPK1, s. 56—60; O odwłoczeniu pokuty, ZPK1, 
s. 61—65; O łakomstwie, ZPK1, s. 116—119; O próżnej chwale, ZPK1, s. 91—95)3.

2 W dalszej części, odsyłając do zbioru kazań Herki, posługiwać się będę skrótami ZPK1 (Her-
ka, 1749b) i ZPK2 (Herka,1749a).

3 Pierwsza część zbioru składa się z 73 kazań w spisie treści ponumerowanych liczbami rzym-
skimi (Regestr pierwszy kazań w tej księdze znajdujących się; znajduje się on na końcu pierwszej 
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W części drugiej znajdują się kazania na dni świętych Pańskich, święta maryjne 
oraz inne uroczystości (na przykład: Na podwyższenie Krzyża świętego, ZPK2, 
s. 217—222; Na konkluzyją niedzieli różańcowej, ZPK2, s. 263—272)4. Przy nie-
których z nich znajduje się adnotacja o miejscu i/bądź czasie ich wygłoszenia. 
Tak jest na przykład w przypadku jednego z pięciu kazań poświęconych Marii 
Magdalenie (Kazanie III. Na świętą Maryją Magdalenę, w katedrze krakowskiej, 
ZPK2, s. 67—72).

Pierwsza część zbioru (z 1749 roku) poprzedzona została listem dedykacyjnym 
napisanym przez Klemensa Herkę, a skierowanym do Stefana Jordana, wojewodzi-
ca bracławskiego. W powtórzonym zaledwie 2 lata później wydaniu tytuł został 
nieco zmieniony, a zbiór dedykowany Wiktorowi Raczyńskiemu, wojewodzicowi 
poznańskienu5. Adresata przypisania z pierwszej edycji wybrał sam Ignacy:

Jak to za powinność miałem u siebie nie kryć tej, którą zostawił po sobie 
prac swoich kaznodziejskich pamiątki i uczynić z niej jaką — dla większej 
chwały Boskiej, mogąc mieć sposobność do tego publico — przysługę, 
tak i to nie za mniejszą, ażebym — ponieważ tę dozgonnie sam Autor 
miał wolą, którą Ci i publicznie oświadczyć niedługo przed śmiercią miał 
honor, Tobie J[aśnie] W[ielmożny] M[oś]ci Dobrodzieju, wydając in lucem, 
in typo konsekrować, jak w jednym, tak i w drugim — mocnemu w tym 
i sprawiedliwemu Jegoż postanowieniu nie ubliżył. 

Do Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Stefana […] Jordana, ZPK1, k. a2v

Pięć kazań o Marii Magdalenie umieszczonych zostało w części drugiej zbioru 
(ZPK2, s. 57—80). Większa ich liczba (6) przypisana została tylko Janowi Chrzcicie-
lowi (ZPK1, s. 369—404). Analizie poddane tu zostanie Kazanie IV. Na świętą Ma-
ryją Magdalenę (ZPK2, s. 72—76). Themata, inicjujące wszystkie z nich, pochodzą
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 7, 36—50), przedstawiającej zapłakaną 
grzesznicę, która przychodzi do domu faryzeusza Szymona, gdzie gości Jezus. 
Skruszona oblewa swymi łzami jego stopy i ociera je swymi włosami.

Współczesna biblistyka jednoznacznie wyklucza, by kobieta opisana w tym 
fragmencie była Marią Magdaleną. Herka jednak wyrażał stanowisko osiemna-
stowiecznych teologów, według którego w tej scenie do Jezusa przychodzi właśnie 

części zbioru i ma osobną paginację). Do kazań katechizmowych można zaliczyć te od numeru VI 
(O Sądzie Ostatecznym) po XXXVII (O kochaniu nieprzyjaciół). 

4 W części drugiej spis kazań również znajduje się na końcu tomu opisany jako Regestr pierw-
szy kazań w tej księdze znajdujących się ([Qq4r]—Uur).

5 Zbiór ten nosił tytuł: Pamiątka kaznodziejskiej pracy J[ego]mość księdza świętej pamięci
M. Ignacego Kantego Herki […] od rodzonego brata świętej pamięci autora […] zawiązana i dedy-
kowana (Poznań 1751). Estreicher odnotowuje: „Toż samo wyszło pierwej pt. Zebranie prac kazno-
dziejskich. Odmieniono tylko datę, tytuł i dedykacyją; reszta jest drukiem z r. 1749” (Estreicher, 
1901, s. 142). Druga część zbioru wyszła pod niezmienionym w stosunku do wydania pierwszego 
tytułem: Zebranie prac kaznodziejskich […] część II (Poznań 1752).
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ona (choć przedstawiona w Ewangelii kobieta jest bezimienna). Wielowiekowa tra-
dycja Kościoła stworzyła poniekąd nową figurę świętej. Prawdziwa Magdalena to 
kobieta, z której Jezus wypędził siedem złych duchów, która podążała za naucza-
jącym Jezusem i „która mu służyła z majętności swoichˮ (Łk 8, 3), stała pod krzy-
żem i była pierwszym świadkiem zmartwychwstania. To właśnie te ewangeliczne 
fakty według współczesnej biblistyki składają się na postać świętej. Dla Herki, 
zgodnie z wówczas obowiązującą tradycją, Magdalena to wspomniana wcześniej 
anonimowa kobieta, która u początków działalności publicznej Jezusa namaściła 
mu stopy olejkiem, ale także inna bezimienna niewiasta, która na kilka dni przed 
śmiercią Chrystusa namaściła jego głowę w domu Szymona Trędowatego. W koń-
cu utożsamiano ją również z Marią, siostrą Łazarza (Ward, 2005, s. 25—47).

Ewangeliczna historia opisująca wydarzenie z domu faryzeusza, z której Herka 
zaczerpnął tematy do swoich pięciu kazań, była wówczas perykopą przypadającą 
na uroczystość św. Marii Magdaleny (Łk 7, 36—50)6. Omawianą tu homilię roz-
poczęło thema: „Vides hanc mulierem” (Łk, 7, 44). Dzieli się ona na dwie części,
z czego aż 40% stanowi prolog. W każdym z pięciu kazań o Magdalenie kazno-
dzieja kluczowym czyni słowo (związane wprost lub pośrednio z ewangelicznym 
tematem) stanowiące rodzaj leitmotivu oraz semantyczną oś, wokół której buduje 
swą narrację. W pierwszym jest nim słowo „mówićˮ („Habeo tibi aliquid dice-
re”), w drugim — „patrzećˮ („Conversus ad mulierem, dixit Simon[i]: Vides hanc 
mulierem”), trzecim — „widokˮ („Vides hanc mulierem”), czwartym — „zwier-
ciadło” („Vides hanc mulierem”), piątym — „łzyˮ („Mulier caepit lacrymis rigare
pedes ejus”).

Wstęp standardowo nawiązuje do inicjującego kazanie thematis. Rozpoczynają 
go zdania: „Musi to być w tym jakaś osobliwość, że Chrystus poglądać na Mag-
dalenę każe: Vides etc. Ile razy bowiem jak Bóg, tak Chrystus na jakie obiektum 
oczy obrócić rozkazuje, zawsze w takim spojźrzeniu jaka tajemnica, osobliwość 
i sekret być musiˮ (ZPK2, s. 72). Prezentuje kaznodzieja biblijne sceny, w któ-
rych Bóg wskazuje człowiekowi coś, co szczególnie warte jest uwagi. Mamy więc 
Abrahama, do którego Bóg kieruje słowa: „Suspice coelumˮ (Rdz 15, 5). W nie-
bie i mnogości gwiazd, na które Bóg kazał mu spojrzeć, skryta była tajemnica 
rozmnożenia się rodu Abrahama. Opisuje następnie wzniesionego przez Mojżesza 
na rozkaz Boga miedzianego węża. Spojrzenie na niego uzdrawiało ukąszonych 
śmiertelnie Izraelitów („[…] qui percussus aspexerit eum vivet”, Lb 21, 8). W trze-
cim przywołanym przykładzie Bóg każe Mojżeszowi wejść na szczyt góry Pisga 
i przypatrzyć się ziemiom Jordanu („Oculos tuos circumfer ad occidentem […]”, 
Pwt 3, 27). Ostatni biblijny przykład pochodzi z Ewangelii według św. Mateusza, 
a zawiera się w słowach Jezusa: „Respicite volatilia coeliˮ (Mt 6, 26):

6 Zmiana perykopy nastąpiła dopiero w XX w. podczas Soboru Watykańskiego II, który doko-
nał reformy brewiarza. Współcześnie na uroczystość świętej (22 lipca) przypada perykopa opisująca 
jej spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem.
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Rozkazuje nam Chrystus latającym po wolnym powietrzu przypatrować 
się ptaszętom […] jako nie orzą, nie sieją, nie przędą, nie zbierają, a przecię 
ich dostatecznie Boska żywi Opatrzność […] i zaraz nam z widzenia tego 
na zbawienną oczy otwiera naukę [podkr. — M.K.], ażebyśmy zabiegów 
naszych cale i zupełnie w doczesnych nie zatapiali staraniach, ale najpryn-
cypalniej […], o duszy starając się zbawienie, całą naszę w prowidencyi 
boskiej pokładali nadzieję.

ZPK2, s. 73

Nagromadzenie biblijnych przykładów, w których kluczowym momentem 
okazuje się zwrócenie oczu (suspice; aspexerit; oculos tuos circumfer; respicite) 
na wskazaną przez Boga rzecz, podkreślać ma wagę i sens Chrystusowych słów, 
które stanowią thema kazania. Równie istotne jest dopełnienie i dopowiedzenie 
kaznodziei widoczne w ostatnim cytacie. Owo: „Rozkazuje nam Chrystus […] 
przypatrować się ,ˮ służy otwarciu oczu na zbawienną naukę. Uważne przyjrze-
nie się wskazanemu przedmiotowi czy zjawisku służyć ma zrozumieniu. Patrzeć 
bowiem to rozumieć. Skoro więc z ust Chrystusa wskazującego na Magdalenę pa-
dają słowa: „Vides hanc mulierem ,ˮ to per analogiam do wcześniej przywołanych 
przykładów jego „Videsˮ musi mieś w sobie jakąś „osobliwość i tajemnicęˮ (ZPK2, 
s. 73). I tutaj znajduje Herka miejsce dla zwierciadła, którego główną funkcją jest 
przeglądanie się w nim. A przeglądać się w nim będzie i Magdalena, i odbiorca. 
Rozpoczyna Herka słowami:

Gdyby mi przyszło ludzkie symbolizować życie, tedy bym go adumb-
rował źwierciadłem. Jako albowiem w źwierciedle rozliczne na przemianę 
przychodzą i odchodzą reprezentacyje, tak w życiu ludzkim różne doczes-
nych ponęt obiekta ustawiczną prawie odmieniają się wariacyją; nihil est toto 
quod perstet in orbe, cuncta fluunt, omnisque vagans, formatur imago, napi-
sał Owidyjusz. Jako źwierciadło, tak życie ludzkie, jakim kto jest, pokazuje.

ZPK2, s. 74

Przywołany fragment z Metamorfoz Owidiusza (ks. XV, w. 177—178) pozba-
wił kaznodzieja szerszego kontekstu. U rzymskiego poety dopełnia go obraz życia 
jako morza: „A ponieważ płynę po bezbrzeżnym morzu i nabrałem już wiatru 
w żagle, to powiem, że nie ma niczego na całym świecie, co zachowywałoby swój 
kształt. Wszystko płynie i każda rzecz powstaje jako zjawisko płynneˮ (Owidiusz, 
1996, s. 416). Wydawcy Metamorfoz Owidiusza wskazują, że słowa te są „wyraź-
nym nawiązaniem do nauki o powszechnej zmienności w doktrynie Heraklita, 
którą pitagorejczycy przejęli za pośrednictwem stoikówˮ (Owidiusz, 1996, s. 416). 
Kaznodzieja to pojęcie zmienności odnosi do szczególnego rodzaju zwierciadła, 
które posłuży mu do ukazania zmiany, jaka zaszła w świętej z Magdali: „Źwier-
ciadłem było Magdaleny życie, ale jednodwójnym, które Magdalenę świętą roz-
liczną i dziwnie odmienną reprezentowało figurąˮ (ZPK2, s. 74).
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Herka wsparł się na ustaleniach Seneki poczynionych w Zagadnieniach przy-
rodniczych oraz Pliniusza w Historii naturalnej. Opisane tam zostały zwierciadła, 
ich rodzaje, właściwości oraz mechanizmy powstawania odbicia. Kaznodzieja po-
przestaje na odnotowaniu zaczerpniętej stamtąd informacji o szczególnym rodzaju 
lustra, „które jednemu człowiekowi w siebie patrzącemu wiele pokazywało ludziˮ 
(ZPK2, s. 74; Pliniusz Starszy, 1845, s. 698—699)7.

Właśnie idea zwielokrotnionego obrazu posłużyła mu do stworzenia konceptu, 
na którym ufundował resztę kazania:

Otóż podobnym było życie Magdaleny źwierciadłem — nie jednę, ale 
wieloraką i cudownie się odmieniającą reprezentujące Magdalenę. Życie 
Magdaleny fizycznie, czyli rzetelnie, jedno było. Moralnie, przed pokutą 
i po pokucie, dwojakie, w którym, niby to w jednodwójnym źwierciedle, tu 
inszą, tam inszą wydawała się Magdalena.

ZPK2, s. 74

„Jednodwójne źwierciadłoˮ uczynił kaznodzieja kluczowym symbolem, któ-
ry wytyczył tok myślenia i porządek kompozycyjny dalszego wywodu. Ciekawy 
trop, prowadzący ku źródłu inspiracji, znaleźć można wśród przywoływanych au-
torytetów. Znajdziemy tam, oprócz wymienionych już Seneki i Pliniusza, świę-
tych: Grzegorza Wielkiego, Augustyna, Chryzostoma, Bernarda, a także teologów 
z przełomu XVI i XVII wieku. Pierwszy to wybitny jezuicki egzegeta Cornelius 
à Lapide, drugi — augustianin Ioannes Baptista Gorus Romanus. Najbardziej inte-
resujące i brzemienne w skutki okazuje się odwołanie do augustianina. Pojawia się 
on raz, zacytowany w ostatnim zdaniu kazania. Zdanie to zresztą jak klamra spina 
kaznodziejski wywód, podporządkowany od początku metaforze „jednodwójnego 
źwierciadła :ˮ

To tedy jednodwójne życia Magdaleny dziś nam Kościół święty stawia 
przed oczy źwierciadło, duo in Magdalena proponuntur specula, primum 
fugiendum, alterum imitandum, mówi Joannes Baptista Romanus, ażebyśmy 
się takiemi, jaką się być pokazuje Magdalena, w pierwszym wystrzegali, 
primum fugiendum, a takiemi, jaką w drugim widzieć daje się, koniecznie 
być starali się, alterum imitandum. Amen.

ZPK2, s. 76

Spośród przywołanych kościelnych autorytetów tylko w przypadku św. Grze-
gorza autor wskazał źródło cytatu. Powołał się na słynną homilię 33, wygłoszo-
ną przez Grzegorza w Rzymie 21 września 591 roku, w bazylice św. Klemensa 

7 U Pliniusza fragment ten znajdziemy w ks. XXXIII (rozdział XLV). Opisuje on, w jaki sposób 
wklęsłość bądź wypukłość zwierciadła ma wpływ na odbijany obraz: „Nawet puchary tak robią, 
wyrabiając wewnątrz wiele niejako zwierciadeł tak, iż chociaż jeden tylko weń patrzy, pokazuje się 
cały lud obrazówˮ (Pliniusz Starszy, 1845, s. 699).
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(u Herki oznaczoną jako 32, być może za sprawą błędu drukarskiego), homilię, która, 
można by rzec, zaważyła na teologicznym losie Marii Magdaleny. To właśnie w tej 
homilii nastąpiło utożsamienie Magdaleny z Marią z Betanii oraz jawnogrzesznicą, 
która w domu Łazarza obmyła stopy Jezusa (Grzegorz Wielki św., 1970, s. 233)8. 
Zamykający kazanie cytat z Romanusa, choć nieopisany, jest stosunkowo łatwy 
do zidentyfikowania. Augustianin to bowiem autor tylko jednego drukowanego 
dzieła, dwuczęściowego zbioru kazań Quadragesimalis in Sacrosancta Evangelia 
(Gorus Romanus, 1612; Gorus Romanus, 1617). Co ciekawe, tom drugi ukazał się 
5 lat wcześniej (1612) od tomu określonego jako pierwszy (1617). Omawiany frag-
ment zaczerpnął Herka z kazania na piąty dzień po Niedzieli Pasyjnej (tak mszał 
określa piątą niedzielę Wielkiego Postu) (Gorus Romanus, 1612). Thema kazania 
pochodzi z przypadającego wówczas na tę uroczystość (według Brewiarza rzym-
skiego) czytania z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 7, 36—50), opisującego sce-
nę z domu faryzeusza Szymona. Tę samą, która obowiązywała wówczas na dzień 
św. Marii Magdaleny i z której Herka zaczerpnął thema. Sermo Romanusa jest 
ok. dziesięciokrotnie dłuższy od kazania Herki. Informacja ta jest istotna dlatego, 
że pokazuje, w jaki sposób polski kaznodzieja wyzyskał materiał zaczerpnięty 
z dzieła augustianina. To, co u tamtego stanowi zaledwie jeden z licznych argu-
mentów, u Herki stało się bazą, na której oparł całe kazanie.

Zdaniem, które wieńczy kazanie Herki „duo in Magdalena proponuntur specu-
la, primum fugiendum, alterum imitandum”, augustianin rozpoczyna rozbudowa-
ny argument przybierający postać antytetonu9. Termin speculum, którego używa, 
znaczy tutaj tyle co wzorzec, jeden pozytywny (speculum imitandum), drugi typu 
demonstratio per negationem (speculum fugiendum) (Kochan, 2002, s. 161). Herka 
wyzyskuje przede wszystkim podstawowe znaczenie pojęcia speculum, wpisując je 
tym samym w naczelną metaforę swego kazania (Gorus Romanus, 1612, s. 207)10. 

Gorus w podtytule zbioru umieścił informację, że kazania, które prezentuje, 
zawierają liczne antytezy i egzempla, których źródłem są Ewangelie („Adiunctis 
multiplicibus antithetis, variis inventionibus, et dignis imitatione exemplis, ex 
Evangelico fonte collectis”). O ile exemplum było gatunkiem przywoływanym 
powszechnie (także inne formy gatunkowe, jak na przykład emblemat, enigmat, 
parabola, hieroglifik), o tyle wyróżnienie konkretnej figury retorycznej należało 
do rzadkości (może z wyjątkiem similitudinem11). Warto też zwrócić uwagę na 

 8 „Wierzymy, że kobieta, którą Łukasz nazywa grzesznicą, a Jan Marią, to ta sama osoba,
z której, według Marka, Jezus wypędził złe duchyˮ (Homilia 33). 

 9 U Romanusa brzmi ono: „Duo in Magdalena proponit sancta Ecclesia specula: primum fu-
giendum, alterum imitandum” (Gorus Romanus, 1617, s. 207).

10 Termin speculum pojawia się w kazaniu Gorusa jeszcze raz, w pierwszym zdaniu po przy-
wołanym argumencie, w którym Magdalena ukazana jest jako dwa kontrastowe wzorce fugiendum
i imitandum. Autor powołuje się na Speculum exemplorum, z którego przytacza dwa przykłady („Le-
gimus in »Speculo exemplorum magno« […]”, Gorus Romanus, 1612, s. 207).

11 Similitudo balansowało jednak na granicy figury słowa, myśli i formy gatunkowej (tak okreś-
lano rodzaj dygresji narracyjnej czy przypowieść).
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wskazanie przez augustianina Biblii jako źródła, z którego antytetony zaczerp-
nął. Argumenty zbudowane na tej figurze zyskują bowiem dodatkową, najwyższą 
sankcję. Fragment, który zainspirował Herkę, brzmi:

Duo in Magdalena proponit sancta Ecclesia specula: primum fugiendum, 
alterum imitandum; primum peccata illius publica, secundum conversio-
nem etiam publicam. In primo Magdalena in palatio, in altero Magdalena 
in spelunca degens cernitur; in primo ab amantibus visitatur, in altero ab 
Angelis; in primo delicatis, corporeisque cibis nutritur, in altero radicibus, 
et herbis amaris; in primo ridebat, et ludebat, in altero lacrymatur, et do-
let; ibi Magdalenae crines retia sunt incautorum adolescentium, hic pedum 
Christi sudarium; ibi oculi tela sunt, et sagittae potentes, hic fontes fiunt 
lacrymarum; ibi apparate sunt torques, gemmae, ac catenae aureae, hic 
vero orationes, carnis castigationes, et abstinentiae; ibi omnia sua membra 
Diabolo consecrata, hic Deo, et paenitentiae; ibi aparet ut vas contumeliae, 
mare iniquitatis, hic vas gratiae, et mare sanctitatis; ibi serua daemonis, 
hic ancilla Christi; ibi socia amantium profanorum, hic vero socia beatae 
Virginis, et Angelorum.

Gorus Romanus, 1612, s. 207

Pierwsze zdanie inicjuje ciąg analogicznie zbudowanych antytetycznych kolo-
nów, za których pomocą kaznodzieja prezentuje dwa przeciwstawne wzorce, ja-
kimi jawi się życie Marii Magdaleny przed nawróceniem i po nim. Otrzymujemy 
taki oto wieloelementowy antyteton:

1 [Speculum] primum fugiendum, [Speculum] alterum imitandum;

2 primum peccata illius publica, secundum conversionem etiam publi-
cam.

3 In primo Magdalena in palatio, in altero Magdalena in spelunca de-
gens cernitur;

4 in primo ab amantibus visitatur, in altero ab Angelis;
5 in primo delicatis, corporeisque ci-

bis nutritur,
in altero radicibus et herbis amaris;

6 in primo ridebat, et ludebat, in altero lacrymatur, et dolet;
7 ibi Magdalenae crines retia sunt

incautorum adolescentium,
hic pedum Christi sudarium;

8 ibi oculi tela sunt et sagittae poten-
tes, hic fontes fiunt lacrymarum;

9 ibi apparate sunt torques, gemmae, 
ac catenae aureae,

hic vero orationes, carnis castigatio-
nes, et abstinentiae;

10 ibi omnia sua membra Diabolo
consecrata, 

hic Deo, et paenitentiae;
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11 ibi aparet ut vas contumeliae, mare
iniquitatis,

hic vas gratiae, et mare sanctitatis;

12 ibi serua daemonis, hic ancilla Christi;
13 ibi socia amantium profanorum, hic vero socia beatae Virginis et

Angelorum.

Kontrastujące ze sobą res zbudowane są według podobnego syntaktycznego 
schematu, z niewielką synonimiczną wariacją: primum …, alterum; primum …, 
secundum; in primo…, in altero (x 3); ibi…, hic (x 7).

W kolejnych antytetycznych kolonach zestawiono elementy wizerunku Magda-
leny, primum — przed zmianą, secundum — po przemianie. Składowe tegoż spe-
culi to: wystawienie się na widok publiczny (2), miejsce zamieszkania (3), towarzy-
stwo (4), sposób żywienia (5), sposób bycia (6), jej włosy (7), oczy (8), inne jej cechy 
wyrażane często metaforycznie, przypisujące ją Szatanowi bądź Bogu (9—13).

Herka wykorzystał ten sam schemat. O ile jednak u Gorusa stanowi on jeden 
z licznych argumentów (zajmujący pół kolumny w szesnastoipółstronicowym ka-
zaniu), o tyle u polskiego kaznodziei wypełnia prawie całe kazanie właściwe (60% 
tekstu). Można wręcz stwierdzić, że kazanie Polaka ufundowane jest na antyteto-
nie. Dzięki rozpisaniu fragmentu na dwie kolumny zarówno antytetyczna struktu-
ra wywodu, jak i podobieństwa do tekstu Romanusa są bardziej wyraziste. Tezę, 
że życie Magdaleny to „jednodwójne źwierciadło ,ˮ w którym widzimy z jednej 
strony „publiczną grzesznicę”, a z drugiej „publiczną penitentkę” (ZPK2, s. 74), 
tak Herka argumentował:

1 W tamtym pokazywała się Magda-
lena udzielną po pańsku, w wspania-
łym Magdalu rezydentką,

w tym pokazuje się odludną i ubogą 
w masylijskiej skale pustelnicą.

2 Tamto pokazywało jako Magdalenie 
światowi inamoranci lube oddawali 
wizyty,

to pokazuje jako Magdalenę siedm-
kroć na dzień święci nawiedzali 
Aniołowie.

3 Tamto pokazywało jako Magdalena 
przy wymyślnie zastawionych zasia-
dała stołach, 

to pokazuje jako Magdalena w pu-
styni korzonkami, ziółkami i wodą 
żyje.

4 Tamto pokazywało Magdalenę 
strojną i przy niej bogatą, i różnych 
rarytec w galanteryi pełną gotowal-
nią,

to pokazuje Magdalenę, ostre cili-
cium na sobie, a przy sobie dyscypli-
ny, łańcuszki i trupią mającą główkę.

5 W tamtym widać było jako Mag-
dalena już prawie w zębach paszczy 
piekielnej zostawała,

w tym widać było jak z wiecznej 
wyrwana zguby w niebie szczęśliwa 
stawa, „quae tot commisit crimina, 
ab ipso fauce tartari, redit ad vitae 
limina”.
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6

7

W tamtym widać było jako Mag-
dalena niewstydu, ohydy i niesławy 
pełna była,

W tamtym wydawała się Magdalena
jak obrzydliwa fetoru niezmiernego 
mikstura,

w tym widać jako jest wybrane 
chwały i świątobliwości naczynie: 
„Post fluxae carnis scandala, fit ex 
lebete phiola, ex vase consumeliae, 
in vas translata gloriae”, intonuje 
Kościół święty.

w tym pokazuje się Magdale-
na jak najśliczniejsza, operacyją 
słońca sprawiedliwości Chrystusa 
do niebieskiej zgodna korony per-
ła: „Sicut Sol suis radits ostream,
in pretiosam ma<r>g<a>ritam con-
vertit, ita Christus, illustratione 
gratiae Magdalenam peccatricem, 
convertendo ad poenitentiam, effecit 
margaritam”, mówi Cornelius à La-
pide.

8 Tamto pokazywało Magdalenę ani 
zewnętrznego, ani wewnętrznego nie 
mającą wstydu,

to pokazuje Magdalenę pozna-
niem grzechów swoich skonfudo-
waną wewnętrznie, ale dla większej 
pokuty publicznie w oczach ludz-
kich wstydzić się za sobą chcącą: 
„Quia semetipsam graviter eru-
bescebat intus, nihil esse credidit, 
quod erubesceret foris”, napisał
Grzegorz.

9 Tamto pokazywało jako Magdalena 
swawolnych amazów swoich wybor-
nemi traktowała trunkami,

to pokazuje jako Magdalena i Boga 
samego, według ś[więtego] Chry-
zostoma: „Deus sitit lacrymas 
peccatorum” i świętych Aniołów 
wyśmienitym pokutnych łez swo-
ich częstuje winem, według mio-
dopłynnego Bernarda: „Lacry-
mae penitentium, vinum sunt 
Angelorum”.

10 Tamto pokazywało Magdalenę dale-
ko od drogi zbawienia błądzącą,

to pokazuje na prostym do nieba 
trakcie, bo przy nogach Jezusowych 
będącą, „quae diu male ambulaverat, 
vestigia recta quaerebat”: koncept 
Augustyna świętego.
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11 W tamtym widać było jakoby na 
Magdalenę co żywo skazywano 
i wołano, ażeby zażyła świata, póki 
służą lata, nullum sit pratum, quod 
non pertranseat luxuria nostare,

w tym widać jako Magdalena na głos 
świętego Jana: „Ecce Agnus Dei”, 
prędkim idzie do Chrystusa pędem: 
„Videtur Magdalena, audivisse hanc 
vocem de Christo, Ecce Agnus Dei”, 
zdanie Kornelijusza à Lapide.

12 Tamto przeszłego życia Magdaleny 
źwierciadło pokazywało Magdalenę 
większą nad inne grzesznicą,

to drugie pokazuje przywróconą 
sobie życia niewinnością wszystkie 
celującą panny: „ista in Evangelio 
meretrix Virgines quoque; ipsas ho-
nestate superavit”, napisał Chryzo-
stom święty.

13 W tamtym widzieć było Magdalenę 
tylą brzydkiemi makułami, ilą grze-
chami zeszpeconą,

w tym widzieć rozlicznemi cnotami 
i łaskami boskiemi ozdobną.

14 W tamtym widzieć było Magdalenę 
piekła niewolnicę z ufryzowanemi 
włosów kędziorami,

tu z rozpuszczonemi i z rozczochra-
nemi włosami wolności niebieskiej 
córkę, „coma vincta indicium ser-
vitutis, soluta libertatis”, koncept 
Grzegorza ś[więtego].

15 […] primum fugiendum, alterum imitandum […].
ZPK2, s. 74—76; wszystkie wyróżnienia — M.K.

Cały ten wywód kończy przywoływane już zdanie, w którym powołał się Herka 
na słowa Romanusa: „duo in Magdalena proponuntur specula, primum fugiendum, 
alterum imitandum .ˮ Kaznodzieja prezentuje odbiorcy takie właśnie zwierciad-
ło, w którym dostrzec można dwa zupełnie różne odbicia. Gdyby czytać osobno 
najpierw kolumnę lewą, a następnie prawą, otrzymujemy dwa przeciwstawne wi-
zerunki. Tworzy je kaznodzieja, wykorzystując argumentacyjne locos a persona. 
Z jednej strony mamy vituperatio, z drugiej — laus. Kolejne loci stają się źródłem 
argumentów. Herka stworzył podwojony, skontrastowany portret, w którym każdy 
element (retoryczny locus) zarówno zewnętrznej (prozopografia), jak i wewnętrz-
nej (etopeja) charakterystyki Magdaleny służy bądź to naganie, bądź pochwale.

To zdublowane expositio personae, które stawia odbiorcy przed oczyma ka-
znodzieja, mocno eksponuje aspekt temporalny. Czas przeszły przypisany jest 
naganie, czas teraźniejszy pochwale. Gdy spojrzeć na ustęp z Romanusa, kwe-
stia czasu w ogóle się tam nie pojawia. Antagonizm dwóch wcieleń Magdaleny 
językowo wyrażają liczebniki (primum — secundum) i zaimki wskazujące (ibi 
— hic). U Herki parze tamto — to (i ich deklinacyjnym wariantom) towarzyszą 
czasowniki. Te w czasie przeszłym eksponują negatywną przeszłość, te w czasie 
teraźniejszym dokonaną przemianę (tamto pokazywało — to pokazuje; w tamtym 
widać było — w tym widać).
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Na konterfekt Magdaleny składają się loci odnoszące się do okoliczności ze-
wnętrznych (extrinsecus): towarzystwo, status społeczny (condicionis) i mająt-
kowy ( fortuna) oraz związane z nimi miejsce zamieszkania, jedzenie i sposób 
ubierania się (victus); dalej zajęcia, którym się oddawała (officium professus), czy-
ny (res gestae). W końcu właściwości charakteru (natura animi) i ciała (natura
corporis). 

Opozycyjne res wyraża kaznodzieja za pomocą paralelnych antytetycznych 
struktur. Syntaktyczne uporządkowanie antytezy mogło dotyczyć pojedynczych 
słów (singula singulis), grup wyrazowych (bina binis) oraz zdań (sententiae sen-
tentiis) (Lausberg, 2002, s. 433). U Herki odnosi się do całych zdań. Ponadto opo-
zycja zdań kontrastujących ze sobą w treści mogła się realizować dwojako: bez 
odpowiedniości leksykalnego kontrastu lub wraz z nią. Drugi wariant uznawany 
był przez teoretyków za trudniejszy, ale i doskonalszy: „Najpiękniejsza jest an-
tyteza oparta jednocześnie na przeciwstawieniu nazw i znaczeniaˮ — twierdził 
Anaksymenes z Lampsakos (Lausberg, 2002, s. 435). Herka właśnie ją wybiera. 
I tak na przykład w przypadku pierwszego antytetycznego zdania mamy Magda-
lenę „udzielną po pańskuˮ versus „odludną i ubogą”, „rezydentkę Magdalu” ver-
sus „pustelnicę w massylijskiej grocie”. Kolejne przeciwstawne pary to: „światowi 
inamoranci” — „święci aniołowie”, „wymyślnie zastawione stoły” — „korzonki, 
ziółka, woda”, „strojna galanteryja” — „ostre cilicium”, „rarytety w galanteryji” 
— „dyscypliny, łańcuszki, trupia główka”, „ufryzowane kędziory” — włosy „roz-
puszczone i rozczochrane”. 

Gdy kaznodzieja opisuje okoliczności zewnętrzne charakteryzujące Magda-
lenę, zestawia ze sobą osoby (ziemscy kochankowie — niebiańscy Aniołowie), 
miejsca (Magdala — Marsylia), przedmioty (na przykład strojny ubiór — wło-
sienica, biżuteria — narzędzia samoumartwienia). W tych skondensowanych 
obrazach (szczególnie z części pochwalnej) zawiera Herka powszechnie wówczas 
funkcjonującą wiedzę o Marii Magdalenie, opartą na apokryfach. Jej zasadniczym 
źródłem był anonimowy jedenastowieczny Żywot apostolski błogosławionej Marii 
Magdaleny (długo przypisywany Hrabanowi Maurowi). Informacje w nim zawarte 
rozpowszechniła Złota legenda Jakuba de Voragine, a w Polsce Żywoty świętych 
Starego i Nowego Zakonu Piotra Skargi. Tak więc określenie kobiety mianem „re-
zydentki Magdalu” wynikało z przekonania o jej szlachetnym urodzeniu. Mia-
ła być córką znamienitych obywateli Jerozolimy, Sirusa i Eucherii, dziedziczką 
miasta Magdala (Herka, 1751b, s. 61). Wraz z Łazarzem i Martą (według tej tra-
dycji jej rodzeństwem) skazana została na banicję za głoszenie wiary w mesjań-
stwo Chrystusa. Puszczeni na morze w łodzi bez steru i żagla dotarli do brzegów 
Francji, do Marsylii. Tam rozpoczęli ewangelizację. Magdalena jednak wybrała 
odosobnienie. Zamieszkała w grocie za miastem („w massylijskiej skaleˮ), gdzie 
życie jej upływało na kontemplacji i w skrajnej ascezie. Kolejne opisy Herki, do-
tyczące sposobu żywienia i ubierania się, pochodzą właśnie z tych przekazów. 
Także opis nawiedzających ją aniołów, w kazaniu bardzo enigmatyczny, zaczerp-
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nął stamtąd. Magdalena miała codziennie siedmiokroć doświadczać mistycznych 
uniesień, w których to w towarzystwie aniołów nie tylko duszą, ale i ciałem wzbi-
jała się do nieba. Warto też dodać, że niektóre z wyróżnionych przez kaznodzieję 
atrybutów przypisane były Magdalenie w sposób szczególny. W ikonografii sta-
nowią one jej znak rozpoznawczy. Chodzi o czaszkę („to pokazuje Magdalenę 
[…] trupią mającą główkę ,ˮ ZPK2, s. 75) oraz jej włosy. Misternie utrefione stały 
się symbolem Magdaleny grzesznej, niedbale rozpuszczone oznaczały Magdalenę 
nawróconą i pokutującą. 

Obok argumentów wyprowadzonych z okoliczności zewnętrznych (loci ex-
trinseci) mamy grupę takich, których źródłem jest natura animi. Tym razem 
przedmiotem opisu stają się wartości, przymioty, cechy charakteru. Każde z tych 
abstrakcyjnych pojęć wyprowadzone jest z pism kościelnych autorytetów12. Dwa 
cytaty pochodzą z hymnu przypadającego na święto Marii Magdaleny, kolejne 
dwa z wybitnego jezuickiego egzegety Korneliusza à Lapide, po jednym ze świę-
tych Grzegorza Wielkiego, Chryzostoma, Augustyna i na końcu z augustianina 
I.B. Gorusa Romanusa. Wplata je kaznodzieja misternie w swój wywód. Często-
kroć podejmuje i rozwija zawartą w nich metaforę (na przykład 913), najczęściej 
parafrazuje (na przykład 7, 8), czasem zaś tylko tłumaczy (na przykład 5). 

Gdy porównać analizowany fragment kazania Herki z cytatem z Romanusa, 
widać wyraźniej, że u augustianina mamy do czynienia z nagromadzeniem analo-
gicznych syntaktycznie struktur, w których uwidacznia się również konsekwentne 
dążenie do odpowiedniości kluczowych, przeciwstawianych sobie pojęć (także, 
gdy idzie o ich liczbę): fugiendum — imitandum; peccata publica — conversionem 
publicam; palatio — spelunca; amantibus — angelis; delicatis, corporeis — radi-
cibus, herbis; ridebat, laudebat — lacrymatur, dolet; retia — sudarium; oculi tela 
— fontes lacrymarum; Diabolo — Deo; vas contumeliae, mare iniquitatis — vas 
gratiae, mare sanctitatis.

U Herki nie we wszystkich antytezach mamy do czynienia z tak wyraziście 
skontrastowanymi parami pojęć. Tę jaskrawość antytetycznego zderzenia obu wize-
runków zaciera nieco wprowadzenie wspierających argumentację cytatów (w zesta-
wieniu je podkreślono). Widać, jak są obszerne w stosunku do naczelnej antytezy, 
którą dopełniają. Herka jednak, chcąc zachować zwartość i kondensację wywodu, 
a zarazem perswazyjną siłę, którą dawało powołanie się na autorytety, musiał tak 
postąpić. O ile u Romanusa cytowany fragment jest zaledwie jednym z kilkudziesię-
ciu różnych argumentów obecnych w kazaniu, o tyle u Herki stanowi on argument 
bazowy, na którym wspiera się cała część probacyjna kazania. Dlatego też kolejne 
antytezy są bardziej rozbudowane oraz poparte dodatkowo stanowiskiem uznanych 
teologów. Kaznodzieja zadbał jednak, by i one wpisały się w powtarzalną strukturę 

12 Wyjątek wydaje się stanowić antyteza 13. Jednak tworzy ona całość z antytezą 14 wspartą 
autorytetem św. Grzegorza.

13 Liczby odnoszą się do kolejnych antytetycznych zdań (podane we wcześniejszym zesta-
wieniu).
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syntaktyczną poszczególnych antytetycznych cząstek. Każdy cytat z autorytetu 
wprowadza bądź kończy wariantywną frazą: „intonuje Kościół święty”, „mówi Cor-
nelius à Lapide”, „napisał Grzegorz”, „według miodopłynnego Bernarda”, „koncept 
Augustyna świętego”, „zdanie Korneliusza à Lapide”, „koncept Grzegorza święte-
go”, „mówi Joannes Baptista Romanus”. Ta powtarzalność wpisuje się w zapropo-
nowaną przez niego, uporządkowaną syntaktycznie i semantycznie strukturę.

Łacińska nazwa figury zastosowanej przez Herkę — compositum ex contra-
riis — dobrze oddaje wielopłaszczyznowość podjętych przez niego retorycznych 
działań. Na poziomie inwencyjnym mamy do czynienia z similitudo ex contrario, 
które w warstwie elokucyjnej wyraża się poprzez rozbudowany, wieloelemento-
wy antyteton. Zważywszy, jak rozbudowana jest figura zastosowana przez Herkę, 
można powiedzieć, że stanowi ona także kluczowy element dispositionis kazania. 
Wieloelementowy antyteton to zarazem jego część argumentacyjna. Składowe, 
czyli poszczególne zdania o kontrastującej treści, są kolejnymi, skumulowanymi 
probacjami. 

W kazaniu Herki mamy bowiem obszerne exordium, dalej przedłożenie (pro-
positio), gdzie kaznodzieja zwięźle przedstawia sprawę, którą zamierza udowod-
nić, wiążąc ją jeszcze raz z ewangelicznym tematem:

I dzisiejszy tedy przypatrywać się Magdalenie Chrystusa rozkaz musi 
jaką mieć w sobie osobliwość i tajemnicę: Vides hanc mulierem. Tak jest, 
a nie inaczej, bo życie Magdaleny jest to jednodwójne, różnie Magdalenę 
reprezentujące zwierciadło.

ZPK2, s. 73—74

Zważywszy na lakoniczność kazania, trudno w nim jednoznacznie rozgrani-
czyć opowiedzenie (narratio) i argumentację (probationes). Teoria retoryki bie-
rze pod uwagę taką możliwość, kiedy to „narratio jest samą probatio w formie 
opowiedzeniaˮ (Lausberg, 2002, s. 206). Otrzymujemy bowiem u Herki zwięzłe 
descriptionem dotyczące osoby, uwzględniające jej czyny i charakter. Cyceron 
wyróżniał je jako jedną z odmian i określał mianem narratio quae versatur in 
personis (Lausberg, 2002, s. 178). Rozbudowany opis dwóch przeciwstawionych 
sobie wcieleń Magdaleny można określić mianem opisu epideiktycznego czy ex-
positio personae, które traktowane są jako odmiana narrationis (Lausberg, 2002, 
s. 178). Conclusio to ostatnie zdanie z wplecionym w nie cytatem z Romanusa, 
stanowiące zwięzłą rekapitulację wielostopniowej argumentacji.

Antyteton zastosowany przez Herkę był figurą szczególnie cenioną przez re-
torów. Przywoływany już Anaksymenes pisał, że może on „zachodzić na różne 
sposoby i w każdym rodzaju mowy jest bardzo użyteczny, dlatego temu wyjąt-
kowemu rodzajowi figur należy się osobne omówienieˮ (Lausberg, 2002, s. 433). 
Jednak antyteton był też jedną z trzech figur, którymi najczęściej posługiwał się 
św. Augustyn (obok izoklonu i homoioteleutonu). Jeszcze jedno źródło w sposób 
szczególny sankcjonowało jego użycie. Była nim Biblia. 
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W 1753 roku anglikański biskup i profesor Oksfordu Robert Lowth wy-
dał dzieło zatytułowane De sacra poesi Hebraeorum praelectiones academica. 
Był pierwszym, który tak kompleksowo opisał pewną cechę hebrajskiej poezji 
(wszechobecną również w Biblii) — parallelismus membrorum (Krašovec, 1984, 
s. 4). Wymienił różnorakie jego odmiany. Wśród nich najbardziej dla rozważań 
o kazaniu Herki interesujący jest wariant, który określił mianem parallela antithe-
ta. Definiował go następująco:

Alteram speciem faciunt parallela antitheta, cum opposito contrario res 
illustratur. Hoc non uno modo fit: nam et sententiae sententiis, et verba 
verbis, et singula singulis, et bina binis, et unum uni opponitur.

Lowth, 1753, s. 189

Inną formę przybiera paralela antytetyczna, która przedstawia rzecz 
w zestawionych naprzeciwko siebie kontrastujących argumentach. Nie 
wyraża się ona tylko w jeden sposób; przeciwstawiane są zdanie zdaniu, 
słowo słowu, pojedynczy pojedynczemu, podwójny podwójnemu, każdy 
każdemu14.

Zwraca uwagę, jak bliskie są terminy, których używa Lowth, tym, które stosu-
je choćby Kwintylian na opisanie antytetonu (łac. contrapositum): 

Contrapositum […] non uno fit modo, nam et fit, si singula singulis 
opponuntur […], et bina binis […], et sententiae sententiis.

Kwintylian, 2012, s. 110

Contrapositum […] powstaje na wiele sposobów. Pojedyncze słowa mogą 
być przeciwstawione pojedynczym, […] mogą być też przeciwstawione pary 
wyrazów […] oraz zdania zdaniom.

Jeszcze pełniejszą definicję, która szczególne zastosowanie znajduje też w od-
niesieniu do poczynań Herki, dał Lowth w kolejnej swej pracy. Było to tłumaczenie 
Księgi Izajasza wraz z bogatym aparatem krytycznym, filologicznymi komenta-
rzami i objaśnieniami (Lowth, 1778). We wstępie (The Preliminary Dissertation) 
pisał następująco:

The second sort of parallels are the antithetic: when two lines corre-
spond with one another by an opposition of terms and sentiments; when 
the second is contrasted with the first, sometimes in expressions, some-
times in sense only. Accordingly the degrees of antithesis are various; 
from an exact contraposition of word to word through the whole sentence, 

14 Jeśli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia cytatów obcojęzycznych są mojego autorstwa — 
M.K.
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down to a general disparity, with something of a contrariety, in the two 
propositions.

Lowth, 1778, s. XIX

Inny rodzaj paraleli ma charakter antytetyczny, kiedy to dwa wersy odpo-
wiadają sobie poprzez przeciwstawienie zawartych w nich wyrażeń i myśli; 
kiedy drugi jest skontrastowany z pierwszym, czasem w sposobie wyrażania, 
czasem tylko sensu. Zatem stopnie antytezy są różne; od właściwego antyte-
tonu (contrapositum), gdzie w obrębie całego zdania każde słowo przeciwsta-
wione jest słowu, aż po pełną rozbieżność wyrażoną w sprzecznych wobec 
siebie przedłożeniach sprawy (propositiones).

Lowth, powołując się na różne biblijne przykłady, pokazuje, na jak wielu po-
ziomach może realizować się antyteton. Herka, fundując swoje kazanie na tej figu-
rze myśli, wykorzystuje ją, by zobrazować za jej pomocą naczelną metaforę kaza-
nia — „jednodwójne zwierciadło .ˮ Antyteton swoją binarną, paralelną, a zarazem 
kontrastującą strukturą dawał szansę niemalże unaocznienia idei-obrazu zwier-
ciadła, które „Magdalenę świętą rozliczną i dziwnie odmienną reprezentowało 
figurąˮ (ZPK2, s. 74). Owa „jednodwójnośćˮ Magdaleny przekłada się niejako na 
„jednodwójnośćˮ antytetonu. Istotą tej figury jest bowiem rozszczepienie, zapre-
zentowanie przeciwstawionych sobie treści. Tak jak Magdalena, której „życie […] 
fizycznie, czyli rzetelnie jedno było; moralnie, przed pokutą i po pokucie, dwoja-
kie, w którym niby to w jednodwójnym źwierciedle tu inszą, tam inszą wydawała 
się Magdalenaˮ (ZPK2, s. 74).
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“[…] because the Magdalene’s life is a onetwofold looking glass.” 
Compositum ex contrariis, or How to Express Spiritual Transformation by Means

of Rhetorical Devices (Kazanie IV. Na świętą Maryją Magdalenę by Ignacy Kanty Herka)

Su m mar y

The article contains an analysis of one of the five sermons by Ignacy Kanty Herka devoted to 
Mary Magdalene from the collection Zebranie prac kaznodziejskich [Collected Sermons]. In order 
to depict the heroine’s spiritual transformation, Herka used the figure of compositum ex conrariis.
It worked well with the main symbol that the sermon revolved around — that of “a onetwofold look-
ing glass.” The preacher took the figure of a mirror that multiplies the reflected object from Seneca’s 
and Pliny the Elder’s writings. What he found in it was the symbolic image of the Magdalene — first 
a sinner, then a saint. An antithet, in turn, was used to present the duality of the Magdalene in a clear 
and convincing manner. Herka creatively adapted the same trope and figure as Ioannes Baptista 
Gorus Romanus, an Augustinian, to describe Mary Magdalene.

Key words: Ignacy Kanty Herka, Mary Magdalene, Ioannes Baptista Gorus Romanus, Robert 
Lowth, eighteenth-century preaching, parallela antitheta compositum ex contrariis

Magdalena Kuran

« […] car la vie de Madeleine est un miroir monodouble » —
compositum ex contrariis — 

ou comment à l’aide des outils rhétoriques exprimer la métamorphose spirituelle
(Sermon IV sur sainte Marie Madeleine d’Ignacy Kanty Herka)

Résu mé

Dans l’article, on a soumis à l’analyse l’un des cinq sermons d’Ignacy Kanty Herka consacrés 
à Marie Madeleine, faisant partie du recueil Zebranie prac kaznodziejskich (Recueil de discours de 
prédicateur). Afin d’illustrer la métamorphose spirituelle de l’héroïne, le prédicateur s’est servi de 
la figure compositum ex contrariis. Elle s’harmonisait avec le symbole dominant autour duquel il
a focalisé son sermon. C’était « le miroir monodouble ». Le prédicateur a emprunté la figure du 
miroir multipliant l’image aux textes de Sénèque et de Pline l’Ancien. Il y apercevait l’image symbo-
lique de Madeleine : d’abord une pécheresse, puis une sainte. L’antitethon lui a permis de présenter 
de manière prononcée et convaincante la dualité de Madeleine. Herka a créativement adapté le même 
motif et la figure qui avaient été utilisés par l’augustinien Ioannes Baptista Gorus Romanus pour 
décrire Marie de Magdala.

Mot s - clés : Ignacy Kanty Herka, sainte Marie Madeleine, Ioannes Baptista Gorus Romanus, 
Robert Lowth, prédication de XVIIIe siècle, parallela antitheta compositum ex contrariis
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Nowości z Królewca 
Przypisywany Janowi Seklucjanowi 

pierwszy polski traktat o małżeństwie 
jako książka formacyjna

Preliminaria

Królewiec, stolica Prus Książęcych, pierwszego luterańskiego państwa w Eu-
ropie, stał się w XVI wieku ważnym ośrodkiem polskiego ruchu wydawniczego 
i kulturalnego. Złożyły się na to pierwotnie dwa czynniki, ściśle ze sobą powiąza-
ne. Księstwo, stanowiące od 1525 roku lenno Rzeczypospolitej, liczyło wówczas 
ok. 180—200 tys. mieszkańców, z czego ok. 100 tys. stanowiła ludność etnicznie 
polska. Władca państwa, Albrecht Hohenzollern, gorliwy luteranin, poczuwał się 
do obowiązku dania rodzącej się konfesji instrumentarium oddziaływania reli-
gijnego na swych polskojęzycznych poddanych (Wijaczka, 2010, s. 202—235; 
Małłek, 2015b, s. 209—217). Te funkcje spełniały książki formacyjne — słu-
żące katechizacji lektury o charakterze egalitarnym, przekazujące treści doktry-
nalne w sposób prosty, budujące tożsamość religijną, etyczną i za takie uznane 
przez zwierzchnie władze kościelne (a więc publikacje te miały stempel prawo-
wierności). Istotą książki formacyjnej jest zatem obecność w niej zideologizowa-
nego i zinstytucjonalizowanego przekazu, który ma tworzyć i utrwalać religijną 
oraz aksjologiczną tożsamość wspólnoty konfesyjnej (Winiarska-Górska, 2015,
s. 136—137).

Gdy do wymienionych czynników: religijnego i etnicznego, dodamy jeszcze 
polityczny — ambicje księcia Albrechta i części szlachty polskiej, by z ewange-
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licyzmu uczynić wyznanie państwowe w Polsce i na Litwie — nie dziwi skala 
przedsięwzięć wydawniczych w Królewcu, który przez kilka dekad stał się dzięki 
medium druku rozsadnikiem idei reformacji nie tylko w Prusach Książęcych, ale 
też w państwie polsko-litewskim. Z badań Władysława Chojnackiego wynika, że 
w dziesięcioleciu 1543—1552 w małym i słabo zaludnionym lennie Rzeczypospo-
litej ukazało się więcej druków polskich niż na całym obszarze państwa Jagiello-
nów (Chojnacki, 1966, s. VII; 1983, s. 15). Potwierdza to tezę Heinza Schillinga
o reformacji jako „pierwszym w dziejach świata wielkim wydarzeniu medialnym” 
i ma oparcie w badaniach Johannesa Burkhardta, które ukazały jej silny wpływ na 
rozwój czy wręcz odrodzenie drukarstwa w Europie (Schilling, 2010, s. 45—49; 
Burkhardt, 2009, s. 38—48). Z kolei zasłużona badaczka staropolskiego drukar-
stwa Alodia Kawecka-Gryczowa XVI stulecie nazywa „prawdziwie ‘złotym wie-
kiem’ harmonijnej współpracy kulturalnej Prus i Polski”, Królewiec zaś w czasach 
księcia Albrechta „jednym z ważniejszych ośrodków życia umysłowego polskiego 
i centrum druków polskich” (Kawecka-Gryczowa, 1946, s. 5, 8).

Nowości wydawnicze, istotne z punktu widzenia religii i zarazem formujące 
nowe aspekty kultury oraz obyczajowości, płynęły w latach czterdziestych i pięć-
dziesiątych XVI wieku ze stolicy Prus Książęcych szeroką falą. Tu zostało wydane 
pierwsze polskie Wyznanie wiary chrześcijańskiej (b.r., prawd. 1544), pierwsze 
katechizmy po polsku, tzw. Mniejszy (Katechizmu tekst prosty dla prostego ludu, 
1545) i Większy (Catechismus, to jest nauka naprzedniejsza i potrzebniejsza ku 
zbawieniu, o wierze krześcijańskiej, 1547, kolejne wydanie już w 1549), pierw-
szy polski kancjonał zatytułowany Pieśni duchowne a nabożne (1547). Autorem 
tych utworów był pochodzący zapewne spod Radomia syn chłopa Jan Seklucjan, 
który w Królewcu znalazł schronienie przed prześladowaniami religijnymi, ich 
drukarzem zaś Jan Weinreich (nota bene nieznający języka polskiego). Już wkrót-
ce pisarzy związanych z polskim środowiskiem kulturalnym w Prusach Książę-
cych zaczęło przybywać: Stanisław Murzynowski — autor pierwszego przekładu 
Nowego Testamentu (1551/1552) i traktatu ortograficznego, Jan Sandecki-Malecki, 
Eustachy Trepka młodszy, Stanisław Kwiatkowski, Jan Radomski, Hieronim Ma-
lecki, Wojciech Nowomiejski. Wszyscy oni — jako autorzy i (częściej) tłumacze 
— z wielką energią tworzyli korpus tekstów niezbędnych dla religijno-etycznego 
funkcjonowania polskiego protestantyzmu: katechizmy, modlitewniki, kancjona-
ły, postylle, dialogi, traktaty dotyczące Biblii, luterańskiej liturgii, małżeństwa 
i wychowywania dzieci, wreszcie sztuki umierania i pogrzebu. Ten „modelowy 
luterański zestaw książek” (Meller, 2017, s. 13) powstał w ciągu zaledwie 15 lat 
(1543—1559). 

Do grupy przywołanych utworów należy pierwszy polskojęzyczny traktat 
o małżeństwie i rodzinie. Oeconomia albo Gospodarstwo, to jest nauka jako 
wszelki krześcijański człowiek w gospodarstwie sprawować się ma1 opuściła prasę 

1 Dalej w pracy, cytując fragmenty z traktatu, używam skrótu OaG.
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drukarni Jana Weinreicha w Królewcu w 1545 roku (Kawecka-Gryczowa, 1962, 
s. 454—457; Chojnacki, 1966, s. 144). Zawarta na karcie tytułowej informacja 
„Anno Domini M.D. XLVI.” jest błędna, gdyż druk kończy notka: „Drukowa-
no w Królewcu Pruskim przez Jana Weinreycha, roku 1545” (Jana Seklucjana
Oeconomia…, 1890, s. 73). Tom został zatem wydany pod koniec tego roku, a datę 
1546 wstawiono, by książka miała dla nabywców posmak nowości. Dziewiętnasto-
wieczny wydawca traktatu Zygmunt Celichowski nie dość, że powtórzył w tytule 
błąd w datowaniu, to ponadto atrybuował opublikowany jako anonimowy utwór 
Janowi Seklucjanowi (Jana Seklucjana Oeconomia…, 1890, s. V)2.

Aktywność literacka i wydawnicza autora pierwszego polskiego kancjonału 
jest stosunkowo dobrze znana (Warmiński, 1906; Kawecka-Gryczowa, 1946, 
s. 14—21; Rospond, 1979, s. V—LXVII; Wojak, 1984a—b, s. 83—166, 219—
279; Adamczyk, 1994, s. III—XXXIII; Małłek, 1995—1996, s. 182—186; 2012, 
s. 124—126), zainteresowaniem muzykologów i edytorów cieszy się śpiewnik 
Seklucjana (Mazurkiewicz, 1967; Seklucjan, 2008; Pieśni z kancjonałów…, 
2012)3, choć wciąż w wiedzy o jego działalności na polu piśmiennictwa jest wie-
le białych plam. Jedną z nich jest udział autora Pieśni duchownych a nabożnych
w powstaniu Oeconomii…

Bez wątpienia Seklucjan jest autorem większości tekstów tworzących ramę 
wydawniczą traktatu. Składają się na nią: przedmowa zatytułowana „Łaskawemu 
czytelnikowi tych książek łaski Bożej i wszystkiego dobrego życzy Jan Seklucjan, 
sługa słowa Bożego w Królewcu etc.”, ponadto obejmujący szesnaście rozdziałów 
spis treści („Rozdzielenie książek”) oraz wiersz Argumentum albo Summa tych 
książek. J[ana] S[eklucjana]. Twórca polskiej Oeconomii… ukrył się pod inicjała-
mi S.S., którymi opatrzył kunsztowną apostrofę do księżnej pruskiej Doroty (OaG, 
s. 5) — od tego zwrotu rozpoczyna się epistola dedicatoria, czyli autorskie wpro-
wadzenie do lektury traktatu. Przypisanie utworu pochodzącej z duńskiej dynastii 
Oldenburgów żonie księcia Albrechta Hohenzollerna widnieje też na karcie tytuło-
wej: „Oświeconej Paniej Dorocie księżnie pruskiej etc. ofiarowany”. 

Kilka informacji o związkach anonima z adresatką znajdujemy w Oecono-
mii… O bliższej znajomości jej dworu w Królewcu świadczy fragment traktatu, 
w którym monogramista S.S. porównuje szlachetne czyny Jadwigi Andegaweń-
skiej z przymiotami księżnej:

[…] jednak w Waszej Książęcej Oświeconości nie mniejszą cnotę, nabo-
żeństwo, tudzież niewymowną miłość ku mężowi swemu, Panu memu 

2 Z tej edycji pochodzą przytoczone tu cytaty z utworu. W niniejszej pracy zachowałem prob-
lematyczną niekiedy transkrypcję Celichowskiego, zmodernizowałem jedynie pisownię wielkich 
liter, w nawiasie okrągłym zamieściłem numer strony. Wielu autorów późniejszych publikacji bez-
krytycznie powtarza za Celichowskim przypisanie Oeconomii… Seklucjanowi. 

3 Seklucjan był tłumaczem pieśni i nakładcą śpiewnika: z 35 utworów zamieszczonych
w pierwszym wydaniu napisał tylko 3 pieśni.
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łaskawemu, być widzę, które przerzeczone cnoty lepiej-em wyrozumiał, 
mieszkając przy dworze przez tak długi czas Waszej Oświeconości, niż się 
teraz o tem godzi pisać. 

OaG, s. 40

Jest rzeczą oczywistą, że przybyły do Królewca latem 1544 roku Seklucjan nie 
mógł pisać w książce wydanej w 1545 roku o „tak długim czasie” przebywania 
„przy dworze”, na co zwrócił już uwagę monografista pisarza (Warmiński, 1906, 
s. 241—242). Autor pierwszego polskiego kancjonału był więc tylko nakładcą 
utworu i autorem trzech tekstów wchodzących w skład ramy wydawniczej książki. 
Kim jest zatem monogramista S.S.?

Z cytowanego fragmentu wynika, że jego wiedza o cnotach księżnej pochodzi 
z autopsji. Z kolei w przedostatnim (15.) rozdziale Oeconomii…, pisanym, przy-
pomnijmy, w 1545 roku, anonim zdradza kulisy założenia w poprzednim roku 
uniwersytetu królewieckiego (17 sierpnia 1544). Znana jest mu także działalność 
charytatywna księżnej Doroty:

Ta niejedno męża swego, aby Collegium4 w Królewcu założył, nałożył 
i zbudował, na to przywodziła, ale też sama nakładem swoim osobliwym 
wiele studentów i sierot w Collegium zakłada, żywi, przyodziewa i ich 
nauczyciele osobliwie obfitą zapłatą opatrza. Ta w niebytności męża swe-
go w swej osobliwej kuchni warzy i śle ubogim do szpitalów, aby prosili 
miłego Boga o szczęśliwe przyjechanie męża jej, mieszczki niemocne 
nawiedza […]. 

OaG, s. 72

Informacja, w której po trzykroć powtarzany przymiotnik „osobliwy” nale-
ży, za Słownikiem polszczyzny XVI wieku, rozumieć jako ‘własny, osobisty’ (a nie 
‘dziwny’), stoi w zgodzie z dostępną z innych źródeł wiedzą o aktywności księż-
nej na polu dobroczynności i mediacji. Współczesny historyk pisze: „Zadowole-
nie poddanych było jej osobistą troską. […] finansowała urządzanie nowych bu-
dynków oraz materialnie wspierała studiujących” (Wijaczka, 2010, s. 148, 149). 
Zatem nawet jeśli przyjąć tę wiadomość od monogramisty S.S. cum grano salis, 
to poszerza ona nieco tę wiedzę o aspekt dotyczący roli żony księcia Albrechta 
w powstaniu uniwersytetu.

Autora/tłumacza Oeconomii… należałoby więc szukać wśród dworzan króle-
wieckich i zarazem, ze względu na bardzo dobrą znajomość teologii protestanckiej 

4 Określenie „Collegium” odnosi się najpewniej do uniwersytetu królewieckiego (studium ge-
nerale), tak samo nazywa monogramista S.S. Akademię Krakowską („Collegium w Grakchowie”, 
OaG, s. 71). Albertyna uzyskała konfirmację, czyli zatwierdzenie konieczne do nadawania stopni 
naukowych, dopiero w 1560 r., natomiast szkołę partykularną (particularium), mającą przygotowy-
wać do studiów uniwersyteckich, założono w Królewcu w 1542 r. O powstaniu obu tych placówek 
zob. Wijaczka, 2010, s. 248—259; Serczyk, 1994, s. 16—22.
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(o czym dalej), wśród wykładowców Albertyny (wzmianka o ich „opatrzaniu” 
przez księżną „osobliwie obfitą zapłatą” jest wielce mówiąca). Za prawdopodobne 
uznawano, że traktat stanowi polską parafrazę obcego dzieła, choć dziewiętnasto-
wieczny wydawca Oeconomii… zapewnia: „Mimo troskliwych poszukiwań nie 
natrafiłem na obcą publikacyją, której Ekonomija byłaby tylko przekładem” (Jana 
Seklucjana Oeconomia…, 1890, s. V). Zwraca uwagę bardzo dobre opanowanie 
polszczyzny przez autora traktatu, o „języku poprawnym, szlachetnym, stylu, jak 
na ówczesne stosunki gładkim, potoczystym a zawsze równym”, pisał już mono-
grafista Seklucjana (Warmiński, 1906, s. 239), przeciwstawiając słabe wyrobie-
nie jego ówczesnej polszczyzny językowi monogramisty S.S. (Warmiński, 1906, 
s. 239—240; Rospond, 1949, s. 362—385)5. 

Prawdopodobna jest teza, że pod monogramem S.S. kryje się Stanisław Mu-
rzynowski6. Tłumacz Nowego Testamentu (1551—1552) na język polski używał 
w początkach swej kariery pisarskiej nazwiska Suszycki (jego ojciec był dziedzi-
cem części wsi Suszyce w ziemi dobrzyńskiej), przed rokiem 1545 pobierał nauki 
w królewieckim gimnazjum, a w roku wydania traktatu zapisał się na uniwersytet 
w Wittenberdze (Leucorea). Możliwe, że środki na studia w Niemczech uzyskał 
od księcia Albrechta, który zauważył talent młodzieńca właśnie dzięki przekłado-
wi Oeconomii… Młodość Murzynowskiego (według J. Małłka i innych badaczy 
urodził się ok. 1528 roku; Małłek, 1977, s. 281) jest argumentem i „za” atrybuo-
waniem mu traktatu o małżeństwie, i „przeciw”. Z jednej strony monogram S.S. 
tłumacz mógł zastosować właśnie po to, by ukryć swój młody wiek, z drugiej 
jednak rodzą się wątpliwości, czy siedemnastolatek mógł władać w piśmie pięk-
ną polszczyzną i interesować się, choćby w teorii, zakładaniem rodziny, prowa-
dzeniem domu czy wychowywaniem dzieci (nawet przesunięcie wieku urodzin 
Murzynowskiego o kilka lat wstecz nie zamyka sprawy). Rok 1545 byłby bardzo 
intensywnym okresem w jego życiu (tłumaczenie traktatu i zaraz potem studia 
w Wittenberdze). Niewykluczone także, że z oryginałem zapoznał się Murzy-
nowski już w Leucorei (gdy zaczął studiować teologię) i stamtąd posłał tłuma-
czenie Seklucjanowi. Zawarte w traktacie informacje o dobroczynności księż-
nej Doroty byłyby refleksem lat wcześniejszych (pomoc materialna podczas 
nauki w gimnazjum) i jednocześnie subtelną przymówką o dalszą pomoc dla 
niego, już jako studenta w Wittenberdze, prośbą dodatkowo wspartą faktem de-
dykowania traktatu żonie Hohenzollerna. Ponadto przypisanie Oeconomii… 
Murzynowskiemu wyjaśniałoby dobitniej, dlaczego w 1551 roku otrzymał on 
ambitne zadanie przekładu Ewangelii — translator, choć młody, zasłużył się 

5 Władysław Chojnacki w swojej Bibliografii… słusznie przyjmuje, że Seklucjan był nakładcą 
książki, ale myli się, przypisując mu tłumaczenie Oeconomii… Zob. Chojnacki, 1966, s. 144, po-
zycja nr 1655. 

6 Dziękuję Pani Profesor Aleksandrze Oszczędzie za zwrócenie mi uwagi na tego autora. Przy-
puszczenie, że to właśnie Murzynowski jest autorem przekładu traktatu, przedstawiła Katarzyna 
Meller (2004, s. 108).
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nie tylko niedawnym tłumaczeniem Historyi żałosnej a straszliwej o Francisz-
ku Spierze (1550), ale też, 5 lat wcześniej, spolszczeniem traktatu o małżeństwie
i rodzinie7.

Zamykając tę kwestię, wypada stwierdzić, że obecny stan badań pozwala mieć 
nadzieję na ujawnienie tożsamości anonima dzięki „troskliwym poszukiwaniom” 
w dobrze przecież zachowanych księgach wydatków dworu królewieckiego8. Istot-
nym argumentem będzie także analiza porównawcza języka Oeconomii… i tych 
utworów, które bez wątpienia wyszły spod pióra Murzynowskiego. 

Problematyka teologiczna i etyczna Oeconomii…

W opublikowanym ponad 50 lat temu studium poświęconym działalności dru-
karni Jana Weinreicha badaczka staropolskiego ruchu wydawniczego stwierdziła, 
że Oeconomia albo Gospodarstwo jest przekładem Haustafel Marcina Lutra (Ka-
wecka-Gryczowa, 1962, s. 456)9. Jednak Haustafel, czyli Tabula oeconomica, po 
polsku zwana Tablicą domową, to „zbiór cytatów biblijnych dla pełniących służbę 
we wszystkich ustanowionych przez Boga porządkach: Kościele, państwie i domu, 
uczących, jak powinni oni wypełniać swoje obowiązki” (Luter, 2014, s. 30). Nie 
sposób zatem uznać, że kilkanaście cytatów z Nowego Testamentu, skierowanych 
do prostych luteranów, by służyły jako drogowskazy etyczne w życiu na co dzień, 
było pretekstem przekładu anonima. 

Polski traktat o życiu małżeńskim i rodzinnym bez wątpienia wyrasta z teolo-
gii Lutrowej, choć autor nie zapożycza się bezpośrednio w pismach reformatora. 
Oeconomia albo Gospodarstwo jest w istocie parafrazą Oeconomia christiana, das 
ist von christlicher Haushaltung Justusa Meniusa (Gause, Scholz, Hrsg., 2012)10.

 7 Z kręgu poszukiwań należy raczej wykluczyć Stanisława Sarnickiego, studenta Akademii 
Królewieckiej (1544—1547), a potem stypendystę księcia Albrechta w czasie studiów w Witten-
berdze. Używanie przez Sarnickiego monogramu S.S. w niewielkim tylko stopniu ukrywałoby jego 
tożsamość. Przede wszystkim zaś Sarnicki (młodszy od Murzynowskiego o 4 lata, choć znów data 
jego urodzin opatrzona jest znakiem zapytania) zaczął aktywność jako pisarz i edytor dopiero w la-
tach sześćdziesiątych XVI w. 

 8 Odkrycia Jerzego Małłka, dotyczące np. pobytu Jana Kochanowskiego w Królewcu, świad-
czą, że trud jest wart zachodu. Zob. Małłek, 2015a, s. 253—264. 

 9 Pochopne jest też zamieszczone na następnej stronie stwierdzenie, że Oeconomia… została 
przez Seklucjana dołączona do drugiego wydania tzw. Katechizmu większego (1549). O tym, że Eko-
nomia z 1549 r. jest całkowicie różna od traktatu z 1545 r., pisał dobitnie już pierwszy monografista 
Seklucjana (Warmiński, 1906, s. 242).

10 W niniejszej pracy korzystałem z edycji starego druku zamieszczonej w bibliotece cyfro-
wej Bayerische Staatsbibliothek München: https://books.google.pl/books?id=4ylSAAAAcAAJ&p
g=PP4&lpg=PP4&dq=sibilla+zu+Sachsen&source=bl&ots=jwVj4mTcdD&sig=ACfU3U2tJsnBlU



77Nowości z Królewca. Przypisywany Janowi Seklucjanowi pierwszy polski traktat…

Książka została wydana po raz pierwszy w 1529 roku w Wittenberdze, w drukarni 
Hansa Luffta, Luter poprzedził traktat wstępem11.

Justus Menius (1499—1558) był absolwentem Leucorei, wychowankiem Lutra 
i Filipa Melanchtona. Wittenbergę opuścił zaraz po studiach i prawie całe życie 
spędził w Turyngii, gdzie pełnił posługę duszpasterską między innymi w Erfurcie, 
Gotha, Mühlhausen, jako superintendent brał udział w wielu wizytacjach kościel-
nych i energicznie — zarówno piórem, jak i mieczem — zwalczał anabaptystów. 
O jego wysokiej pozycji wśród ewangelickich teologów świadczą: uczestnictwo, 
wraz z Lutrem, w dyspucie marburskiej o Wieczerzy Pańskiej (1529), udział 
w przygotowaniu Konkordii wittenberskiej (1536), podpisanie Artykułów szmal-
kaldzkich (1537). W jego życiu miał też miejsce epizod pruski — teolog udał się 
w 1553 roku do Królewca, by odwieść księcia Albrechta od popierania doktryny 
Andreasa Osjandra. Ostatnie lata księdza z Turyngii upłynęły na sporach teolo-
gicznych dotyczących nauki o usprawiedliwieniu i o dobrych uczynkach, co symp-
tomatyczne dla sytuacji ewangelicyzmu augsburskiego w pierwszych dziesięciole-
ciach po śmierci Lutra (Barański, Sojka, 2017, s. 177—178).

Najsłynniejszym dziełem literackim Meniusa była Oeconomia christiana, 
to jest o chrześcijańskim prowadzeniu domu (współczesne tłumaczenie tytułu: 
Łukasz Barański), traktat dedykowany czternastoletniej wówczas księżniczce 
saskiej Sybilli, władczyni, jak się później okazało, nieszczęśliwej w życiu mał-
żeńskim i mocno uwikłanej w politykę. Już w roku publikacji (1529) ukazało 
się pięć wydań utworu, a do 1556 roku — siedemnaście. Ten szesnastowieczny 
bestseller swą popularność zawdzięczał przystępności w traktowaniu o sprawach 
małżeństwa, Menius zaprezentował w nim bowiem luterański ogląd całego życia 
rodzinnego, z uwzględnieniem spraw dotyczących prokreacji, wychowania dzie-
ci, stosunku małżonków do służby, ubogich i przyjaciół. Oeconomia christiana 
stała się pierwszą książką działu piśmiennictwa zwanego protestancką literatu-
rą domową (Hausväterliteratur)12. Została przełożona na język duński i dialekt 
dolnoniemiecki13. Szesnaście lat po jej pierwszej edycji polska przeróbka trak-
tatu ukazała się w Królewcu. Oeconomia albo Gospodarstwo zapoczątkowała 
w polskim renesansie różne nurty literatury poświęcone małżeństwu (Meller, 
2004, s. 108—110; Stuchlik-Surowiak, 2016; Wojtkowska-Maksymik, 2017;
Chemperek, 2017).

VCU_rJXLk3xc2rafon3g&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwi6iYO-koLhAhXRdJoKHZ3iAnwQ6AEw 
CXoECAkQAQ# [data dostępu: 25.10.2019].

11 Jeśli uznać hipotezę, że autorem tłumaczenia był Murzynowski, to należy przyjąć, że nie-
miecki znał on w dzieciństwie (co jest prawdopodobne, jako że ziemia dobrzyńska to teren graniczą-
cy z Prusami), a swój talent językowy doskonalił w królewieckim gimnazjum.

12 Zob. W. Behrendt: Lehr-, Wehr- und Nährstand Haustafelliteratur und Dreiständelehre im 
16. Jahrhundert. Rozprawa doktorska obroniona na Freien Universität Berlin w 2009 r. O roli książki 
Meniusa zob. s. 92—101. Praca dostępna tylko w wersji cyfrowej: https://d-nb.info/1023580233/34 
[data dostępu: 25.10.2019].

13 Zob. ibidem, s. 101; Barański, Sojka, 2017, s. 178.
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Teologia luterańska w istotny sposób zredefiniowała pojmowanie w Koście-
le małżeństwa, etykę seksualną czy etykę życia rodzinnego, a współcześni ba-
dacze zauważają, że na mało który temat reformator z Wittenbergi wypowiadał 
się tak wiele w swoich pismach (Hinz, 2006, s. 68—73; Barański, Sojka, 2017, 
s. 81—85; Schilling, 2017, s. 328—334). Przed 1529 rokiem Luter ogłosił Kaza-
nie o stanie małżeńskim (1519), traktat O życiu małżeńskim (1522), Komentarz do
7. rozdziału I Listu św. Pawła do Koryntian14, a w roku wydania Oeconomia chri-
stiana opublikował Duży katechizm, gdzie w komentarzu do Czwartego i Szóstego 
przykazania zawarł naukę o rodzinie i seksualności człowieka.

Przede wszystkim reformator odrzucił średniowieczne przeświadczenie o wyż-
szości celibatu nad stanem małżeńskim, a związek męża i żony postrzegał jako 
uświęcony przez Boga. Biblijny opis stworzenia mężczyzny i kobiety, Boży nakaz 
ich wspólnego życia i prokreacji wskazuje, według egzegezy Lutra, na świętość 
tego porządku. Dlatego Stwórca „Takie też dzieło swojego stworzenia pragnie wi-
dzieć w poszanowaniu i chwale, nie pogardzane, aby mężczyzna nie pogardzał ko-
bietą, nie szydził z niej, a także na odwrót — kobieta nie gardziła mężczyzną, lecz 
aby każdy obraz drugiego i jego ciało szanował jako wynik dobrego dzieła Boże-
go, które znalazło u Boga upodobanie” (Luter, 2009, s. 139). Z błogosławieństwa 
Boga dla kobiety i mężczyzny wynika afirmacja ludzkiej seksualności i prokreacji 
ujętych w ramy małżeństwa, do którego wszyscy co do zasady są powołani:

Jest z konieczności czymś naturalnym a nie rezultatem wyboru (Ermes-
sen) czy uchwały, że wszystko, czym jest mężczyzna, musi (być do dyspo-
zycji) kobiety, a to, czym jest kobieta, musi być do dyspozycji mężczyzny.

Słowo Boże bowiem, które powiada: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie 
się” nie jest przykazaniem, jest czymś więcej niż przykazaniem, mianowicie 
boskim dziełem, zapobieganie któremu czy zaniechanie nie należy do naszej 
decyzji, lecz jest równie konieczne jak to, że jestem mężczyzną, równie 
konieczne jak jedzenie, picie, dbałość o czystość ciała, spanie i czuwanie. 
To jest cecha wrodzona natury ludzkiej, podobnie jak człony ciała, które do 
tego należą i temu służą. […] Albowiem Słowo Boże, które ciebie stworzyło 
i powiedziało: bądź płodny i rozmnażaj się, te słowa tkwią w tobie i będą 
tobą rządzić, nie możesz, nie powinieneś się w ogóle od nich uchylać albo 
będziesz musiał okropnie, strasznie i bezustannie grzeszyć. 

Luter, 2009, s. 140—141

Małżeństwo jest więc Bożym nakazem (regiment duchowny), ale należy do 
świeckiej sfery życia (regimentu świeckiego, a więc władzy ziemskiej), służąc za-
równo socjalizacji popędu płciowego, jak i „gromadzeniu majętności, honorowi 

14 Jego egzegeza 1 Kor, 8—9 przeciwstawiała się dotychczasowemu rozumieniu małżeństwa 
jako tzw. mniejszego zła („by nie gorzeć”). Luter interpretował słowa św. Pawła w kontekście histo-
rycznym, jako sprzeciw Apostoła wobec libertynizmu panującego wówczas w Koryncie. Zob. Hinz, 
2006, s. 69—70.
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i duszy, ale także miastom i krajowi” (Luter, 2009, s. 155). Dlatego wychowy-
wanie dzieci, dbałość o materialne i duchowe potrzeby potomstwa nazywa Lu-
ter najbardziej zaszczytną na świecie władzą, porównując rodziców nauczających 
Ewangelii do apostołów i biskupów (Luter, 2009, s. 157). Skoro związek dwojga 
ludzi i funkcjonowanie rodziny mieści się w ramach władzy świeckiej (regimentu 
świeckiego), to rozstrzyga ona o porządku prawnym zawierania małżeństwa, pod-
czas gdy Kościół nadaje mu świętość. Należy zatem:

[…] zgodnie ze Słowem Bożym poważać go, jako stan zdobiący i uświęcony, 
jako stan postawiony nie tylko na równi z innymi stanami, ale zajmujący 
miejsce przed i ponad nimi, czy to będzie stan cesarski, książęcy, biskupi 
i jaki kto chce. Oba stany, duchowny i świecki, muszą się przed nim uniżyć, 
bo wszystkie są nim objęte, jak usłyszymy. Dlatego nie jest to jakiś nad-
zwyczajny stan, lecz najbardziej powszechny, najszlachetniejszy, przenika 
on i obejmuje całe chrześcijaństwo i cały świat. 

Luter, 2018, s. 82
 
Afirmacja małżeństwa nie oznaczała jednak niedostrzegania w nim złych 

stron, takich jak proza życia, problemy materialne, które mogą zniechęcać do by-
cia w związku czy budzić narzekania. Jednak Luter dowcipnie odsuwa argumenty 
podsuwane przez „naturalny rozum”, zwany przez niego „mądrą kurtyzaną”:

Co mówi na to chrześcijańska wiara? Patrzy na to w duchu z otwartymi 
oczami i widzi wszystkie te znikome, nieciekawe i godne pogardy dzieła, 
i dostrzega, że wszystkie one dzieją się z upodobania Pana, że są właściwie 
upiększonymi, najcenniejszymi złotymi i szlachetnymi kamieniami, i mówi: 
„O Boże, ponieważ jestem pewny, że stworzyłeś mnie jako mężczyznę, 
a z mojego ciała stworzyłeś dziecko, dlatego też wiem z całą pewnością, że 
ono się Tobie podoba i przyznaję, że nie jestem godzien to dziecko kołysać 
ani prać jego pieluszek, pielęgnować je albo jego matkę. Jak ja, bez zasłu-
gi, zasłużyłem na taki zaszczyt, że ja Tobie i Twojej woli mogę usługiwać 
z całym przekonaniem i z całą pewnością? Och, jak chętnie będę to czy-
nił, nawet gdyby miało to być coś bardziej znikomego i godnego pogardy. 
Tak więc ani mróz, ani upał, ani mozół czy (ciężka) praca nie zrażą mnie, 
ponieważ jestem pewny, że się Tobie spodoba”. 

Luter, 2009, s. 151

Etyka wittenberczyka dotycząca małżeństwa i rodziny była w XVI wieku no-
vum, badacze podkreślają, że dla współczesnych miała ona równie rewolucyjne 
znaczenie, co teologia usprawiedliwienia z łaski przez wiarę (Schilling, 2017, 
s. 332; Hinz, 2006, s. 73). Zrozumiałe zatem, że ta nowatorska koncepcja domaga-
ła się przeniesienia na grunt praktycznych wskazań i pouczeń. Temu zadaniu wy-
szedł naprzeciw Justus Menius w Oeconomia christiana, das ist von christlicher 
Haushaltung i polski tłumacz jego dzieła.
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Licząca szesnaście rozdziałów, tak jak pierwowzór, Oeconomia albo Gospodar-
stwo omawia problematykę małżeńską15 i rodzinną, wychodząc od Lutrowej nauki 
o dwu regimentach (rozdz. 1—2, OaG, s. 10—13) oraz różnic między pogańskim 
a chrześcijańskim pojmowaniem społecznych obowiązków mężczyzny i kobiety 
(rozdz. 3). Charakterystyczne — a wynikało to z osobistych doświadczeń Meniusa 
z anabaptystami — że znalazł się tu passus zawierający krytykę „nowokrzczeń-
ców” jako tych, „którzy znowu się każą krzcić, a w żadnym posłuszeństwie nie 
być, nic własnego nie mieć, ani rzędzić, ale wszytki dobra spólne mieć i spólnie ich 
pożywać” (OaG, s. 14). Autor, a za nim tłumacz, niezmiennie podkreśla godność 
małżeństwa — to „stadło święte” (OaG, s. 15), „pilna a dostojna sprawa” (OaG, 
s. 16), „zacny boży uczynek” (OaG, s. 18), którym opiekuje się sam Bóg. 

Wpływ myśli Lutra widać także w capitulum „Dla czego Pan Bóg małżeństwo 
ustawił” (rozdz. 5, OaG, s. 18—23) i w kolejnym krótkim rozdziale poświęconym 
sensowi posiadania rodziny — ma ona służyć chrześcijańskiemu wychowaniu 
młodego pokolenia, a nie bogaceniu się (OaG, s. 24—25). Za wittenberskim re-
formatorem Menius i tłumacz wywodzą pochwałę związku kobiety i mężczyzny, 
a z biblijnej historii stworzenia Adama i Ewy nakaz prokreacji, krytykują celibat 
wynikający ze ślubów kościelnych i zarazem, ponieważ seksualność człowieka 
może być uspołeczniona tylko przez związek małżeński, „wszelkie kurestwo” 
(OaG, s. 22):

Gdyby tego (jakoż jest rzecz powinna) nie dopuszczano, a występne spra-
wiedliwie karano, tedy by się każdy uznał, a na Boga i cnotę baczność miał, 
a znając krewkość swoję pobożnego by sobie lekarstwa szukał, w małżeństwo 
by święte każdy, jako narychlej potrzebuje, wstępował, Panu Bogu kwoli żył, 
a sobie ani komu inszemu nie szkodził. […] Sam Pan Bóg stadło małżeńskie 
stworzył i sam w raju ustanowił i przykazał wszytkim mieszkać poczciwie 
w niem, którzykolwiek osobliwego daru panieńskiej czystości nie mają, a kto-
kolwiek inaczej czyni, uczy albo ustawia, nie jest krześcijanin, ale jest kacerz, 
przeciwnik a nieprzyjaciel Boży. 

OaG, s. 23 

W radach dla męża (rozdz. 7) brzmią Lutrowe przestrogi przed niewiernością, 
złym traktowaniem kobiety „niecudnej” (OaG, s. 27), ubogiej, chorej czy ułom-
nej (Luter, 2009, s. 147, 150). Obowiązkiem męża jest praca na rzecz rodziny 
i opieka nad nią, a wszystko to „z Bożego przeżegnania a daru łaskawego” (OaG, 
s. 29). Także żona — znamienne, że kolejne, skierowane do małżonek capitulum 
ma dwukrotnie większą objętość niż adresowane do mężczyzn — powinna mieć 
świadomość, że jej wszelka praca na rzecz domu i dzieci jest uświęcona przez 
Boga (OaG, s. 31—32). Interesująco koryguje Menius niefortunnie wyrażoną myśl 

15 Obraz kobiety w Oeconomii… nakreśliła niedawno warszawska badaczka, referując rozdz. 
1—8. Zob. Wojtkowska-Maksymik, 2017, s. 152—154.
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(młodego jeszcze i bezżennego) reformatora o zdarzającej się śmierci noworodka 
czy zagrożeniu życia kobiety podczas połogu jako koniecznym ciężarze nałożo-
nym przez Słowo Boże (Luter, 2009, s. 151—152)16. Tymczasem Menius wziął 
na siebie rolę pocieszyciela i teologa cierpienia, na pytanie: „Unde malum?” odpo-
wiadając rozważaniem odpowiednich fragmentów Pisma Świętego (1 Tm 2; J 14; 
Rz 3). Ostatecznie, skoro „stadło Boża sprawa” (OaG, s. 37—38), niewiasty powin-
ny zaufać Bogu i powierzyć Mu swoje cierpienia. Antywzorem żon są zakonnice 
pozostające w „wymyślnym stadle” (tak monogramista S.S. nazywa rodzinę za-
konną, czyli familiae Dei) oraz kobiety nieposłuszne mężom.

Po raz pierwszy w całym traktacie polski tłumacz zdobył się tu na samodziel-
ność, zastępując nakreśloną aprobatywnie przez Meniusa sylwetkę św. Elżbiety 
Węgierskiej własną narracją o św. Jadwidze Andegaweńskiej (OaG, s. 39—40) 
i opisem występków żony Władysława II Wygnańca17. 

W rozważaniach na temat wychowania dzieci (rozdz. 9) zwraca uwagę mocno 
podkreślany nakaz ich kształcenia w szkole: „Potrzeba tedy barzo ku dziecinnemu 
wychowaniu, iżby je do szkoły dawano, a ku nauce je mocno trzymano, aby tak ku 
uznaniu Bożemu przez wyrozumienie Pisma przyszły i wszytkiemu pospólstwu 
pożyteczny były” (OaG, s. 45). Edukacja dzieci wynika zatem z wcielania w życie 
protestanckiej zasady sola Scriptura18. Celem ich wykształcenia nie ma być „lekki 
chleb” (OaG, s. 46), a więc późniejsze życie w klasztorze, ale „iżby pospolitej 
rzeczy pożytecznemi byli” (OaG, s. 46). Ponadto Menius, a za nim polski tłumacz 
Oeconomii…, zaleca rodzicom umiarkowaną surowość, powołując się zarówno 
na nauczanie Pawłowe (Ef 5; Kol 3), jak i — w roli antywzoru — na klasyczny 
przykład rzymskiej severitas zaczerpnięty z Dziejów Liwiusza (OaG, s. 47—48)19. 
Oprócz konwencjonalnych rad, by mąż i żona zachęcali dzieci do pracy oraz dbali, 
„aby się dziatki łgać nie uczyły” (OaG, s. 49), w rozdziale tym znajduje się bardzo 
ciekawe pouczenie dotyczące wyboru małżonków przez dzieci:

Na ostatek w tem mają starsi pilni a baczni być, aby dzieci swoje, gdy czas 
słuszny przychodzi, bez omieszkania raili, a ku małżeństwu im pomagali i ra-
dzili, nie tam gdzieby zbytki albo roskoszy mieli mieć, ale gdzieby Bożą wolą 
przez słuszne znamiona baczyli [podkr. — D.Ch.], nie poddawając się zwy-
czajnym nieszczęściam, które temu stadłu pospolicie zabiegają i przeszka-
dzają, iż jednemu ta uboga, druga lekkiego stanu, albo też dla której inszej 
niesłusznej przyczyny wzgardzona jest, czem więc dziecinne rajenie zadzier-

16 W napisanym 20 lat później liście Pociecha dra Lutra dla niewiast, którym nie poszczęściło 
się podczas połogu wittenberczyk już z głęboką empatią pisał o tych problemach (Schilling, 2017, 
s. 333—334).

17 Ten wątek będzie omówiony w następnej części szkicu. 
18 Skoro człowiek może być zbawiony dzięki czytaniu Pisma Świętego, to analfabetyzm, który 

je uniemożliwia, może być poczytywany za grzech. 
19 Przytacza historię Lucjusza Manliusza, ściętego przez ojca za nieposłuszeństwo, mimo że 

niesubordynacja młodzieńca przyniosła Rzymianom zwycięstwo (Liv VIII, 7). 
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żano bywa; skąd więc przychodzą częstokroć ku sromotnemu upadkowi i ku 
ciężkiej żałości z rozmaitych stron, czasem się potajemnie ślubują, teraz tu, 
a drugi raz indzie, czasem się społem na niesłusznych miescach potajemnie, 
ze złem sumieniem najdują, co więc trudno może zataić; także częstokroć 
dzieci ku takiej lekkości i ku świeckiej hańbie przychodzą, iż też rodzice ich, 
ledwie splotszy ręce, na głowę z płaczem włożyć mogą20. 

OaG, s. 49—50

Te same argumenty powtarza teolog w rozdziale 10., skierowanym do „dziatek”, 
przestrzegając przed niepohamowanym promiskuityzmem („abowiem dyjabeł o to 
zawżdy pracuje”, OaG, s. 53) i jednocześnie zachęcając młodzież do szczerego 
przedstawiania rodzicom swoich preferencji małżeńskich (OaG, s. 55—56).

Menius oponuje przeciw rygorystycznemu ingerowaniu rodziców w wybór 
przyszłego małżonka dziecka, z jednej strony roztaczając obraz hańby rodziny, 
gdy młodzi żyją w nieformalnym związku, z drugiej zaś w ich pociągu ku so-
bie każąc widzieć znak „Bożej woli”. Wbrew stwierdzeniu brytyjskiego badacza 
Diarmaida MacCullocha, który Reformowany Kościół Szkocji czyni pierwszym 
„witness of romantic love” z racji obecności w edynburskiej First Book of Disci-
pline (1560) zapisu „For the work of God ought not to be hindered by the corrupt 
affections of worldly man”, odnoszącego się do udzielania ślubów przez pastorów 
nawet bez zgody rodziców nowożeńców (MacCulloch, 2017, s. 619), w powstałej 
30 lat wcześniej Oeconomii… luterańskiego teologa znalazł się podobny zapis, 
nakazujący tolerowanie przez rodziców wyborów swoich potomków.

W nauce skierowanej do dzieci (rozdz. 10), obok stereotypowych napomnień 
do „wiary i bojaźni” Bożej (s. 51), szacunku dla starszych (OaG, s. 57), spotykamy 
znamienny dla protestantyzmu nakaz edukowania najmłodszych, który ma zaple-
cze w Ewangelii (Mk 10, 14). Czas dzieciństwa i wczesnej młodości jest bowiem 
najsposobniejszy (i właściwie jedyny) do podejmowania nauki: „[…] sprawniej-
sze panieńskie stadło […] jest ku studowaniu, ku czytaniu, ku modleniu […] niźli 
stan małżeński, ku rozmajitym rzeczam, pracam i troskam wszytek rozdzielony” 
(OaG, s. 53).

 Skierowane do „ojca czeladnego” pouczenie na temat zarobkowania (caput 
11) zawiera wyraźne refleksy Lutrowej koncepcji powołania. Człowiek, który je 
rozeznał, nie powinien porzucać znanej mu pracy, zawodu (one bowiem stanowią 
jego powołanie) w imię doraźnych zysków czy nawet tylko perspektywy ich osiąg-
nięcia (OaG, s. 59—60). Idea powołania, a więc uświęcenie każdej, nawet najmniej 
efektownej pracy, prozaicznego zajęcia, jest zatem rozumiana przez Meniusa ra-
czej wbrew intencjom Lutra, jako poprzestawanie na tym, co znane, wyuczone. 
Równie konserwatywna jest zachęta do oszczędzania (OaG, s. 61). Dla porówna-
nia, w późniejszym od polskiej Oeconomii… o zaledwie 20 lat traktacie ewange-
lika reformowanego obecne są częste zachęty do podejmowania nieznanych do-

20 Mowa o rytuale ślubnym.
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tąd metod gospodarowania, inwestowania pieniędzy w nowe dziedziny rolnictwa, 
hodowli czy w handel, do współpracy pana z niższymi od siebie dla osiągnię-
cia obopólnych korzyści (Rej, 2006, s. 424—441). Rezerwa Meniusa w trakto-
waniu czeladzi (rozdz. 13), którą poucza o pokorze, posłuszeństwie i zachęca do 
postrzegania swego stanu jako „wdzięcznej służby Bożej” (OaG, s. 64), wynika 
zapewne z doświadczeń autora ze zrewoltowanymi chłopami podczas wystąpień 
anabaptystów.

Ostatnie w traktacie nauki ukazują miejsce małżeństwa i rodziny poza domem 
— wśród przyjaciół (rozdz. 14) i ubogich (rozdz. 15). Pierwszym należy się szcze-
rość, wierność, szacunek, drugim zaś rozsądnie dawana jałmużna: „[…] mamy tak 
dawać, aby nasze dawanie nie było inszym ku próżnowaniu” (OaG, s. 71). Nie ma 
tu więc mowy o szerokim geście, autor nie wziął pod uwagę średniowiecznych 
egzemplów, na przykład spektakularnych zachowań św. Franciszka czy Marcina 
z Tours. Konwencjonalne uwagi o jałmużnie opatrzył Menius przykładami z histo-
rii Niemiec, między innymi z życia św. Elżbiety Węgierskiej, która praktykowała 
uczynki miłosierdzia względem ubogich w Turyngii, polski tłumacz zaś — z histo-
rii średniowiecznej Polski i z życia księżnej Doroty pruskiej. Istotne, że działalność 
dobroczynna wszystkich wymienionych władczyń służyła dobru publicznemu.

Utwór zamyka pouczenie, że chociaż „naślachetniejszy jest stan małżeński, od 
samego Pana Boga ustawiony” (OaG, s. 72), to jednak stale obecne są w nim „cięż-
kości, frasunki i ine nie k myślne trudności” (OaG, s. 72). Konsolacją Meniusa 
i polskiego tłumacza są refleksje o krzyżu życia małżeńskiego i rodzinnego, który 
każdy ma dźwigać z pokorą, z wiarą w Opatrzność i Boże miłosierdzie (OaG, 
s. 73). Ten niewyidealizowany obraz małżonków i ich domu, którym teolog i mo-
ralista z Turyngii wieńczy swój traktat, jest właściwie znakiem rozpoznawczym 
Oeconomia christiana i jej polskiej translacji.

Polska szata traktatu Justusa Meniusa

Biorąc przykład z niemieckiego teologa, tłumacz z Królewca dedykował dzieło 
panującej księżnej, a było to posunięcie o tyle fortunne, że Dorota z Oldenbur-
gów cieszyła się miłością poddanych, jako żona Albrechta zaś była jego „wierną, 
troskliwą towarzyszką życia” (Wijaczka, 2010, s. 151). Niestety, księżna zmarła 
już 11 kwietnia 1547 roku, a więc kilkanaście miesięcy po polskiej edycji traktatu.

Menius, a za nim monogramista S.S. (Stanisław Murzynowski?), zdradza dobre 
oczytanie w klasykach starożytności, odwołując się do Platona, Arystotelesa, Kse-
nofonta, Tytusa Liwiusza, św. Ambrożego. Erudycje antyczne są stosunkowo rzad-
kie i mają funkcjonalny charakter, służą bowiem egzemplifikacji wywodu jako 
dodatkowe argumenty (zawsze po odwołaniach do Biblii). Nie przebija z nich, tak 
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częsta wśród pisarzy humanistycznych, chęć epatowania odbiorcy wiedzą auto-
ra o antyku. Nieobecne są w traktacie bezpośrednie odwołania do teologii Lutra 
— tłumacz najwyraźniej nie chciał, by Oeconomia… miała jednoznacznie kon-
fesyjny odbiór. Charakterystyczny jest brak przywołań egzemplów z twórczości 
pisarzy renesansu (poza jednym autorem, o czym dalej), na przykład nawiązanie 
do emblematycznego obrazu Wenery stojącej na skorupie żółwia — symbolu do-
matorstwa kobiety, rozpropagowanego przez Erazma z Rotterdamu w Adagiach 
i Andreasa Alciatusa w zbiorze Emblematum libellus (Partyka, 2004, s. 48) — 
pozostaje w traktacie bez referencji (OaG, s. 42). O ile ten sposób argumentacji 
— preferowanie Biblii jako źródła przykładów, oszczędne odwołania do klasyków 
starożytności i podchodzenie z rezerwą do pisarzy współczesnych — jest dość 
typowy dla pisarstwa wczesnego protestantyzmu, o tyle interesujące są polonika 
zawarte w Oeconomii…

Translator (Stanisław Murzynowski?) sięga również do historii Polski, przywo-
łując wzory kobiet sławnych i antywzory osławionych. Kilkakrotnie za przykład 
„ślachetnej żony królewskiego rodu” (OaG, s. 39) stawiana jest św. Jadwiga Ande-
gaweńska. Za jej przyczyną doszło do chrztu Litwy (OaG, s. 40), odnowienia Aka-
demii Krakowskiej (OaG, s. 71), rozrodzenia dynastii Jagiellonów dzięki wydaniu 
na świat królewicza Władysława (OaG, s. 41). Ostatnia z informacji podanych przez 
monogramistę S.S. jest fałszywa, jej celem było najpewniej uzgodnienie żywota 
średniowiecznej królowej z aktualnymi oczekiwaniami księżnej Doroty, pragnącej 
dać męskiego potomka Albrechtowi. Per fas et nefas autor stara się wskazać na 
paralele między obiema władczyniami: Jadwiga, „cnotliwie żywiąc wiele dobrego 
niedostatecznym a ubogim ludziem czyniła, ubogie studenty zakładała i żywiła” 
(OaG, s. 71); wykazywała się wrażliwością na ludzką krzywdę (anonim przytacza 
słynną opowieść o wstawiennictwie królowej u Jagiełły za ubogimi poddanymi: 
„[…] ich krwawych łez nie odejmiesz”, OaG, s. 40). Antywzorem Jadwigi i tylko 
wzmiankowanej jako jałmużniczki św. Elżbiety Węgierskiej (OaG, s. 39, 71) jest 
żona Władysława II Wygnańca, zwana tu Krystyną. Uosabia ona nieposkromioną 
ambicję, a jako osoba, która doprowadziła do walki seniora z młodszymi brać-
mi, okaleczenia Piotra Włostowica, jest przykładem złego wpływu żony na męża 
(OaG, s. 41—42). Chciwość tej władczyni, polegającą na wymuszaniu na podda-
nych dodatkowych danin dla dworu, anonim egzemplifikuje następująco:

Jaśnie jest opisane jej łakomstwo w kronikach polskich, która poddane 
królewskie pozwawszy przed się, łagodnie namawiała, aby co królowi zmó-
wiwszy się do kuchnie darowali, a co raz darowano, to w księgi zapisać 
kazała i na toż je każdy rok przymuszała, za powinność to przypisując. 

OaG, s. 4221

21 Zreferowanie przez anonima tego wydarzenia pozwala przypuszczać, że był on obeznany
z metodami (także nieuczciwymi) aprowizacji dworu, co można wiązać z wypowiedzianą wcześniej 
uwagą o jego dłuższym pobycie na dworze Hohenzollerna (OaG, s. 40).
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Źródło swej wiedzy historycznej autor Oeconomii… ujawnia dwukrotnie —
w opowieści o Jadwidze odsyła czytelnika: „O tem w kronice polskiej niechaj 
czyta kto chce lib. 4, cap. 12” (OaG, s. 71), narrację o Krystynie zaś uwierzytelnia: 
„Czytaj w kronice lib. 3. cap. 16 i 17” (OaG, s. 42). Mowa tu o Chronica Polonorum 
Macieja z Miechowa, dziele wydanym po raz drugi (pierwszą edycję z 1519 roku 
skonfiskowała cenzura) w 1521 roku w krakowskiej drukarni Hieronima Wietora. 
Wiadomości o czynach Jadwigi i o złym wpływie Krystyny na męża faktycznie 
znajdują się w podanych rozdziałach kroniki Miechowity i służą w Oeconomii… 
budowaniu konkretnych odniesień do sytuacji księżnej Doroty, co można uznać za 
kreowanie przez anonima „polityki historycznej”.

Jak wiadomo, Maciej z Miechowa niemal bezkrytycznie streścił Annales Jana 
Długosza (Borzemski, 1890, s. 5—6), oryginalnym wkładem rektora Akademii 
Krakowskiej jest tylko omówienie wydarzeń historycznych z lat 1481—1506. To 
tłumaczy błędy monogramisty S.S., który za Miechowitą (a pośrednio za Długo-
szem) nazywa żonę Władysława II Wygnańca Krystyną, gdy w rzeczywistości była 
nią Agnieszka Babenberg, Kraków mianuje (za Długoszem i Miechowitą) Grak-
chowem, Piotra Włostowica zaś, zwanego w dawnej historiografii zwykle Duni-
nem lub Duńczykiem, określa jako Piotra ze Skrzynna (w Chronica Polonorum: 
„Petrus comes magnus de Skrzin”, Matthias de Miechow, 1521, s. LXXXV—
LXXXVI). Mimo tych potknięć, niezawinionych przez anonima, fakt odwołania 
się do pierwszej polskiej drukowanej kroniki autorstwa szanowanego w Europie 
intelektualisty wystawia tłumaczowi Oeconomii… jak najlepsze świadectwo. 

Ciekawym przykładem odniesienia się do literatury polskiej jest nawiązanie do 
dwu bajek Ezopa sparafrazowanych przez Biernata z Lublina. Zbiór Ezop, to jest 
opisanie żywota tego mędrca obyczajnego, przydane są k temu przypowieści jego 
z przykładami niektórych filozofów dawnych został wydany w oficynie Hieronima 
Wietora w Krakowie w 1522 roku, a więc w bliskim sąsiedztwie czasowym kroni-
ki Miechowity22. Bajki Nikogo nie wzgardzaj (o chrząszczu, czyli „krówce”, i orle) 
oraz Nikomu krzywdy nie czyń (o lisicy i orle), druga i trzecia w zbiorze (Biernat 
z Lublina, 1997, s. 153—156), w narracji anonima posłużyły apologii przyjaźni 
bez względu na stan:

A też się to często przygadza, że ci, którzy swe niższe rodzice, ubogie 
a nędzne przyjaciele wzgardzają, karania ciężkiego czasu swego nie ucho-
dzą. Powiedział też około tego Ezop piękne przypowieści o orle i o liszce. 
I zasię o krówce i o orle, przez które znać dawa, że niewierność a wzgar-
dzenie miedzy przyjacioły nigdy bez pomsty nie przejdzie, niechaj się 
przedłuża jako chce. 

OaG, s. 69

22 Niewykluczone, że w latach 1522—1545 wytłoczono wznowienie Ezopa, które nie dochowa-
ło się do naszych czasów. 
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Marcin Luter cenił bajki Ezopa z uwagi na ich moralistyczną i pedagogicz-
ną wartość. Chętnie posiłkował się egzemplami z nich zaczerpniętymi, co wię-
cej, przełożył 13 fabuł legendarnego bajkopisarza (Schilling, 2017, s. 452—455, 
537—538). Wśród Lutrowych translacji nie ma jednak utworów wspomnianych 
przez Meniusa (Luter, 1883—2009, s. 452—460)23. Polski tłumacz Oeconomii… 
odwołał się do „przypowieści” zamieszczonych w traktacie Meniusa, mając za-
pewne świadomość, że są one dostępne dla polskojęzycznego czytelnika, i znając 
miejsce Biernata wśród protestantów Rzeczypospolitej. A było ono szczególne. 
Jako autor antypapieskiego i wolnomyślicielskiego listu do krakowskiego księ-
garza Szymona (1515) oraz fabuł krytykujących duchowieństwo zakonne (Wilk 
wełnisty złodziej isty) czy spowiedź uszną (Swe grzechy śmiechy) był on przez 
współczesnych uznawany za pioniera reformacji w Polsce (Grzeszczuk, 1991, 
s. 216—218; Wójcicki, 2015, s. 27—33)24. Jeszcze 11 lat po wydaniu Oeconomii 
albo Gospodarstwa list Biernata do Szymona został opublikowany w bazylejskiej 
drukarni Jana Oporina przez Mathiasa Flaciusa Illiricusa w zbiorze Catalogus 
testium veritatis qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae (Katalog świadków 
prawdy, którzy przed naszymi czasy sprzeciwiali się papieżowi) — bez wątpienia 
chorwacki teolog pozyskał epistołę (jak i inne polskie protoreformacyjne teksty) 
od polskich zwolenników reformacji.

Lekturę traktatu uatrakcyjniają ponadto wplecione w narrację przysłowia. 
Uwagę o pracowitości wspiera paremia: „[…] jest między nami Polakami pospolita 
przypowieść, że za ciężką pracą dom i stodołę podnoszą” (OaG, s. 65); o potrze-
bie posiadania przyjaciół: „Przeto starsi mądrzy tak mówili: tak się możemy bez 
dobrych przyjaciół obejść, jako bez ognia i wody” (OaG, s. 65); o tym, że jednak 
trudno znaleźć prawdziwą przyjaźń: „[…] mówi przypowieść pospolita: wiernych 
przyjaciół w potrzebie siła ich wchodzi w łót w wadze” (OaG, s. 66). Przysłowia te 
odnotowano w Nowej księdze przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich („Pra-
ca” nr 60 — poświadczone raz; „Przyjaciel” nr 91 — wielokrotnie; „Przyjaciel” 
nr 58a — tylko raz). Przestrogę przed zbytnim zabieganiem o dobra materialne 
potwierdzają paremie: „Są też około tego i insze przypowieści pospolite, jako ono: 
siedem rzemięsł, czternaście nieszczęścia. Item: ten nie może przed wielkim bogac- 
twem być bogatym etc.” (OaG, s. 59)25. Warto zwrócić uwagę na sposób wprowa-

23 Uprzejmie dziękuję Panu dr. hab. Jerzemu Sojce z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
za konsultację w tej sprawie.

24 W pracy J. Wójcickiego zob. na s. 41—45 list Biernata do księgarza Szymona w oryginale
i najnowszym przekładzie badacza. 

25 Pierwsze z wymienionych znalazło się w zbiorach przysłów Salomona Rysińskiego: Prover-
biorum polonicorum … centurie decem et octo. Lubcz: druk. B. Kmita, 1618 (nr 1397) oraz Przypo-
wieści polskie. Lubcz: druk. B. Kmita, 1621 (nr 1622). Paremia ta prawdopodobnie raczej nie funk-
cjonowała w polszczyźnie, zna ją tylko monogramista S.S. (Stanisław Murzynowski?) i Rysiński 
(Nowa księga przysłów… nie odnotowuje). Drugie z wymienionych przysłów nie jest odnotowane
w żadnym kompendium paremiologicznym, choć powinno być ujęte w Nowej księdze przysłów… 
jako wariant paremii „Mało bogactwa, mało troski” („Bogactwo” nr 18).
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dzania tych przysłów: to „przypowieści pospolite”, powtarzane przez „starszych”, 
znane „między nami Polakami”. Anonim akcentuje swoje zakorzenienie w kultu-
rze polskiej, przezornie asekurując się przed oskarżeniami o nowiniarstwo i sze-
rzenie obcych wzorów obyczajowych, argumentami często formułowanymi wobec 
polskich protestantów przez katolickich polemistów.

***

Pionierska Oeconomia albo Gospodarstwo wprowadza do refleksji polskich 
renesansowych intelektualistów ideę, że „stadło Boża sprawa”, inicjując w parene-
tyce apologię seksualności kobiety i mężczyzny będących w związku małżeńskim. 
Nowatorski jest też nakaz kształcenia dzieci. Opublikowany pod koniec 1545 roku 
w Królewcu traktat jest parafrazą Oeconomia christiana (1529) Justusa Meniusa, 
ewangelickiego teologa i duszpasterza, bliskiego współpracownika Marcina Lutra. 
Polska pochwała związku kobiety i mężczyzny, rodziny, pracowitego życia w domu 
nie zawiera bezpośrednich odwołań do Lutrowej teologii małżeństwa, obecne są 
w niej za to wątki z kroniki Miechowity i polskie przysłowia. Zapewne tłumacz 
miał nadzieję, że utwór stanie się lekturą ponadwyznaniową, dostępną wszystkim 
chrześcijanom, inspirującą innych pisarzy. Czy Oeconomia… stała się popularna 
„między nami Polakami”? Rzecz wymaga dalszych badań (ewentualna recepcja 
traktatu w pismach Jana Płoczywłosa Mrowińskiego, Mikołaja Reja, Cypriana 
Bazylika, Łukasza Górnickiego i późniejszych twórców). Osobną kwestią jest we-
ryfikacja hipotezy o Stanisławie Murzynowskim jako translatorze dzieła Meniusa. 
Bez wątpienia jednak ustalenie, że polska Oeconomia… jest przekładem traktatu 
teologa z Turyngii, świadczy o prężności środowiska królewieckich pisarzy i im-
presorów, otwartych na popularne w Europie Zachodniej nowości wydawnicze, 
modelujących zmiany w mentalności społecznej mieszkańców Rzeczypospolitej. 
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Dariusz Chemperek

Królewiec Novelties 
The First Polish Treatise on Marriage, Attributed to Jan Seklucjan, 

as a Formative Book

Su m mar y

The first Polish treatise on marriage and family life Oeconomia albo Gospodarstwo [Economy, 
or Household], published in Królewiec (Kaliningrad) in 1545, is a translation of Oeconomia chris-
tiana, das ist von christlicher Haushaltung by Justus Menius, a work published in Wittenberg in 
1529. The anonymous translator, signed with initials S.S., rarely diverged from the original. In sev-
eral excerpts he used the examples from Chronica Polonorum by Maciej of Miechów and from the 
life of Dorothea of Denmark, Duchess of Prussia; he referred to Aesop’s fables after Menius, prob-
ably being aware of their translation by Biernat of Lublin. The intention of the translator was, above 
all, to share the message about the sanctity of marriage and family, and (to a lower degree) about 
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the value of vocation in human life. Derived from Martin Luther’s ethics, these ideas were conveyed 
in the anonymous author’s formative book addressed to Polish Protestants and their supporters. In 
an accessible form of admonitions and pieces of advice, and without idealising marriage and fam-
ily life, monogamist S.S. included in Oeconomia albo Gospodarstwo everyday Lutheran theology.

Key words: Justus Menius, Stanisław Murzynowski, Królewiec, Lutheranism, Oeconomia chris-
tiana

Dariusz Chemperek

Les nouveautés de Königsberg
Attribué à Jan Seklucjan, le premier traité polonais sur le mariage

en tant que livre de formation

Résu mé

Le premier traité polonais sur le mariage et la vie familiale Oeconomia albo Gospodarstwo (Oe-
conomia ou ménage), édité à Königsberg en 1545, est la traduction de Oeconomia christiana, das ist 
von christlicher Haushaltung de Justus Menius, ouvrage publié à Wittenberg en 1529. Le traducteur 
anonyme utilisant les initiales S.S. s’est rarement éloigné de la version originale ; ce n’est que dans 
quelques fragments qu’il a évoqué les exemples de Chronica Polonorum de Maciej de Miechów et 
les épisodes de la vie de la princesse Dorothée de Prusse ; il se référait aux fables d’Ésope, comme 
Menius, tout en étant sans aucun doute conscient de leur traduction effectuée par Biernat de Lublin. 
L’intention du traducteur a été surtout de transmettre le message sur la sainteté du mariage, de la 
famille et (à un degré plus faible) de la valeur de vocation dans la vie de l’homme. Ces idées tirées 
de l’éthique de Martin Luther ont été véhiculées par le traducteur anonyme dans le livre de forma-
tion adressé aux protestants polonais et leurs partisans. Sous une forme accessible d’instructions et 
d’admonestations, sans idéaliser le mariage et la vie familiale, le monogrammiste S.S. a inclus dans 
Oeconomia albo Gospodarstwo la théologie luthérienne réalisée au quotidien.

Mots - clés : Justus Menius, Stanisław Murzynowski, Königsberg, luthéranisme, Oeconomia chris-
tiana
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O relikwii czy o sobie samym?
Źródła, realizacja i cel utworu 

Andrzeja Wargockiego
O Krz yżu i Ukrz yżowanym

Relikwia drzewa Krzyża Świętego w Lublinie

Kościół Dominikanów w Lublinie — od momentu fundacji w XIII wieku 
— był miejscem budującym tożsamość miasta i jego mieszkańców. Działo się to 
przede wszystkim za sprawą złożonej u dominikanów relikwii drzewa Krzyża 
Świętego. Moment założenia klasztoru w Lublinie skrywa przeszłość, najstarsze 
źródła potwierdzają obecność tych zakonników w mieście w 1282 roku, natomiast 
z pewnością można mówić o fundacji klasztoru dokonanej przez Kazimierza Wiel-
kiego w 1342 roku. Postępujący w XIV i XV wieku rozwój miasta związany był 
z prowadzoną przez królów polskich polityką wschodnią, w którą wpisana była 
w szczególny sposób również ta relikwia (Wojciechowski, 1995, s. 289—296; 
Starnawska, 2008, s. 110—111; Nowicka-Struska, 2013, s. 14). Do dziś nie 
wiadomo, w jaki sposób cząstka Krzyża znalazła się u dominikanów. Istnieją 
dwa sprzeczne przekazy, które łączy wspólne przekonanie o ruskim pochodzeniu 
obiektu (Wojciechowski, 2003, s. 332—333). Jako pierwszy zaświadczył o re-
likwii w XV wieku Jan Długosz w Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis 
(Nowicka-Struska, 2013, s. 9—15). Drugim przekazem, historycznie równoleg-
łym, pochodzącym także z pierwszej połowy XV wieku, była tzw. zaginiona księ-
ga chórowa lubelskich dominikanów. Została ona wykorzystana przez Macieja 
Waleriana w opublikowanym w 1537 roku utworze Historia perbrevis, quo pacto 
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vide licet magna portio Crucis Christi in oppidum Lublin pervenit (Walerian, 
1537) . Ta wersja, znacznie bardziej niż Długoszowa, zakorzeniła się w świado-
mości lublinian i pątników, a jej elementy upowszechniane były przez ikonografię 
sakralną, wizerunki książkowe oraz druki dewocyjne. Tekst Waleriana obejmował 
dzieje drzewa Krzyża Świętego, odnalezienie jego fragmentów przez św. Helenę, 
wątki historii Konstantyna Wielkiego oraz losy poszczególnych partykuł Krzyża 
w świecie chrześcijańskim. Według przekazu ofiarodawcą relikwii do klasztoru 
lubelskiego był biskup kijowski, dominikanin Andrzej, który otrzymawszy część 
drzewa Krzyża Świętego od księcia ruskiego Iwa, przywiózł ją do Polski ok. 1420 
roku. Początkowo miejscem złożenia relikwii miał być Kraków. Po gościnnym po-
bycie w Lublinie, a na skutek szeregu cudów, święta partykuła pozostała na wieki 
w kościele św. Stanisława1. 

Ukształtowanie legendy o pochodzeniu cząstki Drzewa przywołuje schematy 
związane ze średniowiecznymi narracjami o relikwiach, których translacja zazwy-
czaj stawała się zwornikiem wspólnoty i tożsamości społecznej, jej moc — virtus 
— odtąd stanowiła palladium miasta (Starnawska, 2005, s. 261—278).

Po początkowo intensywnym rozwoju kultu świętej cząstki, o czym świad-
czą wspomniane teksty, w XVI wieku nastąpił spadek religijności związanej 
z relikwią, jednocześnie zaś w Lublinie znacznie rozwinęły się ruchy reformacyjne 
(Kossowski, 1933; Montusiewicz, 1982; Gmiterek, 1982; Tworek, 1966; Chem-
perek, Meller, 2011, s. 16). Wyraźny wzrost zainteresowania kultem oraz po-
nowny przyrost piśmiennictwa dotyczącego drzewa Krzyża Świętego pojawił się 
w początkach XVII wieku. Klasztor lubelski wizytował Damian a Fonseca OP, 
który w 1617 roku pozostawił zalecenia, by w większym niż dotąd stopniu upo-
wszechnić jego kult (Wadowski, 2004, s. 266). Miały temu służyć przeróbki tekstu 
Macieja Waleriana wydane po łacinie i po polsku (Cianavenus, 1618; Godzimir-
ski, 1618). W tym samym niemalże czasie, ale poza środowiskiem dominikańskim, 
powstało dzieło temu służące — Andrzeja Wargockiego O Krzyżu i Ukrzyżowa-
nym (Wargocki, 1620). 

W historii piśmiennictwa dotyczącego kultu lubelskiego drzewa Krzyża zna-
czenie tego tekstu jest niebagatelne. Utwór był bowiem pierwszym, w którym wy-
korzystane zostały zeznania o cudownym działaniu relikwii lubelskiej, zwłasz-

1 Przekaz o translacji obejmuje następujące wydarzenia: zaprzyjaźniony z ruskim księciem bi-
skup Andrzej, obdarzony przez niego relikwią drzewa Krzyża, wyjechał z Kijowa. W drodze do 
Krakowa stanął na nocleg u dominikanów lubelskich. Nazajutrz jednak konie nie chciały ruszyć, 
co biskup zinterpretował jako znak, że relikwia powinna pozostać nie w Krakowie, ale w Lublinie. 
O cudzie dowiedzieli się mieszkańcy, do klasztoru zaś przybiegł proboszcz fary, prosząc o ukrusze-
nie części Drzewa dla sąsiedniego kościoła pw. św. Michała. Świętokradcze dłuto utknęło w dłoni 
biskupa i pozostało w niej, dopóki duchowny nie obiecał pozostawić relikwii w całości, wówczas 
samo wyskoczyło z ciała, a rana zagoiła się w cudowny sposób. Kolejny cud pochodzący z tego 
źródła dotyczył kupca gdańskiego Henryka, usiłującego uwieźć relikwię z miasta. Nie doszło to do 
skutku również z powodu oporu koni, a mieszczanie ufundowali jako votum kościół pod miastem.
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cza te spisywane w latach 1619—16202. Tekst stał się bezpośrednim wzorcem dla 
najważniejszych przekazów dotyczących relikwii, to jest Faworu niebieskiego…
(Lublin 1649) oraz Skarbu nigdy nieprzebranego… Pawła Ruszla (2013; 1655; 
1656), charyzmatycznej postaci siedemnastowiecznego Lublina3. 

Dzieło eksjezuity Wargockiego o dominikańskiej relikwii rodzi wiele proble-
mów badawczych. Na tom O Krzyżu i Ukrzyżowanym można spojrzeć jako na tekst 
encyklopedyczny, utwór o ambicjach historiograficznych, przetworzenie modnych 
kompendiów historycznych, dzieło upowszechniające miejsce kultu, utwór una-
oczniający postępujące zmiany religijności początków XVII wieku, zbiór miraku-
lów jako mikronarracji i ich pierwszą w historii sanktuarium lubelskiego edycję 
czy wreszcie tekst o twórcy — erudycie, którego autorskie „ja” jest jednym z naj- 
istotniejszych elementów strukturalnych utworu. Zagadnienia autopromocji twór-
cy oraz związków tekstu z miastem, jego przestrzenią, mieszkańcami i pamięcią 
wydają się najbardziej interesujące.

Andrzej Wargocki — autopromocja twórcy

Analiza utworu wymaga skrótowego oglądu dokonań tego autora. Wargocki 
(ok. 1559—po 1620 roku) należał do szermierzy pierwszego pokolenia Towarzy-
stwa Jezusowego w Polsce, był pisarzem i polemistą religijnym. Nie jest jasne 
jego pochodzenie społeczne, najprawdopodobniej był mieszczaninem4. Urodzony 
w Przemyślu ok. 1559 roku, wykształcony w Akademii Krakowskiej, wstąpił do 
zakonu jezuitów w 1577 roku w Braniewie. Jako profesor kolegiów w Pułtusku 
(1578), Wilnie (1579—1582), Braniewie (1582—1584) nauczał retoryki, dialektyki, 
poetyki. Z nieznanych bliżej przyczyn5 wystąpił z zakonu w 1591 roku. Później 
pracował jako kaznodzieja kolegiacki w Warszawie, piastował probostwo na Są-
decczyźnie, a w 1603 roku przeniósł się na prebendę w Krakowie przy kościele 
Mariackim, tutaj też najprawdopodobniej niedługo po 1620 roku zmarł. 

W pracach literackich Wargocki podejmował zróżnicowaną tematykę. Po pierw-
sze, był tłumaczem tekstów historiografii antycznej. Spolszczył dzieła: Juliusza 
Cezara O wojnie francuskiej ksiąg siedmioro (1608), Kwintusa Kurcjusza Rufusa 
O dziejach Aleksandra Wielkiego (1614), Justinusa, (1607), Waleriusa Maksimusa 

2 Tę akcję inkwizycyjną opisał później Paweł Ruszel w Skarbie nigdy nieprzebranym…, zob. 
Nowicka-Struska, 2016, s. 83—97.

3 O legendzie Pawła Ruszla zob. Jaroszewski, 2000; A. Nowicka-Struska, 2016.
4 Biogramy: Wojciechowski, 2003; Sokolski, 2011, s. 11—24; Litwornia, 2003, s. 24—30; 

Wyczawski, 1983, s. 386—387; Grzebień, oprac., 1996, s. 719.
5 A. Litwornia jako przyczynę dymisji z zakonu wskazał konfliktowość Wargockiego i niepod-

dawanie się decyzjom przełożonych, zob. Litwornia, 2003, s. 28.
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O dziejach i powieściach pamięci godnych ksiąg dziewięć… (1609) (Wargocki, 
1614; 1608; 1607; 1609). Drugi nurt jego zainteresowań stanowiły utwory o tema-
tyce peregrynacyjnej. Wargocki podjął się przełożenia średniowiecznego tekstu 
Bernarda Breidenbacha Peregrinatio in terram sanctam (Moguncja 1486), wyda-
nego jako Peregrynacyja arabska albo droga do grobu św. Katarzyny (Wargocki, 
1610; zob. Wojciechowski, 2013). Niedługo potem wtórnie spolszczył Peregryna-
cyję abo pielgrzymowanie do Ziemi Świętej J.O. Pana J.M.P Mikołaja Krzysztofa 
Radziwiłła, zlatynizowaną uprzednio przez Tomasza Tretera (1601). Podejmując tę 
problematykę, w 1610 roku, na podstawie wielu źródeł, opracował rodzaj przewod-
nika po Rzymie: O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje (Wargocki, 
2011). O ile utwory o tematyce wschodniej były przekładami autorskich tekstów 
Radziwiłła i Breidenbacha, o tyle kompendium rzymskie stanowiło już samodziel-
ny tekst Wargockiego, nieco kuriozalny, ponieważ autor nigdy w Rzymie nie był. 
Opisał go na podstawie licznych w tym czasie wczesnonowożytnych bedekerów 
i traktatów odnoszących się do spuścizny Wiecznego Miasta6. Dzieło Wargockiego 
było kompilacją tekstów w większości jemu współczesnych twórców, które autor 
uzupełniał własnymi wstawkami, uznając literacki kolaż za własny utwór. 

Trzecią grupę dzieł Andrzeja Wargockiego tworzyły utwory o charakterze 
antyreformacyjnym. Napisał on Apologię przeciwko luteranom, zwinglianom, kal-
winistom, nowokrzczeńcom (Kraków 1605) oraz Przestrogę na chytrość ministrów 
ewangelickich w rozmowach o wierze (Kraków 1605) (Wargocki, 1605a; 1605b). 
Wszystkie kręgi zainteresowań duchownego są widoczne w ostatnim opublikowa-
nym jego dziele — O Krzyżu i Ukrzyżowanym. 

Prace literackie, translatorskie, polemiczne Wargockiego pozostają w ścisłym 
związku z formacją intelektualną, do której przynależał. Ukształtowany według 
humanistycznego wzorca jezuickiej paidei odznaczał się dużą kulturą literacką, 
a jego działania na polu piśmiennictwa ukierunkowane były na poznawczą i wy-
chowawczą wartość tekstu (Borowski, 1993, s. 27—39; Dąbkowska-Kujko, 2009, 
s. 153—190). Warto podkreślić także, że przynależał do Towarzystwa Jezusowego 
w okresie działalności pionierów, mistrzów i kolosów Societatis Iesu w Polsce, 
należał do pokolenia jezuitów — humanistów, takich jak Benedykt Herbest, Stani-
sław Warszewicki, Stanisław Grodziecki, Jakub Wujek czy Piotr Skarga.

Jak wynika z chronologii jego prac, największą aktywność pisarską wykazy-
wał pomiędzy 1605 a 1614 rokiem, będąc już wówczas poza zakonem, zaś pomię-

6 Literatura peregrynacyjna w początkach XVII w. była, zarówno w Polsce, jak i w Europie, 
bardzo rozwinięta. Podejmując temat Rzymu chrześcijańskiego i pogańskiego, eksjezuita spolszczył 
w pierwszej księdze swojego dzieła Admiranda […] sive de magnitudine Romana Justusa Lipsiusa. 
W drugiej księdze tekstu postępował on za kilkoma autorami, takimi jak: Andrea Fulvio De Urbis 
antiquatibus, Franz Schott Itineararii Italiae rerumque Romanum libri tres, zbiorem Mirabilia urbis 
Romae Giovanniego Lupardiego, a także tekstem znanego polskim jezuitom katolickiego polemisty 
angielskiego Thomasa Stapletona Vere admiranda, seu de magnitudine Romanae Eccelsiae libri duo,
zob. Litwornia, 2003, s. 33—35; Dąbkowska-Kujko, 2010, s. 21, 84; Wojciechowski, 2013, s. 101.
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dzy 1614 rokiem a ostatnim jego, „lubelskim” dziełem istnieje dość długa, trud-
na do zinterpretowania luka twórcza. Nie jest wykluczone, że właśnie zawarte 
w O Krzyżu i Ukrzyżowanym passusy, które omówione zostaną dalej, nieco ją 
rozświetlają. 

Nie wiadomo, jakie okoliczności wpłynęły na fakt, że autor tekstów dotyczą-
cych miejsc świętych, sprawny kompilator i kompetentny czytelnik wielu nowo-
żytnych utworów o tematyce religijnej (zob. Wojciechowski, 2003, s. 356, 426) 
oraz znawca i tłumacz antyku zainteresował się lubelską relikwią. Związki pisarza 
z Lublinem są trudne do uchwycenia. Wargocki, który pochodził z ziemi przemy-
skiej, mógł być spokrewniony z posiadającymi podobne korzenie Ambrożym War-
gockim, prefektem szkół jezuickich w Lublinie, i Bartłomiejem, dominikaninem 
lubelskim (zob. Sokolski, 2011). Lubelskie księgi miejskie odnotowują ponadto 
mieszczanina Andrzeja Wargockiego, którego dotyczą wpisy sądowe pojawiające 
się pod koniec lat dwudziestych XVII wieku (Archiwum Państwowe w Lublinie, 
Księgi Miejskie Lubelskie, 1629, k. 72; 1632, k. 284). Autor w O Krzyżu i Ukrzy-
żowanym przyznaje, że był w Lublinie w 1619 roku (Wargocki, 1620, s. 101, 136). 
O dobrej znajomości realiów lubelskich świadczy szereg passusów w tekście. Do-
wodzą tego choćby wypowiedzi Wargockiego odnoszące się do środowiska domi-
nikańskiego czy przeora konwentu Antonina Susmary (Jaroszewski, 2001, s. 39). 

List dedykacyjny książki podpisany został w Zamościu, w maju 1620 roku. 
Miejsce druku i złożenia dedykacji jest jedynym śladem bytności Wargockiego 
w tym mieście. Duchowny znalazł się tam niedługo po ślubie Tomasza Zamoy-
skiego z Katarzyną Ostrogską, w marcu 1620 roku. Najprawdopodobniej autor za-
biegał o opiekę Anny Ostrogskiej, której zadedykował utwór (Wargocki, 1620,
k. nlb.)7. Wargocki aktywnie starał się o finansowanie swoich dzieł, ale niekie-
dy miał z tym kłopoty. Nie udało mu się na przykład opublikować powstałych 
w latach 1607—1614 tłumaczeń dzieł starożytnych (Sokolski, 2011 s. 19—20).
Pewne problemy związane z kosztami druku miał z przewodnikiem O Rzy-
mie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje (Litwornia, 2003, s. 30). Także
w O Krzyżu i Ukrzyżowanym wielokrotnie pojawiać się będą świadectwa świado-
mego propagowania własnej twórczości i poszukiwania dla niej źródeł finansowa-
nia, o czym jeszcze będzie mowa.

O Krzyżu i Ukrzyżowanym to złożony strukturalnie tekst, na pierwszy rzut oka 
zbliżony do kompendiów historycznych, teologicznych, filologicznych i religijnych. 
Na księgę pierwszą składa się 29 rozdziałów, druga, O drzewie Krzyża świętego 
u ojców dominikanów w Lublinie, zawiera 9 rozdziałów; w końcowym fragmencie 
dzieła znalazły się opisy 31 cudów, które dokonały się za sprawą relikwii lubel-
skiej. Obydwie księgi zakończone są modlitwami św. Brygidy. Na odwrocie karty 

7 Nadmienić należy, że wszystkie inne jego teksty ukazywały się w różnych drukarniach kra-
kowskich — Piotrkowczyka, Siebeneichera, Kempiniego, a częsta zmiana wydawcy wiązała się 
z faktem, że pomiędzy autorem a drukarzami dochodziło do konfliktów. Zob. Wojciechowski, 
2003.
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tytułowej zamieszczony został drzeworyt przedstawiający Chrystusa na krzyżu, 
pod którym autor umieścił fragment z Katechez św. Cyryla Jerozolimskiego (Cy-
ryl Jerozolimski, 2000, s. 185—206). Odnosił się on do różnych kulturowych 
funkcji Krzyża. Pierwsza eksponowała jego historyczno-cywilizacyjny triumf:

Krzyż wszytkie narody zgromadził, Persy w poddaństwo podał, Tatary 
w zwierzęcym okrucieństwie żyjące uskromił, Egiptcyjany od kotów i psów 
do poznania Boga prawdziwego przywiódł. 

Wargocki, 1620, k. nlb.

Drugą określić można jako pragmatyczno-dewocyjno-magiczną: „[…] leczy 
choroby, odpędza dyjabły, od trucizn i czarów broni”, trzeci człon tego krótkiego 
urywka przywoływał zaś eschatologiczne pouczenie: „[…] z Jezusem ukaże się na 
niebie” (Wargocki, 1620, k. nlb.). Tak dobrany fragment odpowiadał klasycznym 
celom perswazyjnym: pozyskiwania, pouczania i wzruszania. Pomiędzy strukturą 
motta a dispositio całego tekstu dostrzec można zamierzoną równoległość i kon-
sekwencję autora.

Andrzej Wargocki, zgodnie z duchem epoki, uczoność widział jako kompilację 
pism innych autorów: „[…] co iżem w tych moich dwóch księgach szeroce z grec- 
kich i łacińskich doktorów, także z rozmaitych innych pisma pokazał” (Wargocki, 
1620, k. nlb.). W początkach XVII wieku za twórczością tego typu stały z jednej 
strony tradycja średniowieczna, z drugiej zaś — edukacyjna działalność jezuitów, 
których szkoły kształciły odbiorców wiedzy o charakterze encyklopedycznym. 
Czytelnik tego typu tekstów nie tylko był ciekaw zasobów wiadomości o świecie, 
dziejach i naturze, ale też, zgodnie z założeniami epoki, pragnął rozszyfrować 
znaki w księdze świata (Okoń, 2009, s. 22—23; Bieńkowski, Dobrzycki, 1998; 
Sokolski, 2000, s. 123—161). Dzieło Wargockiego zbliżone jest genologicznie do 
utworów o charakterze encyklopedycznym, jednak całkowite podporządkowanie 
tekstu funkcji zaspokojenia ciekawości odbiorcy byłoby zbytnim uproszczeniem 
i nie tłumaczy całkowicie celu autora.

Pisarz nie zdradził wszystkich źródeł, z których korzystał. Badania dowodzą, 
że w księdze pierwszej postępował on w znacznej mierze tropem średniowiecz-
nych i wczesnonowożytnych traktatów de cruce (Wojciechowski, 2003). Jak 
udowodnił Wojciechowski, dzieło Wargockiego najwięcej zbieżności wykazuje 
z tekstem De cruce Christi… Jakuba Gretsera, niemieckiego jezuity końca XVI 
wieku (Gretser, 1598; 1600; 1605; zob. Wojciechowski, 2003, s. 210—211, 296, 
362). Jego dzieła były znane w Polsce z historycznej i antyprotestanckiej tematy-
ki, jezuita był także cenionym wykładowcą w cieszącym się powodzeniem wśród 
Polaków uniwersytecie w Ingolstadt (Wojciechowski, 2003, s. 210)8. Zależność 
utworu Wargockiego od tekstu Gretsera została udowodniona (Wojciechowski, 

8 Jakub Gretser napisał ponadto znany w Polsce podręcznik greki, zob. K. Estreicher, 1899: 
Bibliografia polska. T. 17. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 353—354.
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2003, s. 360), jednak sposób postępowania za wzorcem nie był tak jednoznaczny, 
jak w przypadku spolszczenia przez Wargockiego Admirandy Lipsjusa w prze-
wodniku po Rzymie. O Krzyżu i Ukrzyżowanym, liczące ponad 137 stron, było 
raczej przetworzeniem ośmiusetstronicowego utworu Gretsera (Wojciechowski, 
2003, s. 360). Jak zauważył Wojciechowski, Wargocki dokonał swoistej kumulacji 
treści rozdziałów z dzieła niemieckiego, a niektórych podjętych przez tego autora 
zagadnień nie włączył do pracy. Należy zwrócić uwagę, że choć dzieło polskiego 
eksjezuity skrzyło się mnóstwem przypisków źródłowych, o należącym do Towa-
rzystwa Jezusowego Gretserze jednak milczało. 

Utwór polskiego tłumacza nie był jednak wyłącznie transformacją i skró-
tem De cruce Christi. Za element autorski uznać trzeba wprowadzenie do teks-
tu licznych odwołań do Revelationes św. Brygidy, a obydwie części dzieła koń-
czą modlitwy mistyczki. Jej słynne objawienia były znane i obecne w księgach 
rękopiśmiennych w Polsce w XV stuleciu (zob. Potkowski, 1984, s. 102, 142, 
156—157)9. Na przełomie XVI i XVII wieku kult św. Brygidy w Polsce nie był 
jednak powszechny (Kwiatkowska-Frejlich, 2006, s. 533—543). Jedyne łaciń-
skie wydanie objawień świętej pochodziło z 1522 roku10. Kult mistyczki pielęg-
nowali pierwsi Jagiellonowie (Kwiatkowska-Frejlich, 2006, s. 533). W począt-
kach XVII stulecia ponownie doszło do jego ożywienia. W 1617 roku, a zatem tuż 
przed opublikowaniem tekstu Wargockiego, wydana została Koronka żywota Pa-
najezusowego, którą ś. Brygida odmawiała (Koronka żywota Panajezusowego…, 
1617)11. Wątek brygidiański w utworze Wargockiego można powiązać z Lublinem. 
Ośrodkiem, którego działalność wpłynęła na ożywienie tego kultu, był lubelski 
klasztor i kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, jeden 
z dwóch klasztorów brygidiańskich w Polsce (Piotrowska, 2005, s. 129—158). 
Dom lubelski przeżywał wówczas renesans powołań12. Konwentem zawiadywała 
na przełomie wieków i w pierwszych dekadach siedemnastego stulecia ksieni Ag-
nieszka Jastkowska, za której rządów doszło do powstania sieci klasztorów-córek 
domu lubelskiego (Kwiatkowska-Frejlich, 2009, s. 30). Być może Wargocki do-
strzegł wzrost zainteresowania spuścizną szwedzkiej mistyczki. Ponadto pomię-
dzy kościołem dominikańskim a brygidkowskim istniały subtelne relacje perso-
nalne związane z podlubelskim rodem Firlejów z Dąbrowicy. W 1620 roku, czyli 
w czasie opublikowania dzieła Wargockiego, w klasztorze brygidek były aż trzy 

 9 Potkowski wskazuje kilka kodeksów, w których znajdowały się pełne teksty Revelationes 
(np. Biblioteka Seminarium w Płocku, MS 39), jak i zabytki, w których najprawdopodobniej obja-
wienia były spisane.

10 Libellus de quibusdam futuris ex Sancte Brigitte revelationum libris, additis etiam non nullo-
rum aliorum dictis collectus, 1522. Cracoviae: per Florianum.

11 Bibliografia druków związanych ze św. Brygidą pokazuje, że największy ich przyrost nastą-
pił pod koniec XVII i w XVIII w.

12 Wówczas konwent dał początek nowym ośrodkom na wschodzie Rzeczypospolitej: w Sokalu, 
we Lwowie, w Samborze, Lipiu, zob. Kłoczowski, 1976, kol. 115—116.
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panny Firlejówny13. W tym samym okresie Firlejowie stali się głównymi donato-
rami dominikańskiego kościoła św. Stanisława, a kaplica relikwii drzewa Krzy-
ża Świętego pełniła też funkcję rodowego mauzoleum. Związki Firlejów z oby-
dwoma klasztorami mogły zaowocować zbieżnością motywów ornamentacyjnych 
w obu budowlach (Smoliński, 1915, szp. 269—299). Oprócz tych powinowactw 
można też wspomnieć, że na początku stulecia dominikanie byli ojcami duchow-
nymi brygidek (Kwiatkowska-Frejlich, 2009, s. 92—93). Te wątki czy zależ-
ności stanowią dość drugorzędny kontekst. Niepodważalne jest jednak, że jezuita 
w O Krzyżu i Ukrzyżowanym wyraźnie chciał zainteresować odbiorców tekstu 
postacią i objawieniami mistyczki z jeszcze jednego, najważniejszego powodu. Za-
równo w pierwszej, jak i drugiej księdze przywoływał nie tylko Revelationes, ale 
swoje własne tłumaczenia objawień św. Brygidy. Zdradził też odbiorcy źródło i cel 
swojego zainteresowania średniowiecznymi wizjami: 

A te Boskie objawienia są od kościoła Bożego za prawdziwe przyjęte 
od kilka koncylija, także od kilku papieżów potwierdzone; wszytek je świat, 
narody wszytkie je czytają, daj Boże któremu bogaczowi Ducha swego 
świętego, aby mi chciał na druk nałożyć, pragnę całym sercem wydać 
ich polskim językiem, bom je przełożył [podkr. — A.N.S.].

Wargocki, 1620, s. 51

Translacja, której istnienie ujawnił Wargocki, wyprzedziłaby zatem edycję 
polskiego tłumaczenia prawie o 80 lat, pierwsze polskie wydanie wizji szwedzkiej 
księżniczki, opublikowane pt. Skarby niebieskich tajemnic, wydrukowano bowiem 
dopiero w 1698 roku (Skarby niebieskich tajemnic…, 1698).

Autor otwarcie promował również większość innych swoich prac opublikowa-
nych i niewydanych drukiem, konsekwentnie budując autorytet siebie jako pisarza. 
W tekście spotykamy wielokrotne odwołania do O Rzymie pogańskim i chrześ-
cijańskim…: „Czytaj o nim w Rzymie moim chrześcijańskim” (Wargocki, 1620,
s. 26). Jako swoje dzieło potraktował też Peregrynację do Ziemi Świętej: 

Teraz go jest część w Rzymie, w kościele św. Praksedy. Powiedziałem 
część, bo też także drugą część pielgrzymom ukazują w Jeruzalem, jako 
masz w Peregrynacyjej Radziwiłłowskiej, którąm już kilkakroć wydał.

Wargocki, 1620, s. 74

Kilkakrotnie powracał również do najwcześniejszego swojego tekstu, Apologii 
przeciwko luteranom, zwinglianom, kalwinistom, nowokrzczeńcom z 1605 roku. 
Przywoływał go we fragmentach O Krzyżu i Ukrzyżowanym, w których odnosił 
się zarówno do reformacyjnych poglądów na temat kultu relikwii Krzyża, jak i do 
jego form: 

13 W latach późniejszych do brygidek wstąpiły także Katarzyna, córka Mikołaja, i Dorota, cór-
ka Andrzeja. O tych i wcześniejszych Firlejównach zob. Borkowska, 2005, s. 338—342.
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Angielscy zaś kalwinistowie koniecznie z Pisma pokazowali, że Krzyża 
świętego odrzucać grzech, sromota, hańba, także księgi napisali, i żałują 
pracę królewskiej w tym daremnej. A zwilingliani jedno z nimi i ciało, 
i dusza, czytaj moję Apologiją, zawsze się żegnają, lud nabożny, ale by nie 
z tego końca począć.

Wargocki, 1620, s. 100

Wargocki nie tylko promował swoje opublikowane już utwory, ale zapowiadał 
też te, które, podobnie jak wizje św. Brygidy w jego przekładzie, dopiero oczekują 
na druk. Z tekstu wynika, że Revelationes nie są jedynym dziełem, które zdążył 
napisać lub przełożyć, ale nie wydał. W rozdziale Jako dawno krześcijanie uży-
wają Krzyża zatrzymał się na moment przy obrządku ormiańskim, konkludując, 
że: „[…] ja tego nabożeństwa ormiańskiego nie rozumiem”, zaraz jednak dodał, iż: 

[…] mam ja niewielką książeczkę, już niemal gotową do druku i wydam ją 
lada w dzień posławszy do drukarnijej krakowskiej, kędym opisał dosta-
tecznie foremnie artykuły wiary ormiańskiej14. 

Wargocki, 1620, s. 80—81

Andrzej Wargocki to autor stale zabiegający o finansowanie, wydawanie i po-
pularyzację swoich prac15. Strategia autopromocji była praktykowana przez wielu 
twórców tego okresu i należała do typowych zachowań dbających o sławę, więc 
i druk swoich utworów, humanistów, których przedstawicielem był przecież eks- 
jezuita. Analogiczne zabiegi stosował on wcześniej, choćby w O Rzymie pogań-
skim i chrześcijańskim…, gdzie zapowiadał swój przekład Salustiusza. Budowanie 
własnego wizerunku i promocja swojej twórczości nigdzie w jego tekstach nie 
zaznaczyły się jednak na taką skalę, jak w O Krzyżu i Ukrzyżowanym. 

Autorskie „ja” Wargockiego objawia się w dziele na wiele sposobów. Twórca 
wyraźnie z duchem epoki kreuje siebie na erudytę i człowieka uczonego. Omawia-
ny tekst zbliżony jest genologicznie do utworów o charakterze encyklopedycznym, 
obfituje w przywoływane źródła historiograficzne, pisma Ojców Kościoła, zarów-
no łacińskich, jak i greckich, różnorakie kompendia, hagiografię, teksty antyczne, 
średniowieczne i nowożytne16. Metodę tę przetransponował także do księgi dru-
giej, dotyczącej lubelskiej relikwii. Eksjezuita wykorzystał również obficie rodzi-
mą historiografię: kroniki Macieja Miechowity, Bernarda Wapowskiego, Marcina 
Bielskiego, Marcina Kromera i Macieja Stryjkowskiego. 

14 Ormianie znajdowali się w kręgu zainteresowań jezuitów, którzy w tym czasie usiłowali do-
prowadzić do unii tego odłamu chrześcijaństwa z Rzymem, zob. Zakrzewska-Dubasowa, 1982,
s. 269—277; Barącz, 1856, s. 332—337.

15 O kształtowaniu się nowożytnej autopromocji autorów, zabiegach o druk zob. Febvre, Mar-
tin, 2014, s. 249—255.

16 Na temat erudycji w systemie edukacji i nauce polskich jezuitów zob. Puchowski, 1998, por. 
Pawlak, 2012. 
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Argumenty ex libris stanowiły tylko część perswazyjnych zabiegów autora. 
Andrzej Wargocki zdawał sobie sprawę, że w dobie poreformacyjnej autorytet 
ksiąg może być niewystarczający, a w czasach wzmożonej polemiki i propagandy 
religijnej przełomu XVI i XVII wieku, której orężem stała się prasa drukarska, 
księga i druk były mieczem obosiecznym. Dlatego istotnym argumentem duchow-
ny często czynił własne doświadczenie i osobiste przekonanie. Stąd między in-
nymi, opisując za jezuickim polihistorem Juanem de Mariana17 zwyczaj noszenia 
przed biskupem znaku krzyża, komentował, że:

Jam w chłopięcym wieku moim przed lat niemal sześciądziesiąt widział, 
że gdy był z koncilijum trydenckiego on zacny i wielce świątobliwy biskup 
Walenty Herbort przyjachał, nie tylko noszono krzyż przed niem, ale wszy-
scy ludzie młodzi i starzy na ziemi klękali. 

Wargocki, 1620, s. 16

Niekiedy, wobec niemożności odwołania się do własnego doświadczenia, chęt-
nie przywołał on innych bezpośrednich, naocznych świadków opisywanego wy-
darzenia. Na przykład w rozdziale XXVII O podnóżku, słupie, trzcinie, gębce, 
włóczniej, sukience, ścierce duchowny, opisując detal suppedaneum, tj. belki pod 
nogami Chrystusa pojawiającej się na wschodnich krucyfiksach, przywołał świa-
dectwo pewnego szesnastowiecznego podróżnika Jana Rebilińskiego, co stanowi 
bardzo interesujący fragment tekstu:

Mamy to u starych doktorów świętych, że pod nogami Pańskimi był 
jako pieniek płaski przybity do krzyża, do którego, mówię, pieńka także 
nogi święte przybite były […] O podnóżku znajdziesz u świętego Ireneusza 
[…] Justyna męczennika […]. Toż widzimy na obrazach starych, a zwłasz-
cza greckich. Jan Rebiliński w Antiochije, gdy roku P[ańskiego] 1598 przy 
patryjarsze mieszkał, w kościele greckim widział z takim podnóżkiem 
krucyfiks, o którym powiadano, że od lat 900 był robiony. Tenże w Malcie, 
która zowią Waleta, kędy jest residentia Magni Magistri, widział w kościele 
Assump[ionis] S.Virginis, u Greków unitów, dawniej przed antyjocheńskim 
takowyż krucyfiks, jeszcze za czasów apostolskich malowany. Takowyż 
w Rzymie i karmelitów, zowią ich mitigantes, przed tysiące lat malowany, 
widział. Właśnie takowy w sycylijskim mieście Panormie, ulany z spiże 
widział, powiadali obywatele, że przed lat 1200 był uczyniony.

Wargocki, 1620, s. 72—73

Siebie — autora, erudytę, autorytet — czyni także przewodnikiem czytelni-
ka po innych księgach. Po wielekroć bowiem Andrzej Wargocki zwraca się do 
odbiorcy, uzupełniając, dodając, zaspokajając czy przekierowując spodziewaną 
ciekawość:

17 J. de Mariana, 1592: Historiae de rebus Hispaniae Libri XX. Toleti: Typis P. Roderici. 
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Znajdziesz to wszytko, co się w tym rozdziale pisało, u Blonda, Ce-
drena, Sabella, Kromera, Miechowity i indziej Szafnaburga, Baroni[usza] 
Herbest[eina], Stryjk[owskiego]; […] siła o tymże i u inszych historyków.

Wargocki, 1620, s. 107

Bezpośrednie zwroty do czytelnika związane są nie tylko z naprowadzaniem 
na inne źródła i wskazywaniem swojej erudycji. Wargocki wchodzi z odbiorcą 
w dialog: 

Mówię, iż to bajki […] Uważ ten koncept, ujrzysz własną fabułę, o której 
się mówi. Ale spytasz: kto Pana zdejmował z krzyża? Powiedziała o tym 
świętej Brygidzie Najświętsza Panna […].

Wargocki, 1620, s. 68—69 

Czy w innym miejscu: 

Postrzeż tu, abyś, kiedy o namazaniu Pańskim czytasz, nie rozumiał, 
żeby miał być wywnętrzony, gdyż by to było twoje rozumienie barzo nie-
znośne, a niemal z bluźnierstwem. 

Wargocki, 1620, s. 71

Duchowny poucza, koryguje, przewiduje potknięcia intelektualne, a siebie sa-
mego sytuuje wyżej niż odbiorcę. Wargocki, przeprowadzając czytelnika przez 
meandry teorii, faktów, możliwości interpretacyjnych dotyczących historii Krzy-
ża, wykorzystywał również swoje doświadczenie w teologii kontrowersyjnej, na-
byte w czasie aktywności w zakonie jezuitów. Sumował on różne wersje zdarzeń 
czy faktów, obalał fałszywe i wskazywał właściwe rozwiązania18. Niekiedy także 
przedstawiał kilka opinii na dany temat i otwarcie przyznawał, że nie ma pewności 
co do właściwego rozwiązania. I tak, w rozdziale piątym Z jakiego drzewa był zro-
biony Krzyż Pański konkludował po podaniu sześciu różnych teorii: „Jest inszych 
opinij dosyć, ale to najpewniejsza, że nie masz nic pewnego, jam cokolwiek przy-
pomnieć chciał, wszakoż mi się zda podobniejsza ze wszech miar piąta” (Wargo-
cki, 1620, s. 12). Przewodnikiem-nauczycielem był nie tylko po nieskończoności 
ksiąg, co raz po raz zaznaczał: 

Kiedy by kto chciał, abo wszytkie, abo co przedniejsze, żadnego nie 
opuszczając, Krzyża świętego cuda opisać, musiałby na to ksiąg nie jeden 

18 W Apologii przeciwko luteranom, zwinglianom, kalwinistom, nowokrzczeńcom Wargocki pi-
sał: „Niemal tyle jest wiary sekt, ile głów […]. W tej Apologijej słowa ich [ministrów protestanckich 
— A.N.S.] wypisałem, księgi ich z których co się brało, ukazałem […] Pokazałem i drugą stronę 
Kościoła Katolickiego Rzymskiego naukę zbawienną, a pokazałem ją rozmaitym sposobem […]” 
(cyt. za: Natoński, 2003, s. 153).
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tysiąc […] odłożyć. Rozmaitość ich dziwnie jest poważna, liczba do opisania 
trudna, podobieństwo same podczas niemal przechodzi wiarę.

Wargocki, 1620, s. 23

ale też po świecie innych tekstów kultury — obrazów, pomników, budowli, obycza-
jów, co wynikało z jego znajomości piśmiennictwa peregrynacyjnego. Hierarchię 
dowodów zazwyczaj rozpoczynał od powagi ksiąg, przechodząc do argumentu 
osobistego doświadczenia, by ukształtować ostateczną opinię nauczyciela-prze-
wodnika:

Co zaś się dotycze wielkości, i widziałem rozmaite, i naczytałem się do-
syć o tym, bezpiecznie powiedzieć mogę, że wątpię, aby się kiedy w krześ-
cijaństwie, Krzyż święty większy [niż lubelski — A.N.S.] mógł znaleźć.

Wargocki, 1620, s. 95

O Krzyżu i Ukrzyżowanym, tak w pierwszej, jak i w drugiej księdze, sprawia 
wrażenie utworu nieuporządkowanego i mało spójnego. Opinię taką wyraził Le-
szek Wojciechowski (2003, s. 361). Kompozycyjny — pozorny jednak — chaos 
dostrzegał też i twórca, ale jak wynika z tekstu, było to jego zamierzenie. Autor 
kilkakrotnie sygnalizował, że zaniechanie linearnej narracji przyczynowo-skutko-
wej, przeskoki myślowe, powroty do przerwanych wątków, powtórzenia są prze-
myślane i stanowią jego autorskie założenie, a niekiedy świadome odstępstwo od 
porządku pierwowzoru: „Podobnoć ten rozdział do pierwszych ksiąg przynale-
żał, ale jakożkolwiek i tu mu dobrze dla pewnych przyczyn [podkr. — A.N.S.]” 
(Wargocki, 1620, s. 110). Przewidując zarzut, że pominął jeden z cudów —
tzw. mitów „założycielskich”, najważniejszych przekazów mirakularnych budują-
cych narrację o obiekcie kultu — uprzedzał go słowami: „Było do tego i trzecie 
cudo barzo dziwne, o gdańszczaninie, ale lepiej, że go niżej między drugimi wy-
czytasz” (Wargocki, 1620, s. 109). W innych miejscach wielokrotnie zaś prze-
konywał, że „będzie jeszcze o tym niżej”, czy „acz ta wprawdzie nie barzo tego 
miejsca narracyja własna, jednak względem lubelskiego dostatecznieć to a krótko 
pokażę” (Wargocki, 1620, s. 95).

W nieustannym dialogu z czytelnikiem, stale podtrzymywanym przez autora- 
-przewodnika: „Ale patrz, co się dalej działo […]” (Wargocki, 1620, s. 40), Wargocki-
-nauczyciel uprzedzał i zapowiadał kolejne sekwencje: „Iżeś czytał pierwsze, teraz 
drugie…” (Wargocki, 1620, s. 109), „A w tym rozdziale czytelniku, jako w źwier-
ciadle możesz poznać, co tam zacz byli krześcijani, a jacy są teraz” (Wargocki, 
1620, s. 20); czy wskazywał, na co w danym momencie odbiorca powinien zwrócić 
szczególną uwagę: „[…] tu muszę przestrogę napisać” (Wargocki, 1620, s. 49).

Obecność wyrazistego autorskiego „ja” „przewodnika” i znawcy tematu była 
znamienna nie tylko dla tego utworu Wargockiego. Dostrzec je można też w in-
nych, na przykład w O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje. Była to 
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charakterystyczna cecha jego pisarstwa i nie należy jej przyporządkowywać tylko 
do jednego tekstu19.

Nieustanna obecność autora, uprzedzanie myśli odbiorcy, sugerowanie roz-
wiązań, ale także formuły podążania wraz z czytelnikiem przez tekst pokazu-
ją, że duchowny konsekwentnie, choć meandrycznie, z racji czynionych dygresji, 
prowadził do obranego celu. Wobec znacznych różnic pomiędzy częściami teks-
tu — pierwszą, stanowiącą skrót traktatu Gretsera, i drugą, będącą samodzielną 
przeróbką wcześniejszych materiałów dotyczących relikwii lubelskiej oraz nota-
rialnych zapisów cudów — osoba autora-przewodnika jest najistotniejszym ele-
mentem spajającym obydwie księgi.

Lublin — axis mundi

Druga księga dzieła Andrzeja Wargockiego nosi tytuł: O drzewie Krzyża 
Świętego u ojców Dominikanów w Lublinie. Jej kompozycja prowadzi od znanych 
w świecie chrześcijańskim dziejów słynnych relikwii drzewa Krzyża Świętego 
do księgi cudów partykuły lubelskiej. Dziewięć rozdziałów tej części podejmuje 
kilka zasadniczych kwestii: losy wszystkich znanych relikwii krzyżowych; hi-
storię i translację partykuły lubelskiej; dzieje kultu Krzyża; ruch pielgrzymkowy 
w świecie chrześcijańskim; formy liturgicznego i pozaliturgicznego kultu Krzy-
ża oraz księgę cudów lubelskich. Wobec wszystkich tych zagadnień ostatecznym 
kontekstem i punktem odniesienia jest dla autora relikwia lubelska i jej depozy-
tariusz, dominikański kościół św. Stanisława. Partykuła lubelska jawi się w tym 
świetle jako kumulacja mocy Krzyża, najznakomitsza realizacja kultu i ukorono-
wanie całej wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej. 

Rozdział pierwszy tej części dzieła jest swoistym katalogiem czczonych relik-
wii Drzewa. Zostały one wyliczone, zlokalizowane, udokumentowane źródłowo 
i historiograficznie oraz porównane z lubelską, zawsze wypadającą w tej rywaliza-
cji znacznie lepiej, czy to pod względem wielkości, wyrazistości, czy wielości cu-
dów. W ten sposób potraktowana została także czczona w Polsce relikwia święto-
krzyska, której ranga związana była nie tylko z chrystologicznym pochodzeniem, 
ale miała w przeszłości znaczenie ogólnopaństwowe20:

19 Zob. Wargocki, 2011, s. 131: „Tu podobno ktoś zarzuci: nie panuje tak szeroko teraz Rzym 
chrześcijański. Szerzej, przypatrz się jedno”; s. 127: „Jeszcze się to lepiej stąd pokaże, jako tenże 
Rzym króle rozmaicie karał i karze”; s. 126: „Czytaj srogi list Mikołaja I do Michała cesarza”; s. 136: 
„A z tego, choć krótkiego, opisu nie wątpię, że co był, co jest Rzym, każdy obaczył”. 

20 „Źródła potwierdzają utrzymującą się wiarę w szczególną moc relikwii świętokrzyskich, 
zdolnych odwracać nieszczęścia i klęski grożące krajowi zgodnie z powszechnym w średniowie-
czu przekonaniem o świętej mocy relikwii — virtus — zapewniającej im nietykalność. Według 
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Ale to drzewo święte, które tu w Lublinie ojcowie dominikanie w swym 
kościele mają każdemu innemu po wszytkim świecie, względem cudów 
przedziwnym a prawie ustawicznych równe jest, ponieważ także jako i insze 
krwią Pana naszego a Zbawiciela naszego jest oblane i omyte […] Jest ci 
wprawdzie na Łysej Górze w kościele w Słupiej, dosyć wielkimi cudami 
sławny, ale rzecz mała prawie, tego tu lubelskiego Drzewo stojące jest mało 
nie na całe dwie piędzi szerokości jego na średni, to jest właśnie na trzeci 
palec u ręki, poprzeczne zasię nie większe także ani szersze.

Wargocki, 1620, s. 95

Z podobnym komentarzem spotykamy się też przy opisie relikwii z Trajektu 
nad Mozą (Maastricht) czy Scheyern w Bawarii (Wargocki, 1620, s. 94—95).

Kolejną wielką narrację stanowi rozległa w tekście historia Rusi, jej chrztu, 
która prowadzi do konstatacji o partykule dominikańskiej jako zworniku wschod-
niego i zachodniego chrześcijaństwa. Wargocki postrzega historię lubelskiej relik-
wii w uniwersalnej skali, perspektywie wielkich dziejów świata. Narracja ta jest 
zatem, podobnie jak w historiograficznych przekazach o innych średniowiecznych 
relikwiach, rodzajem tzw. wielkiej opowieści, nadaniem historii partykuły sensów 
uniwersalnych, mocy porządkowania świata i potwierdzania jego ładu (zob. Star-
nawska, 2005, s. 261—279; Niedźwiedź, 2005, s. 59). W imię tego celu w księ-
dze drugiej kompilację różnych lektur i własną erudycję autor zdaje się stopniowo 
odsuwać na dalszy plan. 

W podobnej optyce Wargocki postrzega depozytariusza relikwii, kościół św. Sta-
nisława, którego znakomitość przedstawiona jest w kontekście słynnych świą- 
tyń chrześcijańskich. Stąd wyprowadzona została analogia pomiędzy świątynią je-
rozolimską a kościołem Dominikanów, Lublinem a Jerozolimą oraz panegiryczne 
zestawienie21 biskupa Henryka Firleja z Konstantynem Wielkim, fundatorem Ba-
zyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Kościół Dominikanów był w początkach 
XVII wieku stale rozbudowywany, a wyjątkowym osiągnięciem stała się, wzno-
szona od 1615 roku, kaplica Firlejów, w której przechowywano cenną partykułę:

Kościołów tak nazwanych pełno w krześcijaństwie, a to i ta kaplica przy 
tym kościele świętego Stanisława będzie świętego Krzyża, a jako się na wiel-
kie ma ozdoby każdy widzi, którą temu Drzewu świętemu Antistes piissimus 
senator amplissimus prudentissimus Jaśnie wielmożny J.M. Ksiądz Henryk 
Firlej, zacnych przodków swych zacny potomek, biskup płocki, gotuje.

Wargocki, 1620, s. 112—113

Długosza relikwie św. Krzyża zapewniały królestwu bezpieczeństwo […] dla Długosza była ona 
fundamentem, na którym zbudowano chrześcijańskie królestwo polskie, a jej obecność w miejscu 
wybranym przez Boga była niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty” (Starnaw-
ska, 2005, s. 268—269).

21 Temat sakralizacji miasta podejmie i rozwinie niemal 30 lat później następca Wargockiego
w propagowaniu relikwii lubelskiej Paweł Ruszel, autor Faworu niebieskiego… i Skarbu nigdy nie-
przebranego…
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Wielkie idee i tematy: słynnych świątyń, świętej przestrzeni, relikwii, Lublina 
— nowego axis mundi, skrzyżowania wschodniego i zachodniego świata chrześci-
jańskiego, przeszłości i teraźniejszości, prowadzą w tekście eksjezuity do znako-
micie rozpoznanego przez niego zagadnienia — pielgrzymowania.

Temat pątnictwa, zwłaszcza do Jerozolimy i Ziemi Świętej, był pisarzowi szcze-
gólnie bliski. Znając doskonale piśmiennictwo europejskie związane z miejscami 
świętymi, Wargocki odniósł się do kompromitujących, jego zdaniem, zaniedbań 
w kwestii propagowania lubelskiej relikwii i pobożności wobec niej:

Rozmaici panowie bogaci i ubodzy, książęta narodu rozmaitego nawie-
dzali Krzyż święty w Jeruzalem. A nie tylko tam, kędy jedno wiedzieli 
o tym drzewie świętym, nie lenili się, jako w syryjskim klasztorze, w ba-
warskiej ziemi, także w werdeńskim, o których się w pierwszych księgach 
mówiło więc i w Ratyzbonie, tu też u nas w Polszcze, w klasztorze świę-
tego Krzyża na Łysej Górze […] jako o tym świadczą książki z cudami 
wydane i indziej [podkr. — A.N.S.]. Ja się wydziwić nie mogę, dlaczego, 
nie wymówię Polska, bo podobno nie wszyscy wiedzą, ale przynajmniej 
to lubelskie województwo jest tak ostatnie oziębłe, że chociaż ustawicznie 
abo widzą, abo słyszą cuda drzewa Krzyża Świętego w kościele świętego 
Stanisława u Ojców Dominikanów tu w Lublinie. Chociaż i to wiedzą, ze 
więtszego Krzyża niegdzie po wszytkim świecie, com wyżej pokazał, nie 
masz, przecie tak są w nabożeństwie nikczemni, tak niedbali, krótko mó-
wiąc, by nie krześcijani!

Wargocki, 1620, s. 116—117

Autor kładzie wyraźny nacisk na dwa zjawiska: konieczność rozpowszechnie-
nia cudów w formie druku oraz propagowania kultu relikwii poprzez różnorod-
ność praktyk religijnych, w których mieliby liczniej niż dotąd uczestniczyć wierni.

Ostateczny cel całej swojej pracy sformułował w zakończeniu rozdziału:

Daj Boże, by wszytka Polska obaczyła się, a tu do Lublina drogi swoje 
obróciła, k woli też czemu atom tę książkę napisał [podkr. — A.N.S.], aby 
do rozmaitych rąk przyszedłszy, każdemu rozum oświeciła i wiadomość, co 
to tu za klejnot dostateczną dała.

Wargocki, 1620, s. 117

Po serii autotematycznych passusów dotyczących swojej twórczości przyto-
czone ustępy można uznać za kolejną reklamę własnego pióra. Pragmatyzm autora 
w finalnych partiach dzieła idzie jeszcze dalej. Ostatecznym argumentem, dowo-
dzącym zarówno prawdziwości działania największej na świecie relikwii drzewa 
Krzyża Świętego, jak i własnych słów, jest zamieszczony w księdze opis 31 cudów 
lubelskich. W ten sposób niosąca skalę makro „wielka opowieść”, z wpisaną w nią 
narracją etiologiczną, została połączona z „małymi opowieściami” (zob. Niedź-
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wiedź, 2005, s. 59), mikrokonkretami, relacjami o rozpoznawalnych w przestrze-
ni miasta postaciach doświadczonych osobistymi związkami z sacrum, będących 
nośnikami pamięci komunikatywnej22. 

W części dotyczącej cudów krzyżowych Wargocki oparł swój tekst na notarial-
nych zapisach Sebastiana Kajka z Sulmierzyc (zob. Wojciechowski, 2003, s. 396). 
Zgromadzone w niej przekazy o cudownym działaniu relikwii przyjmowane były 
od świadków w zakrystii dominikańskiej w latach 1619—1620. Akcja spisywania 
zeznań była realizacją pozostawionych przez wizytatora dominikańskiego Damia-
na a Fonseca zaleceń dotyczących szerszego propagowania relikwii. Przedsięwzię-
cie rozpoczęło się 26 czerwca 1619 roku, a zakończyło 8 maja 1620 roku (Woj-
ciechowski, 2003, s. 390). Tydzień wcześniej zaś Wargocki datował już swoją 
przedmowę do gotowego dzieła. Nie mógł zatem znać wszystkich zapisów cudów 
lubelskich, ale najwyraźniej chciał ukończyć tekst przed oficjalnym zamknięciem 
dominikańskiej akcji inkwizycyjnej. 

Najpóźniejszym chronologicznie zapisem w dziele był cud oznaczony jako 
siódmy, odnoszący się do ciężkiego połogu niejakiej Zuzanny Rogożyńskiej, 
która złożyła zeznanie 27 lipca 1619 roku. Ponadto autor wspomniał w księdze 
pierwszej, że pisze w dniu, w którym przypada święto męczenników Jana i Pawła 
(26 czerwca) (Wargocki, 1620, s. 32). Tym samym można przyjąć, że od drugiej 
połowy roku 1619 do początków maja 1620 roku Wargocki pracował nad ostatecz-
nym tekstem księgi. W całym jednak dziele „najświeższe” cuda, zapisane w okre-
sie działania komisji dominikańskiej, stanowią nieco mniej niż jedną trzecią część 
materiału. Biorąc pod uwagę fakt, że prace tejże rozpoczęły się w czerwcu 1619 
roku, a pod koniec tego miesiąca autor, w iście reporterskim tempie, już kończył 
zbieranie materiału, można domniemać o znacznym pośpiechu Wargockiego, 
który prawdopodobnie chciał jako pierwszy opublikować dzieło omawiające re-
welacje u lubelskich dominikanów, nie czekając nawet na zakończenie zbierania 
zapisów mirakularnych. Jak wskazują jego wtrącenia reklamujące własne utwory, 
był człowiekiem pióra poszukującym wytrwale źródeł finansowania i intensyw-
nie produkującym teksty. Stałe trzymanie „ręki na pulsie” charakteryzuje go jako 
człowieka nowoczesnego i na ówczesne, i współczesne czasy.

Kompozycja przytoczonych relacji nie była przypadkowa. W przeciwieństwie 
do reszty utworu w końcowej części mirakularnej niemal zanikło wyraziste au-
torskie „ja” Wargockiego. „Niemal” nie oznacza tu jednak całkowitego wyelimi-
nowania śladów swojej obecności. Pisarz zasygnalizował, że zamieszczone przez 
niego narracje mirakularne są jego wyborem z wielu innych zeznań, we własnym, 
niechronologicznym układzie (zob. Wojciechowski, 2003, s. 392—393)23. Du-

22 O kategorii pamięci kulturowej i komunikatywnej w dziełach Wargockiego i Ruszla zob. 
Nowicka-Struska, 2016, s. 90—92.

23 O typowych strukturach zbiorów cudów na terenie Polski w epoce wczesnonowożytnej
i w średniowieczu zob. Witkowska, 1977, s. 83—87; Bosiacka, 2007; Wiślicz, 2006, s. 388—398; 
2015, s. 225—233.
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chowny, dokonując selekcji, posłużył się również kluczem porządkującym cuda 
według ich argumentacyjnej ważności (zob. Nowicka-Struska, 2016, s. 83—97). 
Ponieważ autor dedykował swoją pracę Annie Ostrogskiej, nie bez znaczenia po-
zostaje fakt, że jako jedną z pierwszych narracji mirakularnych umieścił historię 
cudownego uzdrowienia kasztelana krakowskiego Janusza Ostrogskiego, brata 
męża adresatki. Porządek opisanych cudów świadczy o zamierzonej logice. Prze-
kazy numerowane jako 1—4 układają się w całość, przywołując najważniejsze 
dla historii relikwii informacje, „mity założycielskie”. Cud pierwszy, o nieudanej 
próbie kradzieży relikwii przez kupca gdańskiego, scala tę część tekstu z najdaw-
niejszymi przekazami etiologicznymi, niejako je aktualizuje. Drugi wskazuje ist-
nienie źródła pisanego, mówi bowiem o wspomnianej już tzw. zaginionej księdze 
chórowej. Trzeci informuje o niewytłumaczalnym „wyjściu relikwii z ukrycia”, 
ujawniając znamienną dla historii relikwii wolitywność obiektu (zob. Starnaw-
ska, 2008; Niedźwiedź, 2005, s. 59). Cud dotyczący Janusza Ostrogskiego, za-
mieszczony jako piąty, można uznać za otwierający cykl mirakulów personalnych, 
związanych z konkretnymi osobami. 

Nie tylko wybór i przyjęty porządek mikronarracji pokazują stałą obecność au-
tora. Jako ostatnią Wargocki umieścił w zbiorze opowieść odnoszącą się do niego 
samego. Opisał on bowiem cud, którego był świadkiem, i ten właśnie ustanowił 
koronnym argumentem całości dzieła. Postąpił w tym miejscu zgodnie z przyję-
tymi w księdze pierwszej zasadami hierarchii argumentów: księga — pismo — 
osobiste świadectwo. W strukturze ksiąg dostrzec można i inny porządek, nieja-
ko koncentrycznie spiralną narrację postępującą od skali makro — wielkich idei, 
dziejów Krzyża, kultów liturgicznych, dziejów chrześcijaństwa, słynnych historio-
grafów — do mikro, coraz bardziej lokalnych wymiarów (Lublin), praktycznych 
i sprawdzalnych argumentów (zeznania mieszkańców miasta) i usytuowanego na 
końcu „ja” autorskiego (ostatni w kolejności cud).

Dzieło Andrzeja Wargockiego O Krzyżu i Ukrzyżowanym było nowatorskim 
sposobem potraktowania relikwii lubelskiej. Wobec faktu, że do 1620 roku lako-
niczne utwory odnoszące się do tego obiektu kultu opisywały wyłącznie historię 
dominikańskiej partykuły, należy uznać, że pomysł autora, aby upublicznić dzie-
jące się za jej pośrednictwem cuda, był nowy. Pisarz zdawał sobie sprawę z tego, 
że sięga po temat niewyeksploatowany, którego obróbka i wydanie mogą przynieść 
mu wiele korzyści. Możliwe też, że Wargocki, świetnie wyczuwający potrzeby 
uczestnika życia religijnego nowego stulecia, wiedział, że jego odbiorca potrzebuje 
nie tylko opowieści etiologicznej, odległej w czasie i niejasnej, ale konkretu, faktu, 
lokalnego kolorytu, rozpoznawalności postaci, wydarzeń łatwych do identyfikacji 
i znanych czytelnikowi. Nie należy zapominać także o jezuickim sznycie autora, 
zgodnie z którym jakże istotne było dla dzieła kontrreformacji sięganie do kultur 
środowiskowych i zjawisk lokalnych (zob. Borowski, 1993, s. 29).

W latach późniejszych rolę najważniejszego dziejopisa relikwii lubelskiej prze-
jął, powołujący się na Wargockiego i naśladujący jego dzieło, Paweł Ruszel, któ-
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rego utwory cieszyły się popularnością, były kilkakrotnie wznawiane, a samą po-
stać otaczano kultem quasi-religijnym (Nowicka-Struska, 2016). Teksty Ruszla 
zdecydowanie przyćmiły utwór Wargockiego. Można postawić pytanie: dlaczego 
pamięć o dziele eksjezuity zginęła?

Wszystkie następujące po nim przekazy o relikwii lubelskiej (Ruszel, 2013; 
1655; 1656; to samo w edycjach: Jasna Góra 1725, Berdyczów 1767; Przewoski, 
1744) ukazywały sanktuarium dominikańskie w kontekście miasta, jego przestrze-
ni topograficznej i społecznej, uwypuklały związek relikwii ze wspólnotą. Póź-
niejsi autorzy bardzo wyraźnie sygnalizowali znamienną dla kategorii przestrzeni 
pamięci kulturowej24 własną rolę jako medium i nosiciela pamięci. Ich stosunek 
do miasta i jego mieszkańców był relacją „wewnętrzną” — uczestnika wspólno-
ty. Andrzej Wargocki nie tylko gromił mieszkańców Lublina i regionu, ale też 
nie utożsamiał się z miastem, siebie sytuował bardziej jako obserwatora rzeczy, 
a w licznych, niekiedy protekcjonalnych zwrotach do czytelnika akcentował swo-
ją wyższość, lepszą znajomość tematu, a nawet bardziej precyzyjne rozpoznanie 
potrzeb odbiorcy. Humanistyczna erudycja i biegłość w materii uczonych ksiąg 
w warunkach sakralnej kultury lokalnej okazały się mniej przydatne niż repre-
zentowane przez jego następców poczucie tożsamości i związków z miastem. Nie 
zmienia to faktu, że to właśnie ten „zawodowy pisarz” jako pierwszy w historii 
sanktuarium lubelskiego odkrył przydatność i wartość tekstów mirakularnych 
w propagowaniu kultu religijnego.
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Is It about the Relic, or Is It about the Author Himself?
Sources, Execution, and Aim of Andrzej Wargocki’s O Krz yżu i Ukrz yżowanym

Su m mar y

This article is devoted to the informational strategies used by Andrzej Wargocki, a 17th century 
priest and ex-Jesuit, in his text referring to a local relic of the Cross kept in Lublin. The beginning 
of the 17th century brought a notable rise of interest in the cult and a renewed increase of the number 
of writings on the wood of the Cross. In this period, Wargocki wrote O Krzyżu i Ukrzyżowanym [On 
the Cross and the Crucified]. This text was the first to include testimonies about the miraculous 
power of the relic and thus became the direct source of inspiration for the most important later texts 
on this object. The work by ex-Jesuit Wargocki on the Dominican relic raises numerous questions 
of an academic nature. O Krzyżu i Ukrzyżowanym may be treated as an encyclopaedic or historio-
graphic text, as a piece that promotes the shrine and points to ongoing changes in religiousness, as 
a collection of miracles read as micronarrations, or, finally, as a text on its author, an erudite whose 
authorial “I” is one of the most important elements in the structure of the piece. The questions of the 
author’s self-advertisement and the relations between the text and the city — its space, inhabitants, 
and memory — seem to be particularly interesting. In accordance with customs of the authors of 
this period, Wargocki continually sought funding, publication, and popularisation of his pieces. The 
choice and order of micronarrations in the author’s text point to his constant presence. What needs 
to be recognised as an innovation is the idea to make the relic-related miracles public. The writer 
realised he tackled an unexplored issue. Perfectly understanding the needs of those engaged in re-
ligious life of the new century, Wargocki knew that his addressee required not only an aetiological 
story — distant and unclear — but also something concrete, a fact, local colour, easily identified and 
well-known people and events; in accordance with the Counter-Reformation practices, he put to use 
community cultures and local phenomena.

Key words: Baroque, religiousness, Catholicism, Counter-Reformation, Jesuits, Dominicans, reli-
gious literature, geopoetics, micronarration

Anna Nowicka-Struska

Sur la relique ou sur lui-même ?
Sources, réalisation et objectif de l’ouvrage d’Andrzej Wargocki 

O Krz yżu i Ukrz yżowanym (Sur la Croix et le Cruficié )

Résu mé

L’étude concerne les stratégies informatives appliquées par l’ecclésiastique du XVIIe siècle, 
ancien jésuite Andrzej Wargocki, dans l’ouvrage qui se rapporte à la relique de la croix locale se 
trouvant à Lublin. La croissance visible de l’intérêt du culte et le nouvel essor des écrits sur l’arbre de 
la Sainte Croix ont paru au début du XVIIe siècle. À cette époque-là, Wargocki a rédigé son ouvrage 
intitulé O Krzyżu i Ukrzyżowanym (Sur la Croix et le Crucifié). C’était le premier ouvrage dans 
lequel on a inclus les témoignages sur les effets miraculeux de la relique et il est devenu un modèle 
essentiel pour les textes postérieurs les plus importants qui y étaient consacrés. L’ouvrage de l’ancien 
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jésuite Wargocki sur la relique dominicaine occasionne beaucoup de problèmes de recherche. Le 
volume peut être analysé comme texte encyclopédique, historiographique, ouvrage popularisant le 
lieu de culte et dévoilant les changements de la religiosité en cours, recueil de miracles en tant que 
micronarration ou enfin texte sur celui qui l’a écrit ‒ un érudit dont le « je » d’auteur est l’un des 
éléments structuraux les plus importants de l’ouvrage. Les questions de l’autopromotion de l’auteur 
et les rapports du texte avec la ville, son espace, ses habitants et la mémoire semblent les plus in-
téressantes. Conformément aux coutumes éditoriales de cette époque-là, Wargocki était un auteur 
qui sollicitait continûment le financement, la publication et la popularisation de ses écrits. Le choix 
et l’ordre choisis des micronarrations incluses dans l’ouvrage témoignent de la présence continuelle 
de l’auteur. Comme innovatrice il faut reconnaître l’idée de divulguer les miracles qui s’accom-
plissaient par l’intermédiaire de la relique de Lublin. L’écrivain se rendait compte qu’il abordait un 
thème inexploité. Wargocki, qui était parfaitement capable de définir les besoins du participant de 
la vie religieuse du nouveau siècle, savait que son récepteur nécessite non seulement une histoire 
étiologique, éloignée dans le temps et obscure, mais aussi des informations concrètes, des faits, la 
couleur locale, la possibilité d’identifier le personnage et les événements qu’il connaît. En revanche, 
conformément aux pratiques de la Contre-Réforme, il s’est servi du procédé de puiser dans les 
cultures sociales et les phénomènes locaux.

Mots - clés : baroque, religiosité, catholicisme, Contre-Réforme, jésuites, dominicains, littérature 
religieuse, géopoétique, micronarration
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Pieśni nabożne o piekle — unikatowy
druk staropolski o tematyce eschatologicznej

W tomie 24. Bibliografii polskiej Karola Estreichera, pośród wyszczególnio-
nych tam różnych staropolskich „pieśni nabożnych”, znajduje się krótka notka 
na temat zbioru anonimowych utworów „o piekle” (Estreicher, 1912, s. 264). 
Autor bibliografii opisywał egzemplarz zdefektowany, z brakującą kartą tytuło-
wą, zatem stosując zapis w nawiasie kwadratowym, nadał umowny tytuł całe-
mu zbiorowi tekstów prozaicznych i wierszowanych, mianowicie: Pieśni nabożne 
o piekle. Ten sam niekompletny egzemplarz dochował się do dzisiejszych czasów 
i znajduje się pośród starodruków wrocławskiej Biblioteki Zakładu Naukowego 
im. Ossolińskich (sygn. XVII, 7634)1. Estreicher scharakteryzował książkę w spo-
sób wyjątkowo zwięzły: „Defekt; w 12ce, kart 60 nieliczbowanych [sygn. E5]. 
Brak karty tyt. — Przedmowa dedykow.: D. Laurentio Pileno, Canonico Colle-
giatae B. M. V. ac Ad Sanctum Adalbertum in Urbe Posnaniensi Parocho. Przed-
mowa podpisana inicjałami S. W. Brak (prócz karty tyt.) kart 3, 14 i końca. Pieśni 
podane w dwu tekstach, po łacinie i po polsku, a przegrodzone roztrząsaniami 
o karze wiecznej” (Estreicher, 1912, s. 264). Tyle informacji pochodzi od bi-
bliografa. Spisany przez niego z karty dedykacyjnej skrót B.M.V. da się łatwo 
rozszyfrować: chodzi zapewne o kolegiatę Beatissimae Mariae Virginis w Pozna-

1 Wszelkie cytaty z omawianego dziełka zamieszczone w niniejszym szkicu pochodzą z tego 
starodruku, któremu w katalogu książnicy, idąc za Estreicherem, nadano tytuł Pieśni nabożne
o piekle. Druk zdefektowany, brak w nim karty tytułowej, a więc także informacji o miejscu i czasie 
druku. Absencja tej publikacji w badaniach może wynikać stąd, że nie notuje jej katalog drukowa-
nych poloników XVII w. Może to być związane z drugą notką o utworze, znajdującą się w chrono-
logicznym zestawieniu Bibliografii polskiej (T. 9), gdzie Pieśni nabożne… umieszczono wśród dru-
ków z XVIII stulecia. W takim razie postawić można pytanie o rzeczywisty czas druku (XVII w.? 
XVIII w.?). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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niu oraz o kanonika poznańskiego Laurencjusza Pileniusa, któremu przypisany 
został utwór.

Ten liczący 60 kart dawny druczek dewocyjny nie cieszył się dotąd zaintere-
sowaniem historyków literatury. Być może dlatego, że nie prezentuje sobą jakichś 
szczególnych walorów literackich. Niemniej jednak spróbuję go pokrótce omówić, 
nie tylko ze względu na wartość zbioru jako tekstu kultury, ale i z uwagi na jego 
interesującą treść. Anonimowy autor przełamał bowiem pewien schemat pisania 
o zaświatach, który można zauważyć w innych staropolskich pismach morali-
stycznych i eschatologicznych. Pomimo braku co najmniej 3 kart oraz zakończenia 
można zauważyć, że układ treści stanowi nawiązanie do schematów kompozy-
cyjnych niektórych druczków dewocyjnych, pochodzących z tego samego okresu, 
łączy bowiem prozę z wierszem. Na podstawie zachowanych fragmentów oraz 
zawartości przedmowy chciałabym nie tylko dookreślić cel dziełka, jaki nieznany 
autor sobie założył, ale także usytuować utwór w pewnym nurcie duchowości sie-
demnastowiecznej.

Tylko dzięki temu, że nazwisko Pileniusa, któremu dedykowana jest książ-
ka, widnieje na zachowanej karcie starodruku, da się w przybliżeniu ustalić 
czas powstania zbioru. W indeksie zestawiającym wielkopolskich duchownych 
katolickich, który znajduje się w księgach grodzkich upamiętniających oso-
bistości wymieniane w siedemnastowiecznych testamentach przez testorów, 
można znaleźć przy dacie „1675 rok” krótką wzmiankę na temat Laurenciusa 
Pileniusa, kanonika poznańskiego, oraz otrzymanego przezeń w tymże roku 
spadku: „Laurencius Pilenius ecclesiarum collegiatae Beatissimae Mariae Vir-
ginis in Summo Posnaniensi canonicus sancti Adalberti parochus […]” (Gie-
ra, 2018, s. 13). Data wskazuje na drugą połowę XVII wieku, ponieważ w tym 
czasie pełnił Pilenius funkcję proboszcza poznańskiego kościoła pw. św. Woj-
ciecha. Wykaz chronologiczny proboszczów parafii na Wzgórzu św. Wojciecha 
świadczy o tym, że Wawrzyniec z Piły (Pilenius) sprawował tę funkcję w la-
tach 1659—1697 (Mika, oprac., 2019, s. 2), zatem dedykacja Pieśni nabożnych 
o piekle, jak również cały zbiór powstały najprawdopodobniej po 1659 roku
a przed rokiem 1699 (data śmierci Pileniusa)2. Większych trudności nastręcza 
rozszyfrowanie inicjału S.W., czyli imienia i nazwiska autora zarówno przedmo-
wy, jak i wszystkich utworów omawianego cyklu. W łacińskojęzycznej przed-
mowie nadawca przedstawia się bowiem jako ten, który napisał tę skromną 
„książeczkę” (libellus) (k. (2)r). Podpisując się monogramem S.W., dodaje: „ser-
vus in Christo” (k. (2)v; „sługa w Chrystusie” — tłum. T.B.K.), więc przypuścić 
można, że to ksiądz, być może — jezuita. A skoro dedykował tekst kanonikowi 
poznańskiemu, to sam był zapewne przedstawicielem niższego duchowieństwa 
katolickiego. 

2 Ozdobniki drukarskie wskazują na podobieństwo do czcionek poznańskiej drukarni Wdowy
i Dziedziców Wojciecha Regulusa. Za to dopełnienie, jak i szereg innych, serdecznie dziękuję Re-
cenzentce wydawniczej niniejszego tomu, Profesor Aleksandrze Oszczędzie.
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W przedmowie zwraca się raz do Boga, raz do grzesznego człowieka, wyraź-
nie podkreślając wielkość Stwórcy, a swą małość i niedoskonałość jako autora, 
w czym dopatrujemy się nawiązania do toposu afektowanej skromności (Cur-
tius, 1997, s. 90—92). Zaakcentowany zostaje też dydaktyczny cel dzieła, które 
ma pomóc osiągnąć grzesznym ludziom szczęśliwą wieczność zamiast wieczno-
ści piekielnej. Autor podkreśla swą żarliwą wiarę, uwielbienie i oddanie Chry-
stusowi, co motywuje go do „szczepienia cnót w sercach chrześcijan” (k. (2)r; 
tłum. — T.B.K.), których doczesne życie i przyszły los przyprawiają go o wiel-
ki niepokój. Zwracając się do Boga, powtarza co jakiś czas: „Tantum enim est 
nomen Tuum” (k. (1)v), „magnum nomen Tuum” (k. (1)v—(2)r). Końcowe słowa 
przedmowy kieruje do odbiorcy — chrześcijanina, wyjaśniając mu cel swej pracy 
pisarskiej: tworzy nie tylko „pro maiori gloria Dei” (k. (2)r), ale również dla nie-
go — grzesznika: „pro felici aeternitate Tua” (k. (2)r). Zarówno notka Estreiche-
ra, jak i wstępna część książki nasuwają zrazu przypuszczenie, że rozpatrywane 
dziełko można sytuować w kręgu tzw. teologii w klimacie lęku, ponieważ tak na-
zwał Karol Górski pewien nurt duchowości siedemnastowiecznej (Górski, 1980, 
s. 266—285). Jednak dokładniejsza lektura całości dowodzi, że autor w pewnej 
mierze złamał siedemnastowieczną konwencję pisania o zaświatach i perspektywie 
eschatologicznej. 

Wyrażające trwogę przed wiecznym potępieniem, a umieszczone w pierwszej 
części omawianej książki fragmenty prozy i wiersze rzeczywiście wykazują wy-
raźne podobieństwo do Wieczności piekielnej Hieremiasza Drexeliusza w tłuma-
czeniu księdza Jana Chomętowskiego (Drexeliusz, 1640, s. 4—266). Tyle tylko, 
że tekst Drexeliusza — Chomętowskiego jest znacznie obszerniejszy, ponieważ 
składa się aż z 17 długich rozdziałów, omawiających dokładnie wygląd piekła 
oraz męki poszczególnych potępieńców, i — mimo podobnej jak w omawianym 
anonimowym zbiorze retoryki wywodu skierowanego do grzeszników — zawie-
ra liczne pouczające exempla, nawiązujące do doświadczeń z życia codziennego. 
Rozpatrywany natomiast zbiorek monogramisty S.W. jest znacznie mniej rozbudo-
wany, także przykładów odnoszących się do rzeczywistego, realnego świata jest 
w nim mniej. Najistotniejsze z punktu widzenia dydaktycznej funkcji tekstu wy-
dają się napisane prozą — wyłącznie w języku polskim — pouczenia kierowane 
do odbiorcy. Odezwa do grzesznego człowieka znajduje się zarówno na początku, 
jak i na końcu niekompletnego zbioru utworów. Z powodu defektu egzemplarza 
trudno jednak dziś dociec, jak naprawdę kończył swe wywody autor. W owych 
fragmentach prozy zawiera się główna nauka moralna. Co ciekawe, autor wydaje 
się bardziej powściągliwy od całej rzeszy pisarzy staropolskich, prezentujących 
wyrafinowane piekielne tortury (zob. Sokolski, 1994, s. 147—216 i nn.). Nie kon-
centruje się aż tak bardzo jak Jan Chomętowski czy chociażby Klemens Bole-
sławiusz (1670) na szczegółach wyglądu piekła i drobiazgowym opisywaniu kar 
grzeszników. W cząstkach prozatorskich, gdzie dominuje perswazja ukierunkowa-
na na zmianę postaw i zachowań ludzi grzesznych, chodzi mu głównie o dotarcie 
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do umysłów i sumień czytelników. Natomiast za pomocą lirycznych pieśni chce 
także poruszyć ich emocje.

Rozpatrywany przeze mnie tomik zawiera 8 fragmentów prozy i 7 utworów 
pieśniowych o zwięzłych strofach czterowersowych: 8a7b8a7b. Wiersze są napi-
sane w dwu wersjach językowych, usytuowanych w równoległych kolumnach: po 
polsku i po łacinie. Owa rytmiczność, wynikająca z krótkości wersów i dokładnych 
rymów, a nie zawsze adekwatna do powagi prezentowanych treści, dowodzi wpły-
wu pieśni popularnej na teksty moralistyczne pisane przez duchownych, zwłaszcza 
jezuickich. Sięganie przez autorów z kręgu katolickiego duchowieństwa do trady-
cji tej specyficznej poetyki związane było, rzecz jasna, z ówczesnym programem 
duszpasterstwa potrydenckiego, które docierać miało też pod strzechy, a w efekcie 
prowadziło, jak zauważyła Alina Nowicka-Jeżowa, do swoistego „uproszczenia 
pojęć chrześcijańskich”, „laicyzacji kantyków o tematyce religijnej”, „ograniczenia 
horyzontów wiary” (Nowicka-Jeżowa, 1992, s. 351).

Od wyrażonej prozą nauki o wieczności, jak już zostało wspomniane, zaczyna 
się cały cykl utworów. Defekt druku — brak karty A(1) — powoduje, że czytelnik 
wprowadzany jest od razu in maedias res, czyli w sam środek ekspresywnego 
ostrzeżenia przed mękami piekielnymi: „A gdyby przez rok kości w tobie łamano 
i ciebie palono? Na męce czas krótki i godzina rokiem się czyni? A cóż będzie 
wieczność w piekielnych mękach! Do których nie masz na świecie nic tak cięż-
kiego, co by się przyrównać mogło […]” (k. A(2)r). Kilkunastozwrotkowe wiersze 
znajdują się prawie po każdym prozatorskim wywodzie i nawiązują w swej treści 
do poprzedzających je pouczeń. Są swoistymi „ozdobnikami” i dodatkami do mo-
ralistycznej prozy. Dopełniają ją, rozwijają poprzez odwoływanie się do emocji 
odbiorcy i w sposób ekspresywny komentują wcześniej przekazane przez mentora 
nauki. Oto, dla przykładu, jedna ze strof wiersza nawiązującego do treści pierw-
szego fragmentu prozy — w obu wersjach językowych:

Quid est? Quid haec aeternitas?  Cóż jest? co? co? co ta wieczność? 
Aeterna poena damni!   Wieczne Boga nieznanie!
Quid est? Quid haec aeternitas?  Cóż jest wieczność? Co ta wieczność?
Aeterna poena sensus!   wieczne zmysłów karanie! 

k. A(5)v                                                k. A(6)r

Poruszających odbiorcę makabryzmów w opisach zaświatowych mąk można 
dostrzec wiele w całej europejskiej sztuce XVII stulecia, była to bowiem zna-
mienna cecha ówczesnej kultury (por. Angyal, 1972, s. 37—119; Sokolski, 1994,
s. 11—237). Motywów „gotyckich” jest też sporo w omawianym zbiorze. Niemniej 
jednak — oprócz obrazów drastycznych — znajdujemy w prezentowanym dzieł-
ku również spokojne fragmenty opisowe, refleksyjne, w których zaznaczają się 
wątki analogiczne do tych, jakie badacze wskazali w tzw. pieśniach czasu śmierci 
(Nowicka-Jeżowa, 1992, s. 355—389), na przykład temat krótkości życia vanitas
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(k. A(3)v—A(4)r), motyw człowieka-pielgrzyma lub wiecznego wędrowca (k. A(4)r), 
topos ubi sunt (k. A(4)r—v) czy też nawiązania do znanego z pism mistycznych 
motywu ognia miłości Bożej, który zostaje przeciwstawiony czarnemu, niedające-
mu światła ogniowi wieczności piekielnej (k. D(10)r—v i nn.).

Jedynie ósmy, niedokończony fragment prozy pozbawiony jest swego lirycz-
nego dopełnienia w postaci rytmicznej mowy wiązanej. Być może wiersz taki był, 
ale w uszkodzonym egzemplarzu go zabrakło, albo też uwagi końcowe, mające 
charakter podsumowujący wcześniejsze dywagacje mentora, celowo zostały po-
zbawione lirycznego odpowiednika. Może chodziło o to, by przy końcu lektury nie 
odwoływać się już do emocji odbiorcy tak, by jego uwaga skupiona była wyłącznie 
na przekazanej mu nauce, która skłoniłaby do przemyśleń i zmiany grzesznego 
trybu życia.

Surowe ostrzeganie czytelnika przed piekłem zauważamy bowiem tylko na 
początku cyklu, gdzie mentor opisuje typowe dla ówczesnych literackich przed-
stawień zaświatów obrazy gehenny (Sokolski, 1994, s. 147—216 i nn.). Zgodnie
z wyobrażeniem mąk wiecznych, kształtowanych przez apokryfy, zwłaszcza te 
apokaliptyczne, a także przez dzieła teologów i literaturę wizyjną (Sokolski, 
1994, s. 109—110), eksponowane są dwojakiego rodzaju kary: po pierwsze, po-
zbawienie widoku Boga, według druczku — „karanie straty” (k. C(4)v; poena 
damni), po drugie zaś — niegodziwcy ponoszą karę zmysłów (k. C(5)r; poena 
sensus; por. Sokolski, 1994, s. 113). Wśród kar zmysłów najdrastyczniejsze to: 
ogień, robactwo (k. C(9)v), towarzystwo złych duchów, sąsiedztwo innych potę-
pieńców (k. C(8)r). Próbuje też narrator — w osobliwy sposób — uwrażliwić bo-
gatych i wpływowych ludzi na cierpienia żebraków, ubogich i chorych, którzy już 
w świecie doczesnym budzą obrzydzenie, natomiast w piekle grzesznik będzie 
musiał stale znosić ich obecność „i ciasne jako w rynsztoku i chlewie mieszkanie” 
(k. A(11)v). Zwracając się do możnych tego świata, którzy kochają luksusy — 
„Zwykłeś się kochać w wielu sługach; w słodkości towarzyszów; w urodach 
i piękności; w liczbie przyjaciół i pochlebców” (k. A(11)v) — podmiot mówią-
cy następnie pyta, czy przyzwyczajeni do uroków doczesnego żywota ziemscy 
szczęśliwcy zniosą niekończące się męki w wieczności: „Jeżeli tedy przed żebra-
kami ubogiemi, w których wszy jest pełno, uciekasz? Jeżeli na męki złoczyńców, 
gdy ich kat traci, na rany kalików […] na wrzody skancerowanych, z których ropy 
smrodliwe płyną […] bez wzdrygania i boleści i omdlenia patrzać nie możesz?” 
(k. B(3)r).

Nadawca chce ponadto przekazać czytelnikowi — w sposób sugestywny — 
wiedzę teologiczną o wieczności piekielnych kar (por. Sokolski, 1994, s. 112; 
Minois, 1996): „[…] męki nie miękczeją, ale jak na początku ciężkie i nieznośne 
były, tak będą i na wieki” (k. A(2)v), przypomina o krótkości ludzkiego życia
i przemijalności ziemskich potęg, co jest swoistą realizacją toposu ubi sunt („Fa-
raona komorowie strapili, Heroda króla wszy zjadły, włosy ogolone Samsonowi 
moc odjęły”, k. A(3)v), podkreśla też marność ludzkiego trwania — pojawiają się 
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bowiem typowe dla motywu vanitas przedstawienia, na przykład motyw więdną-
cego kwiatu, cienia, dymu (k. A(3)v—A(4)r). W czterech pierwszych prozach sil-
nie eksponowane są kontrasty, na przykład miękkie łoże bogacza przeciwstawione 
zostaje łożu czartowskiemu w piekle; przyjemne zapachy ziemskie zestawione są 
ze smrodliwymi oparami ciemnicy piekielnej; słuchanie „plugawych piosenek” 
w życiu doczesnym kontrastuje ze strasznymi „rykami” potępieńców i samych 
czartów. Co ciekawe, szczególnie ostro wypowiada się moralista przeciw „sproś-
nym” żartom i nieprzystojnym piosenkom, daje się więc poznać jako surowy cen-
zor tych barokowych utworów literackich, które eksponują miłość zmysłową i fa-
scynację cielesnością (k. B(9)v).

Alina Nowicka-Jeżowa, badając barokowe pieśni o tematyce śmierci i charak-
teryzując potrydencką działalność duchownych, głównie jezuitów w siedemna-
stowiecznej Rzeczypospolitej, pisze, że „aplikowanie” ówczesnym czytelnikom 
makabrycznych, turpistycznych obrazów było niejako programowe, ponieważ 
„wynikało z przekonania o zbawiennej roli wstrząsu oraz dominującym udziale 
uczucia i wyobraźni w kształtowaniu postaw religijno-moralnych” (Nowicka-
-Jeżowa, 1992, s. 371). Nie wpływało to korzystnie na wiernych, powodując ich 
lęk i udrękę, co było, według badaczki, „symptomem dekadencji i przesilenia się 
kultury, przejawem drążącego ją kryzysu” (Nowicka-Jeżowa, 1992, s. 363). 

Autor omawianego zbioru nie poprzestaje jednak na prezentowaniu wiernym 
drastycznych obrazów piekła i potępieńców w celu nawrócenia grzesznych czy-
telników na drogę prawości. Przed każdym utworem pieśniowym odnaleźć moż-
na motto, pochodzące najczęściej z Biblii — Starego lub Nowego Testamentu 
(z Księgi Izajasza — przed wierszem trzecim; z Księgi Mądrości — przed wier-
szem piątym; z Księgi Psalmów — przed wierszem siódmym; z Ewangelii we-
dług św. Mateusza — przed wierszem czwartym; z Apokalipsy św. Jana — przed 
wierszem drugim), bądź z dzieł św. Augustyna (przed wierszami pierwszym oraz 
szóstym). Fragmenty prozy natomiast, nazwane przez Estreichera „roztrząsa-
niami o karze”, są w rzeczywistości przemowami do ułomnego śmiertelnika, do 
którego bezpośrednio zwraca się mentor, używając często formy drugiej osoby 
czasu teraźniejszego lub trybu rozkazującego albo pytań retorycznych, na przy-
kład: „Czemu wżdy grzeszysz?” (k. A(2)v); „Ty, który sobie kosztowne pałace na 
tym świecie budujesz […] słuchaj, co o piekielnym pomieszkaniu Job mówi […]” 
(k. A(10)r). Niekiedy jednak pojawiają się też apostrofy do Boga, do wieczności, 
do potępieńców, do świętych i dzięki temu wywód staje się bardziej urozmaicony, 
dynamiczny, przekonujący. We fragmentach takich dominuje perswazja, zaakcen-
towana zazwyczaj za pomocą eksklamacji, pytań retorycznych, antytez, kontra-
stów, rzadziej — udziwnionych metafor, czyli środków typowych dla literackiego 
baroku. Te same tropy i figury, ale występujące w znacznie większym zagęszcze-
niu, potęgują dominację funkcji ekspresywnej w pieśniach. Co ciekawe, w utwo-
rach wierszowanych, odnoszących się do czterech pierwszych fragmentów prozy, 
przeważają eksklamacje i pytania retoryczne wyrażające trwogę przed mękami 
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wiecznymi. Począwszy od piątej pieśni — wykrzyknień jest coraz mniej, ponie-
waż liryczne wywody przybierają formę spokojnej, aczkolwiek żarliwej modlitwy 
do Boga, eksponującej prośbę o wzbudzenie w grzeszniku ognia miłości.

Istotny przełom w zakresie prezentowanej tematyki następuje w zakończeniu 
pieśni czwartej (k. D(3)v—D(5)r), kiedy podmiot wiersza zastanawia się, jaka by-
łaby jego reakcja, gdyby został wtrącony do piekła, a Bóg zmiłowałby się nad 
nim i go uwolnił. Wyrażałby mianowicie wówczas, jako oswobodzony z udręki 
grzesznik, swą wdzięczność i miłość do Stwórcy za dowód łaski, więc kieruje do 
Najwyższego słowa pełne modlitewnej pokory: 

O! quanto amore amplecterer  O! jakobym Cię miłował!
Te, Christe liberator;   Zbawicielu mój drogi!
Quod amplius non plecterer  Żeś mię Panie wyratował
Per te Deus Creator   Z onej męki tak srogiéj 

k. D(3)v                                     k. D(4)r

Niektórzy teolodzy, zwłaszcza z pierwszych wieków chrześcijaństwa, sprzeci-
wiali się sądom o wieczności tortur piekielnych. I tak na przykład Orygenes wyło-
żył swe poglądy w traktacie O zasadach, gdzie napisał, że karanie boskie ma swój 
kres, ponieważ wraz z torturą cielesną dusza powoli się „oczyszcza i po pewnym 
czasie powraca do pierwotnego stanu” (cyt. za: Sokolski, 1994, s. 111—112). Takie 
rozwiązanie kwestii obce było jednak siedemnastowiecznym teologom, którzy są-
dzili, że od kary piekła nie ma odwrotu, a męki zadawane tam grzesznikom trwają 
wiecznie. Już synod w Konstantynopolu w roku 543 potępił bowiem i uznał za he-
rezję stanowisko Orygenesa w tej sprawie (Kazańczuk, 1998, s. 28—29). Dlatego 
też autor omawianego zbioru bardzo ostrożnie, bo w trybie przypuszczającym, 
pisze w czwartym utworze pieśniowym o miłosierdziu Bożym, które mogłoby 
zaowocować uwolnieniem potępieńców. To od tego właśnie fragmentu — zakoń-
czenia pieśni czwartej — następuje stopniowa zmiana tonacji zarówno samego 
pouczającego wykładu, jak i pieśniowych cząstek tekstu.

Rozpatrując kompozycję całego zbioru, dopatrzyć się można więc pewnych 
prawidłowości w zakresie rozłożenia akcentów lirycznych i moralizatorsko- 
-dydaktycznych. Cztery pierwsze prozy oraz odpowiadające im wiersze dobit-
nie eksponują Boga karzącego, surowego i bezwzględnego Sędziego. Stopniowo, 
coraz częściej zaczyna się pojawiać — zarówno w cząstkach prozatorskich, jak 
i wierszowanych — motyw modlitwy do Boga miłosiernego, który ukochał świat 
i ludzi: „Mówi Pan Bóg przez Proroka Jeremiasza […] »Miłością wieczną umi-
łowałem cię«. Oto, człowiecze Bóg cię miłuje: naprzód całym sobą […] Miłuje 
cię Bóg Ociec; bo z miłości ku tobie dał ci Syna swego: Miłuje cię Syn Boży; bo 
z miłości ku tobie stał się człowiekiem, cierpiał i umarł dla ciebie […] Miłuje cię 
Duch Ś[więty], bo cię darami swemi obdarzył […]” (k. D(11)v—D(12)r). Kilka kart 
dalej czytamy: „Uważ sobie, że Bóg jest nieskończonej dobroci. Uważ i to, że tej 
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nieskończonej miłości, któraby to była godna i równa dobroci P[ana] Boga naszego, 
nie masz innej […] Wzbudźże w sobie pragnienie: Pragnę Panie mój […] miłować 
cię […]” (k. E(5)v). To pragnienie roztopienia się w płomieniu „miłości Bożej”, 
którą wyraźnie przeciwstawia się „płomieniom piekielnym”, rozwijane jest w pieś-
ni szóstej, rozpoczynającej się od motta pochodzącego z Wyznań św. Augustyna, 
w wersji łacińskiej (k. (E)v) i polskojęzycznej (k. E(2)r). Wariant polskojęzyczny 
brzmi: „O miłości! Która zawsze gorejesz, a nigdy nie gaśniesz. Miłości, Boże mój, 
zapal mię wszytkiego, ogniem miłości Twojej” (k. E(2)r). Podmiot liryczny w pieś-
ni szóstej dopełnia następnie myśl Augustyna w ekspresywnych wyznaniach:

Deus volo flammescere Boże pragnę zognieć srodze
Prunis tui caloris  Od zarzewia Twojego
Et sic amando crescere  A kochając Cię, w pożodze
Incendiis amoris  Wzrastać ognia takiego 

k. E(3)v        k. E(4)r

W wierszach, w których są obecne zachęcenie i wezwanie, aby miłować Boga, 
pojawia się też motyw Maryi Dziewicy, ponieważ od Niej ludzie mogą się tego 
kochania uczyć. Uwielbienie dla Maryi, znamienne zresztą dla polskiej ducho-
wości siedemnastowiecznej (Górski, 1962, s. 130—132), jest widoczne w roz-
patrywanym zbiorze. W druczku imię Matki Boskiej wyeksponowano wielkimi
literami:

MARIA tu sis optimi  MARIA racz mi użyczyć
Ignis mihi ministra,  Serdecznej ognistości,
Quae cordibus pulcherrimi Bo najlepiej ty wyćwiczyć
Amoris, es Magistra  Umiesz w Boskiej miłości 

k. E(9)v    k. E(10)r

Pod koniec utworu, w szóstym fragmencie prozy, oprócz motywu miłości do 
Najwyższego rozwijany jest temat cudu Bożego, mianowicie piękna świata i ca-
łego stworzenia, które Pan ofiarował człowiekowi. Warto te słowa przytoczyć, 
ponieważ to jeden z najciekawszych, pod względem walorów literackich, fragmen-
tów omawianego dziełka:

Po tym miłuje cię Bóg całym światem, wszystkie stworzenia obracając 
na twoję usługę. Oświeca cię słońce, ogień ogrzewa; chłodzi powietrze; 
umywa woda; ziemia nosi; zwierzęta jedne cię karmią, drugie odziewają; 
inne twojej potrzebie, i wygodzie, i wczasowi, i uciesze służą […] Cokol-
wiek niebo i ziemia stworzenia ma, wszystko to powaby są, któremi cię do 
miłości swojej Pan Bóg przychęca […] Całym światem Bóg cię kocha; więc 
i ty, wszystek świat na kochanie Boga obróć […]. 

k. D(12)rv—Er
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Ten wywód o celowości urządzenia przez Stwórcę świata na potrzeby człowie-
ka można potraktować jako odległe echo humanistycznej pochwały dzieła stwo-
rzenia. Tyle tylko, że moralista w tym wypadku podkreśla utylitarny charakter 
poszczególnych elementów materialnego bytu, ponieważ zachwyt nad jego urodą 
nie służy tylko dostrzeżeniu harmonii wszechrzeczy oraz podkreśleniu twórczej 
mocy Boga-Kreatora i największego Artysty, jak w słynnym hymnie Czego chcesz 
od nas Panie za Twe hojne dary Jana z Czarnolasu (Kochanowski, 1997, s. 3), ale 
anonimowemu autorowi chodzi o perswazję: nakłonienie grzesznego człowieka 
do ukochania Stwórcy. Miłość ta spowoduje bowiem nawrócenie śmiertelników 
na drogę cnoty. Widać więc oczywisty kontrast pomiędzy wizerunkiem Stwórcy 
zaprezentowanym w pierwszej części książki a tym, który jawi się czytelnikowi 
przy samym końcu dywagacji moralizatora.

Tomik zatytułowany przez Estreichera Pieśni nabożne o piekle nie jest zatem 
jednolity ani pod względem tematycznym, ani formalnym. Stanowi połączenie 
moralistycznej prozy i lirycznych wierszy, co nie było w siedemnastowiecznych 
drukach dewocyjnych zjawiskiem odosobnionym, ale stanowiło pewną pisarską 
konwencję. Cel wywodów mentora jest wprawdzie taki sam, jak innych twórców 
siedemnastowiecznych traktatów moralistycznych, chociażby Mateusza Bem-
busa, Hieremiasza Drexeliusza (tekst przełożony przez Jana Chomętowskiego), 
Marcina Roi (dzieło w tłumaczeniu Daniela Mellera), oraz mieści się w klima-
cie potrydenckiej duchowości (Górski, 1986, s. 89—207). Mam zresztą nie tylko 
na uwadze ową „teologię w klimacie lęku”, o której pisał Karol Górski (1980, 
s. 266 i nn.). Istotne jest przecież nawiązanie przez anonimowego autora oma-
wianego zbioru do motywu „pochodni Bożej miłości” (co częste w pismach mi-
stycznych) i wyrażenie przez niego przeświadczenia, że droga do wieczności oraz 
oświecenia prowadzi właśnie przez Miłość (por. Nowicka-Jeżowa, 1992, s. 394 
i nn.). Wydaje się, że oryginalność ujęcia moralizatorskiego wywodu polega tu na 
swoistym synkretyzmie treści i formy. Tak jak inni siedemnastowieczni mora-
liści pisarz próbuje przekonać grzesznego człowieka do nawrócenia z drogi zła. 
Ale tylko w pierwszej części swego dzieła czyni to za pomocą wstrząsających 
obrazów piekła i potępieńców, co ma odwodzić śmiertelników od popełniania 
grzechów, których konsekwencją są wieczne męczarnie. W tych fragmentach (za-
równo w prozie, jak i wierszach) rzeczywiście podąża autor takim samym tro-
pem, co inni kreatorzy zaświatów w literaturze staropolskiej (Sokolski, 1994,
s. 147—216).

Istotne novum polega na stopniowej zmianie tonacji i formy wypowiedzi, od 
„straszenia” piekłem nieznany autor (w prozie oraz w wierszach) przechodzi do 
coraz łagodniejszego napominania odbiorcy, a następnie — podniosłej zachęty do 
zatopienia się w ogniu Bożej miłości. Przełamanie konwencji siedemnastowiecz-
nego pisarstwa moralistycznego o charakterze eschatologicznym sprowadza się 
zatem do rezygnacji z epatowania czytelników obrazami męki wiecznej, podmiot 
wyraźnie bowiem przeciwstawia wieczność piekielną miłosierdziu i miłości Boga 
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do wszelkiego stworzenia3. Ósmy, ostatni fragment prozy z powodu defektu sta-
rego druku nie zachował się w całości, ale ocalały urywek zawiera podsumowa-
nie uprzednio wyrażonych w dziełku treści. Moralizator spokojnie, nie stosując 
wykrzyknień i nadmiaru pytań retorycznych — co miało miejsce wcześniej, przy 
prezentacji obrazów cierpień w zaświatach piekielnych — zwraca się do czytel-
nika, aby ten rozważył, jaką wieczność chce wybrać: „Człowiecze, wieczność cię 
dobra abo zła czeka. A w twojej mocy jest, za łaską Bożą, dobrej nabyć […]” 
(k. E(10)v). I dalej: „Kto ma rozum, nie ma mieć nic równego zbawieniu swemu” 
(k. E(11)v—E(12)r). Podkreśla następnie dwukrotnie ważną rolę dobrych uczyn-
ków i częstego przyjmowania sakramentów oraz ostrzega przed nadmiernym gro-
madzeniem bogactw w życiu doczesnym. Znajdujący się na końcu zdefektowanego 
druku fragment prozy stanowić miał, być może, podsumowanie całości wywodów. 
Świadczy o tym paralelna budowa członów zdań, służąca dobrze sugestywnemu 
wyeksponowaniu nauki moralnej, akcentowanej w całym dziełku: „Wieczność ni-
gdy nie skończona albo na złe, albo na dobre idzie! O piekło i niebo! O szczęście, 
w którym wszystko szczęście. O nędze, w której wszystkie nędze […]” (k. E(12)v). 
Zestawiając obok siebie pojęcia dobra i zła, wiecznej radości i wiecznego bólu, nie-
ba i piekła — mentor pozostawia swemu czytelnikowi swobodę wyboru. I wynika 
z tego oczywista sugestia: niech człowiek sam zadecyduje o swym pośmiertnym 
bytowaniu, ponieważ wolność wyboru pozostawił mu Pan jako istotny symptom 
godności i człowieczeństwa.
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Pieśni nabożne o piekle:
A Unique Old Polish Printed Text with an Eschatological Theme

Su m mar y

The article analyses an anonymous 17th-century printed text in Polish, which includes both po-
ems and prose. The eschatological theme of this collection (the juxtaposition of horrifying eternity 
in hell and joyful eternity in heaven) revealed moralising objectives. The author of this article comes 
to the conclusion that the Old Polish writer signed as S.W. — most probably a member of Catho-
lic lower clergy — broke with the convention of 17th-century eschatological moralistic writings in
a particular manner. Namely, not only did he present the sinners’ suffering in the afterlife, but also 
he referred to the idea of “fire of God’s love,” promoted by mystical texts, and put an emphasis on 
the Christian values preached by Saint Augustine, one of the Church Fathers.

Key words: Baroque, eschatology, printed texts of the 17th century

Teresa Banaś-Korniak

Chants religieux sur l’enfer —
un imprimé unique de l’ancienne Pologne sur l’eschatologie

Résu mé

Dans l’article, on a soumis à l’analyse un imprimé anonyme polonais du XVIIe siècle, contenant 
aussi bien les ouvrages versifiés que les extraits en prose. La thématique eschatologique de ce recueil 
de textes (la juxtaposition d’une éternité « infernale » bouleversante à une éternité heureuse au ciel) 
a été présentée dans des buts moralisateurs. L’auteure de l’essai arrive à la conclusion que l’écrivain 
de l’ancienne Pologne — utilisant le pseudonyme S.W., le plus probablement représentant du bas 
clergé catholique — a rompu de manière singulière la convention des écrits moralisateurs datant du 
XVIIe siècle à caractère eschatologique. Il en est ainsi, car il ne s’est pas limité à décrire les souf-
frances des pécheurs dans l’au-delà, mais il a recouru à l’idée du « feu de l’amour divin », promue par 
les écrits mystiques, et il soulignait également ces valeurs chrétiennes auxquelles avait fait recours 
l’un des Pères de l’Église — saint Augustin.

Mot s - clés : baroque, eschatologie, imprimés du XVIIe siècle
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Stare i nowe — dwa nieznane wiersze  
„na zegary”

Czas ujęty w języku nauki to wielkość fizyczna, jeden z czterech wymiarów 
czasoprzestrzeni w mechanice relatywistycznej. Zderzenie tego teoretycznego 
określenia z przytłaczającym wprost ogromem refleksji o czasie od razu wskazu-
je odwieczny problem ludzkości z czasem związany — jego nieuchwytność. Cóż 
z tego, że natura dała człowiekowi aż trzy rodzaje zjawisk go porządkujące? Wska-
zywał Platon w Timajosie: „[…] oglądanie dnia i nocy, miesiące i obiegi rocz-
ne wytwarzają liczbę i pojęcie czasu […]” (1960, s. 63). Ale żaden z dostępnych 
w bezpośredniej obserwacji świata okresów „nie da się wyrazić przez całkowitą 
wielokrotność któregoś z pozostałych, a wszelkie usiłowania wyrażenia stosunku 
przybliżonego, przy zastosowaniu prostych ułamków prowadzą do wyraźnej już 
po kilku latach niezgodności” (Zajdler, 1980, s. 11). Poszukiwanie liczby jako 
pewnika, zasady prowadzi człowieka do niejakiej konfuzji — miara czasu zosta-
ła więc wypracowana, ale z trudem, przez wieki i w ramach umowy osadzonej 
w kulturze. Najbardziej materialnym śladem tego paradoksalnego u swej podstawy 
dążenia, by dotknąć i zmierzyć to, co zmienne nieustannie, są zegary.

Ich fascynująca sama w sobie historia w epoce baroku jest już w pełnym roz-
kwicie, a bogactwo czasomierzy i mistrzostwo zegarmistrzów stanowią przedmiot 
dociekań zarówno historyków nauki, filozofii, kultury, jak i literatury. Warto więc 
może tylko przywołać tytuł książki Janusza Andrzeja Droba, poświęconej wy-
obrażeniom czasu w kaznodziejstwie: Trzy zegary… (1998). Istotnie, pominąwszy 
szczegółowe rozróżnienia, można stwierdzić, że jako przyrządy służące do pomiaru 
czasu funkcjonują w XVII—XVIII wieku „trzy zegary”: słoneczny, klepsydra i me-
chaniczny, czy jak podaje w niechronologicznym porządku Filippo Picinelli, przy-
pisując każdemu liczne symboliczne znaczenia i związane z nimi sentencje: horo-
logium solare, horologium rotatum i horologium arenarium (1687, s. 182—195). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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Na pewno jednak zakres i charakter ich użytkowania nie są jednakowe. Wystarczy 
powołać się na słowa Wacława Potockiego1 z Transakcji wojny chocimskiej i po-
rządek, w jakim poeta wymienia zegary, dowodząc, czego człowieka nauczył czas:

Czas człeku czasy mierzyć, i choć ślepi oczy,
Wiedzieć którędy, widzieć, jako długo toczy
Słońce koła nad światem, pokazał, i może
Pisać przed stem lat, wiele razy swe poroże
Księżyc, świecę którą noc, słońce, którą krasi
Biały dzień, i w którą noc, w który dzień przygasi.
Czas obrotne zegary, kędy przez sprężyny
Pomiar, przez dzwonki ogłos swój mają godziny,
Albo cieniem cienkiego prącika wyznacza,
Albo w krysztale piaskiem mieluchnym przetacza, […] 

Potocki, 2003, s. 79 — część III, w. 347—356

Choć podstawą wszelkiego mierzenia czasu jest obserwacja zjawisk astro-
nomicznych, to jako pierwsze skojarzenie nasuwa się Potockiemu zegar mecha-
niczny (dopiero potem najstarszy — słoneczny, i na końcu również starożytny 
— klepsydra)2. Zegar, w którym źródłem ruchu jest energia mechaniczna zgro-
madzona w obciążniku lub sprężynie (tzw. napęd zegara wykonuje drgania lub 
oscyluje mechanicznie) i którego historia jest stosunkowo najkrótsza, bo sięgająca 
wieku XIV3. Mechanika tego typu zegara się zmieniała, szczególnie ważne oka-
zało się wprowadzenie w XV wieku zamiast obciążników, dobrze sprawdzających 
się jedynie w zegarach monumentalnych, sprężyny, co upowszechniło najpierw 
zegary domowe (na przykład zegary stołowe), a po jej miniaturyzacji, w XVI wie-
ku zegarki noszone (oczywiście nie na ręku). W połowie XVII wieku pojawił się 
mechanizm wahadłowy i wreszcie balans, do dziś stosowany w zegarkach me-
chanicznych, obydwa oparte na okresowym ruchu wahadła, któremu towarzyszy 
charakterystyczny, miarowy — i znany nam jeszcze — dźwięk: tik-tak. Dopiero 
wtedy nastąpił też znaczący postęp w dokładności wskazywania czasu przez me-
chaniczne zegary, choć w praktyce, szczególnie w podróży, sprawiały one kłopoty, 
jak pokazuje fragment rozmowy piątej Artaksesa i Ewandra:

1 Zegary często pojawiają się u Potockiego, np. „Takci ten wieczny zegar nakręcił uczony / 
Mistrz, iż jego na wieki nie słabieją strony.” (Potocki, 1911, s. 10). 

2 Podobna dominacja zegara mechanicznego, tym razem tylko nad klepsydrą, widoczna jest 
w dysproporcji obu motywów w anonimowym wierszu Waleta świata (1965, s. 678): „Bije godzi-
ny, kwadranse skazuje / Zegar misterną sztuką wyrobiony / I tak nam cały bieg życia miarkuje, / 
Łańcuszkiem na moc wkoło obwiedziony, / Póty posłuszny i póty tańcuje / Na siła godzin bywa na-
kręcony. / Jak mu czas wyjdzie, stawa w swojej mierze, / Tak i w klepsydrze piasku się przebierze.” 
(w. 33—40).

3 Za potwierdzenie istnienia takiego zegara uznawane jest świadectwo Dantego z Boskiej kome-
dii (pieśń IX, w. 139—148 i pieśń XXIV, w. 10—18), zob. Zajdler, 1980, s. 152—153.
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Jadąc tedy z sobą w karecie, kazał Artakses prędko pośpieszać, oba-
wiając się, aby się nie opóźnili. А Ewander z tej okazyjej twierdzić po-
czął, że jeszcze dość rano i nie mogło być więcej na zegarze nad godzinę 
szóstą. Czemu gdy Artakses przeczyć począł, powiedąjąc, że zegarek 
Ewandrów nierychło wskazował, dobywszy Ewander kompasu słonecznego 
a roz kazawszy trochę postać z karetą, otworzywszy puszkę, którą buksolą 
żeglarze nazywają, i zgadzać począł igły magnesowej końce ku polom 
niebieskim, aby był po nich przez cień obrócony sprawiedliwie własnej 
doszedł godziny […].

Lubomirski, 2006, s. 80

Natura pozostawała dla człowieka poszukującego miary czasu jedynym moż-
liwym odniesieniem. A jednak to zegar mechaniczny, najmłodszy spośród trzech 
używanych typów chronometrów, okazał się zwycięski i wzbudzał niekłamany po-
dziw dla zegarmistrzowskiej sztuki, czego ślady pozostały i w literaturze. Wystar-
czy przypomnieć, że wśród prezentów, jakie książę Krzysztof Zbaraski wręczył 
podczas swego poselstwa w roku 1622 tureckim dostojnikom, znalazły się wedle 
Twardowskiego aż cztery zegary, z których najwspanialszy:

   Zegar w złotopióréj 
podskarbiemu papudze — ta, z tęgiej sprężyny
wzbiwszy się, tarka skrzydły kwadry i godziny […]

Twardowski, 2000, s. 92 — Punkt III, w. 158—160

Niechętnym komentarzem opatrzył zaś poeta wzmiankę o tureckim zegarze 
wodnym, uznając, że „Tak pogaństwo nie cierpi zegarów / rozumiejąc, że nie są 
bez magii i czarów, / i cóżkolwiek Europa za kunszt sobie bierze, / to oni przyczy-
tają czartom i Megerze.” (Twardowski, 2000, s. 134 — Punkt III, w. 1561—1564). 
Zresztą, w doborze prezentów mogła mieć znaczenie nie tylko powszechna fascy-
nacja wytworami nowoczesnej techniki, lecz także znane zamiłowanie do nich 
króla Zygmunta III4. 

Ciekawa może być bliższa obserwacja fragmentu jeszcze jednego, przywo-
ływanego już przy okazji badania refleksji o czasie tekstu, w którym pojawiają 
się obok siebie różne zegary. Chodzi o Na tęż niedzielę [tj. Adwentu] kazanie 
wtóre ze zbioru Kazania na niedziele całego roku Franciszka Rychłowskiego 
(1664, s. 10—17), w którym poprzez podobieństwa dowodzi on tezy, że: „Jako 

4 Zob. Link-Lenczowska, 2013, s. 17. Zegary bywały też np. odpowiednim prezentem wesel-
nym, odnalezione przykłady wzorcowych mów przy oddawaniu zegarka dotyczą tzw. pektoralików, 
czyli mechanicznych zegarków wieszanych na piersi, zob. Trębska, 2008, s. 279—281. Zegar był 
np. prezentem ślubnym od Dymitra Samozwańca dla Maryny Mniszchówny: „[…] zegar na słoniu, 
w którym sztuczna sprawa / Zmykała się kunsztów — gdy bił, to trąbili / Trębacze, w regał grali, 
a drudzy się bili.” (Żabczyc, 2016, s. 70, w. 180—182). Dziękuję Profesor Aleksandrze Oszczędzie 
za przypomnienie tego przykładu.
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ludziom w zabawach światowych trzy zegary służą: przyrodzony, bieżący i cie-
kący, tak tymże w zabawach duchownych trzy zegary godzin dodają”. Para-
doksalna w swej wymowie okazuje się tu konstrukcja analogii. Oto wyobraże-
nie zegara mechanicznego pojawia się w kazaniu dwukrotnie. Nie można mieć 
wątpliwości, że skoro mowa o tym, iż ma „zegar koła swoje misterne, wielką 
mądrością rozporządzone”, że „Koła zegarowe z mocnej bywają zrobione ma-
teryjej”, że „Ma zegar osi swoje, około których koła jego bieg swój odprawia- 
ją […]”, że „Ma zegar wagi swoje, których mocą koła zegarowe obracane by-
wają”, że „Jest na ostatek przy zegarze index, który kwadranse i godziny poka-
zuje […]”, to opisywany jest zegar mechaniczny. I to nie zegar zbudowany dla 
oddania zmienności zjawisk astronomicznych okazuje się obrazem „machiny 
świata”, ale ona — zegarem, który Bóg, „niebieski zegarmistrz”, nakręcił. Także 
drugi zegar — początkowo określony jako „bieżący”, a dalej „bijący”, który ma 
„sznury i na nich wagi wiszące, które wszytkie koła obracają”, „ma młotek, ma 
dzwonek, uderzając młotkiem we dzwonek godziny wybija” — jest takimż sa-
mym chronometrem mechanicznym. I dopiero ostatni — zegar „ciekący” — to 
klepsydra, której działania kaznodzieja nie czuje się w obowiązku bliżej przed-
stawiać, polegając od razu na autorytecie Seneki, interpretującego moralnie jej 
symboliczny sens.

Że skomplikowana i górująca (również bogactwem dźwięków), przynajmniej 
nad najbardziej rozpowszechnionymi w codziennym użyciu, prostymi piaskowy-
mi klepsydrami, konstrukcja zegara mechanicznego zdominowała wyobraźnię 
poetów baroku, niech świadczy drobna, acz znacząca niekonsekwencja Zbigniewa 
Morsztyna. Jego wielokrotnie przywoływane Emblema 47, w którym „Człowiek 
poglądając na kompas [tj. zegar słoneczny — M.B.] płacze” (Morsztyn, 1975,
s. 308—309), podejmujące, najmocniej chyba zrośniętą z motywem zegara, reflek-
sję wanitatywną (zob. na przykład: Białostocki, 1961, s. 117; Künstler-Lang-
ner, 1996, s. 145; Goliński, 1996, s. 103—105; Małyska, 2015, s. 133—141), 
wcale nie ukazuje, jak bohater obserwuje w skupieniu cień rzucany przez słońce, 
ale jak słucha mechanizmu: „Zegar wybija na wysokiej wieży, A czas niewrot-
ny jak bieży, tak bieży […]” (Morsztyn, 1975, s. 308, w. 9). Prócz dynamizmu, 
który tkwił w bogactwie dźwięków wydawanych przez zegary mechaniczne, 
wprost otwierającego się na symboliczne odczytania, wielką zaletą wyobrażeń 
tego typu czasomierzy wprowadzanych do literatury było skomplikowanie ich 
budowy.

Poszczególne elementy konstrukcji zegara, wyraziście uporządkowane tarcze 
ze wskazówkami (indeksami), wewnętrzne kółka, sprężyny i różnego rodzaju 
urządzenia dźwiękowe (ekscytarze), świetnie nadawały się do tworzenia alegorii 
i opierania na nich kompozycji tekstów. Nieogarnione wprost zasoby kazań ba-
rokowych stanowią tu wdzięczny obszar poszukiwań. Jedynie tytułem przykładu 
wystarczy przywołać kazanie Piotra Skargi (Na siedemnastą niedzielę po Świąt-
kach), w którym pisze on o miłości: „Ta jest jako pierwsze koło u zegara, które 
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inne wszystki rusza i obraca” (Skarga, 1597, s. 400)5, opisane kiedyś przez Ma-
riolę Jarczykową kazanie Petroniusza Kamieńskiego na pogrzebie Elżbiety Cha-
leckiej, w którym z zegarem mechanicznym został porównany świat (Jarczyk, 
2015, s. 193), czy kazanie Dominika Krasuskiego na wjazd do Wilna Władysła- 
wa IV po zwycięstwie nad Moskwą, w którym dominikanin zegar bijący potrakto-
wał jako alegorię człowieka w ogóle, a jego sprężynę odniósł wprost do ludzkiego 
serca, nadbudowując drugi poziom znaczeń metaforycznych i nazywając króla ser-
cem całego ciała Rzeczypospolitej (Krasuski, [1634?], k. F1r—F1v)6. Jeszcze moc-
niej fascynacja konstrukcją zegarów doszła do głosu — jak pisała Iwona Słomak, 
dokonując przeglądu zjawiska na potrzeby charakterystyki, również zegarowej, 
konstrukcji części Wojska serdecznych afektów nowo zarekrutowanych Hieroni-
ma Falęckiego — w szeroko rozpowszechnionych modlitewnikach i rekolekcjona-
rzach w rozmaity sposób rozwijających koncept książki jako zegara (Słomak, 2017,
s. 109—123)7.

Że powszechna praktyka życia musiała wyglądać nieco inaczej, zdaje się 
świadczyć najdobitniej nieoceniony Skład abo Skarbiec znakomitych sekretów 
ekonomijej ziemiańskiej Jakuba Kazimierza Haura. Rozumiejący potrzeby dnia 
codziennego szlachcica pisarz zamieszcza w swym kompendium cały rozdział 
O misternych zegarach na pewnych miejscach opisanie, w którym wyraża niekła-
many podziw dla zegarmistrzowskiego kunsztu „między innemi najpierwszego” 
i mającego „wszędzie zalecenie, tak z swojej subtelności, jako też i samego pozoru 
inwencyjej” (Haur, 1693, s. 185), ale wypełnia go opisem fascynujących, wspa-
niałych zegarów z różnych miejsc Europy i Rzeczypospolitej, które traktuje jako 
podziwu godne curiositates. W życiu szlachcica potrzebny jest sprzęt najtańszy 
i najprostszy, więc Haur poucza, jak wyznaczyć zegar słoneczny, a przy zachmu-
rzonym niebie iście po gospodarsku radzi, by kierować się niezawodnymi zwy-
czajami bydła. Można też zawierzyć przyzwyczajeniom chłopów, gdyż oni zawsze 
wiedzą, kiedy jest południe, czyli pora obiadu8. Zasadność troski Haura o wyposa-

5 Również Z. Morsztyn, Emblema 51: „Słońce i księżyc, gwiazdy, ociężała / Ta ziemia, która 
morzem się oblała, / Są okrągłymi, a z wiecznej miłości / Mają przymioty swojej okrągłości; Ta 
ten nakręca wielki zegar świata, / Ta w nim kieruje księżyce i lata […]” (Morsztyn, 1975, s. 312,
w. 3—7).

6 W rozważaniach Marcina Hińczy (1665, s. 469) zegarem — znów bijącym — są przełoże-
ni, autor odwołuje się tu również do przedstawienia przez C. Ripę alegorii kapłaństwa („Toż też 
znaczył zegar w prawej ręce”), choć na rycinie postać mężczyzny trzyma klepsydrę (Ripa, 1998,
s. 456). Przegląd emblematycznych przedstawień z motywem zegara u Ripy daje M. Małyska (2015,
s. 135—138); także Link-Lenczowska, 2013, s. 13—14.

7 Autorka, prócz dzieła Falęckiego, omawia tylko przykładowo 6 tego typu dzieł i przedstawia 
ich tradycję europejską, łacińskojęzyczną, zob. Słomak, 2017, s. 109—123.

8 Jeszcze prostszy sposób zaopatrzenia się w zegar słoneczny zaproponował dobremu gospo-
darzowi Teodor Zawacki w dziełku Pamięć robót i dozoru gospodarskiego w każdym miesiącu,
w którym na końcu zamieścił obraz i opis takiego zegara, składającego się z ludzkiej dłoni trzyma-
jącej słomkę: Słoneczny zegar abo kompas na lewej ręce dla oraczów, kursorów, fliśników i inszych 
ludzi na morzu i na lądzie wędrownych łacno opisany (Zawacki, 1647, k. E3v—E4v).
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żenie każdego w umiejętność zbudowania kompasu w pełni potwierdzają ówczes-
ne kalendarze, którym stale towarzyszą wskazówki, jak na podstawie obserwacji 
pozycji słońca zależnie od pory roku rozpoznać, jaka jest pora dnia9. Podziwiane 
zegary mechaniczne były ciągle czymś fascynująco skomplikowanym, wspania-
łą zdobyczą ludzkiego umysłu i przedmiotami luksusu. I ten „posmak nowości” 
oraz szczególne zainteresowanie, jakie budziły w baroku rzeczy rzadkie i dziwne, 
zdają się stanowić także jedne z czynników wpływających na ich literacką karie-
rę. W życiu, z konieczności, poprzestawać musiano na wskazaniach czasomierzy 
najprostszych.

Na takim tle dwa wiersze „na zegary” zapisane w rękopisie Biblioteki Ja-
giellońskiej (sygn. 2568, k. 153r—153v) można by widzieć nie tylko jako utwo-
ry na różne zegary, ale na zegar stary i nowy. Przeprowadzona kiedyś analiza 
części oratorskiej sylwy (Barłowska, 2010b, s. 132—141) pozwoliła wskazać 
jako jej głównego bohatera księdza Stanisława Rakowskiego, kanonika płockie-
go i sekretarza Władysława IV Wazy, a potem królewicza Karola Ferdynanda. 
Odczytanie korespondencji, stanowiącej drugą część sylwy, przybliżyło jego syl-
wetkę jako humanisty i erudyty dowcipnie podejmującego poetyckie próby pióra 
(Barłowska, 2010a, s. 293—308). Część trzecia ma charakter poetyckiej anto-
logii, w odróżnieniu od pozostałych partii manuskryptu, rozpoczętej zestawem 
aż czterech mott o poezji: ze Sztuki poetyckiej Horacego, z epigramatu Marcja-
lisa, liryków Horacego i Klaudiana10. Na pewno nie jest to zbiór jednoautorski, 
skoro zapisano w nim anonimowo Szlachecką kondycyję Hieronima Morsztyna. 
Utwory tu zgromadzone budziły okazjonalnie zainteresowanie historyków litera-
tury, o czym świadczy przedrukowanie przez Janusza Pelca anonimowego epi-
gramatu z pochwałą Psałterza Dawidowego Jana Kochanowskiego czy również 
anonimowe wprowadzenie do antologii poezji ziemiańskiej wierszy Domowy 
wczas po dworskiej służbie i Na dworską służbę (1988, s. 340—341). Całościowe 
omówienie części poetyckiej sylwy, połączone z podjęciem refleksji o autorstwie 
poszczególnych liryków, powinno stać się przedmiotem odrębnego opracowania, 
na razie, utartym szlakiem wydobywania z kolekcji co ciekawszych utworów, wy-

 9 Podaje je Bibliografia polska Estreicherów, np.: S.J. Filipowitz, [b.r.]: Kalendarz polski i ru-
ski […] 1722. Kraków: Drukarnia Akademicka; I.P. Michałowski, [b.r.]: Kalendarz polski i ruski 
[…] 1723. Kraków: Drukarnia Akademicka; S.J. Niewieski, 1674: Obrót słoneczny na wschód i za-
chód słońca na półzegarzu i na całym zegarze… Zamość: Drukarnia Akademicka.

10 „Ubi plurima nitent in carmina non ego paucis offendor maculis [?]”, właściwie: „Verum ubi 
plura nitent in carmine, non ego paucis / offendar maculis […]” — „Gdy wiersz cały jaśnieje, nie 
rażą mnie wcale / Rzadkie plamy […]” (Horatius Flaccus, 1988, s. 457, w. 351); „Nihil securius 
est malo poeta”, właściwie: „Nil securius est malo poeta” — „Najniebezpieczniejsze? — Mizerne 
gryzmoły” (Martialis, 1908, s. 407, ks. 12, 63, 12); „Ut vine sic poemata meliora reddit”, właściwie: 
„Si meliora dies, ut vina, poemata reddit” — „Gdy czas wierszom, jak winu, świetności przydaje” 
(Horatius Flaccus, 1988, s. 370—371, ks. II, 1,34); „Carmen amat quisquis carmine digna fa-
cit”, właściwie: „Carmen amat quisquis carmine digna gerit” (Claudius Claudianus, 1893, s. 220,
ks. 3, Praefatio, 6).
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pada poprzestać na przybliżeniu dwu zapisanych obok siebie wierszy: Zegar bijący
i Zegar ciekący.

Zestawione ze sobą liryki o identycznych niemal tytułach wprost prowokują 
do łącznej lektury i porównania. Obydwa napisane zostały rymowanym parzyście 
trzynastozgłoskowcem, obydwa rozpoczynają się od dobitnie sformułowanej tezy. 
W wierszu Zegar bijący twierdzenie brzmi: 

Misternej dzieło ręki obraz wystawuje,
W którym górnych obrotów kresy pokazuje.

w. 1—2

A w wierszu Zegar ciekący:

Ten krzyształ przeźroczysty piaskiem zasypany
W upornych jest godzinach z niebem porównany.

w. 1—2

W obydwu więc przypadkach poeta (zakładam tu tożsamość autora) podejmu-
je najbardziej podstawowe, zakorzenione w tradycji podobieństwo obrazu świata 
— kosmosu i zegara11. Po twierdzeniu następuje oczywiście jego uzasadnienie, 
które jednak już w obu utworach wyraźnie różni się stopniem szczegółowości 
i rozbudowania, zresztą właśnie długość wierszy jest od razu najbardziej rzucającą 
się w oczy i wpływającą na kompozycję ich odmiennością. Przedstawienie zegara 
piaskowego zajmuje 16 wersów, a zegara mechanicznego prawie trzy razy więcej 
— aż 44.

W odwrotnej niż w manuskrypcie kolejności niech pierwszeństwo przysługuje 
lirykowi krótszemu, poświęconemu starszemu typowi zegara. Podstawą podobień-
stwa w opisie piaskowej klepsydry jest skojarzenie z wodą i płynięciem, mające 
jakiś genetyczny związek z pierwszymi klepsydrami — wodnymi, i utrwalone 
w łączącym się z definicyjnym określeniem zegara „ciekącego” polu semantycz-
nym. We współczesnej polszczyźnie trzeba by powiedzieć, że piasek się przesy-
puje, w dawnej, jak notuje Słownik polszczyzny XVI wieku (1968, s. 446), i woda, 
i piasek w zegarze ciekły. 

Przedtym wilgotne piany i wodę płynącą
Pokazował, a teraz minutę ciekącą
Z wody w śkło przerobiony, tak strumień obrotny
Wystawił oczom ludzkim zegar prędkolotny.

w. 3—6

11 Już w drugiej połowie XIV w. biskup Nicole Oresme w traktacie Traité du ciel et du monde 
porównał wszechświat stworzony przez Boga do zegara mechanicznego z jego wychwytem i regu-
larnie poruszającymi się kołami i trybami (zob. Zajdler, 1980, s. 12; Pfeiffer, 2003, s. 21).
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Zadziwić ma tu ta sama, co w wierszu Kaspra Miaskowskiego Na śklenicę 
malowaną („Popiół śkło…”, Miaskowski, 1995, s. 326), paradoksalna przemiana 
barwy i stanu skupienia, którą łatwo odnaleźć przy zastosowaniu czy to do two-
rzenia, czy analizy konceptu na przykład proponowanego przez Emanuele Tesaura 
indeksu kategorialnego (Tesauro, 1999, s. 462—466). Wzmacnia ją podkreślony 
epiforyczną pozycją paralelizm: „strumień obrotny / zegar prędkolotny”, wydoby-
wający podobieństwo nieustannego ruchu, przy czym epitet „prędkolotny” był już 
tradycyjnie, od XVI wieku kojarzony z metaforycznym znaczeniem przemijania, 
niestałości12. I na tym właściwie poetycka obserwacja działania klepsydry się koń-
czy, dalej, rozwijając typową refleksję wanitatywną, poeta wspiera się już kolej-
ną metaforą, równie tradycyjną, rozpowszechnioną w tekstach moralistycznych 
i funeralnych — metaforą zwierciadła. Zmienia się jednocześnie charakter wypo-
wiedzi, która staje się bezpośrednią projekcją doznań podmiotu, choć wpisanych 
w ogólnoludzkie doświadczenie:

W tym zwierciedle żywot mój jaśnie upatruję
I w popiół obrócone splendory znajduję.
Po wodzie niepościgłej życia śmiertelnego
Idziem w śliską rozsypkę piasku upłynnego.
Owszem, w morzu żyjemy łez nieutulonych,
A śmierć wizerunk niesie prochów nieuśpionych.

w. 7—12

Poetycka zaduma utkana jest tu z toposów (locus horridus) ujmujących życie 
w akwatycznych obrazach jako powódź czy morską otchłań, a jedyną i ostateczną 
perspektywą ludzkiej egzystencji okazuje się śmierć. Jest to wizja smutna i przy-
gnębiająca, na której tle dość zaskakująco brzmi puenta wiersza:

Tak wiele masz pożytku z bystrego potoku,
Jako bierzesz w naczynie dla swe[g]o obroku,
Tym kształtem i upłynne13 smakujemy lata,
By marna złotych godzin nie pożarła strata.

w. 13—16

Wzmocniona retorycznym zwrotem do odbiorcy ogólna myśl kieruje się prze-
ciw pesymizmowi wcześniejszych wanitatywnych rozważań. Wpisuje się w ramy 
refleksji przez wieki inspirowanej epikureizmem, skondensowanej w Horacjań-
skiej formule carpe diem, będącej zaraz po wezwaniu do oderwania się od spraw 

12 Słownik polszczyzny XVI wieku notuje przykłady użyć w Fenomenach J. Kochanowskiego: 
„[…] kto chce lotnych lat bieg znać […]”, i w sonecie M. Sępa Szarzyńskiego: „[…] lotne czasy pę- 
dzą […]” (http://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/62306#znaczenie-4 [data dostępu: 19.10.2018]).

13 Horat. Ode 2,14, 1—2: „Eheu fugaces, Postume, Postume/ labuntur anni…”; Cic Fam. 5,6,2: 
„fuga temporum”. 
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przemijających drugą ważną odpowiedzią człowieka na zderzenie z czasowością 
egzystencji. Poeta wprost odwołuje się do sentencji znanej z Erazma: „Ut a curren-
te flumine tantum habes, quantum hauris, ita ex annis semper euntibus nihil acci-
pis, nisi quod in res duraturas collocaris” (Erasmus Roterodamus, 1568, s. 258). 
Jednak tak proste wskazanie zdaje się mieć tutaj wpisaną w wymowę metafor 
rysę paradoksu. Narzuca ją, po pierwsze, obraz czerpania „obroku” z rzeki czasu, 
czynność od razu przywodząca na pamięć skojarzenia z tematem bezowocności 
przelewania płynącej wody, czyli podszyta niejako bezsilnością i nienasyceniem. 
Po drugie, końcowe ostrzeżenie: „By marna złotych godzin nie pożarła strata”, pa-
radoksalnie przypomina formułę przeciwną, przecież to: tempus edax rerum. Czy 
więc tak zachęcająco optymistycznie brzmiąca propozycja aktywności człowieka 
wobec płynącego czasu jest naprawdę do zrealizowania, czy to właśnie w próbie 
jej wprowadzenia w czyn tkwi jeszcze mocniej głębsze, doświadczalnie dotykalne 
przekonanie o podstawowej niemożności zaspokojenia egzystencjalnego głodu? 
Może pouczenia sformułowane w puencie da się wprowadzić w życie, ale tylko 
tak, jak sformułował to kiedyś Mikołaj Rej:

Tłuczże, miły zegarze, bo w każdej godzinie 
Miałby się każdy baczyć, jako mu czas płynie.
Ale, by nabarziej tłukł, przedsię — chwała Bogu — 
Nie pomniąc, prawie z wodą, iż nam czasy płyną, 
A wnet gorsze nastaną, skoro dobre miną.
Bujać też sobie w lesie jelonek ubogi,
Ale ni się obaczy, gdy mu strącą rogi.

Zegar (Rej, 1895, s. 197)

Czyli zrealizować uchwycenie „złotych godzin” dzięki zapomnieniu równemu 
wyłączeniu świadomości, rezygnacji z człowieczeństwa?

Drugi, bardziej rozbudowany liryk znacznie szerzej przedstawia najpierw 
samo działanie „zegara bijącego”:

Biegają lotne koła w swoich zapędzone
Cyrkułach jako planet drogi przyrodzone,
Indeks w swym zodyjaku wizerunk podaje
Jako słońce zapada i jako powstaje,
A dowcipnem idące ordynkiem godziny
Niebieskiej wyrażają porządek machiny.
Jako najwyższa sfera w biegu jest skwapliwa,
Tak większa mniejsze koła sprężyna porywa,
Ciężkie do swego centrum spadają ołowy
Z jedwabnej biorąc miarę w zapędach osnowy.
Przeciwne mają cele: jeden wysokości,
A drugi lekkoważnej odmianą niskości.
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Wszystka zatym fabryka jakoby skrzydłami 
Z górnymi złotych niebios lata przystawami.

w. 3—16

Obraz „wszystkiej fabryki” to rozwinięcie podobieństwa do niebios i rzeczy-
wiście dość dokładna prezentacja mechanizmu zegara. Prawdziwe przetranspono-
wanie w świat poezji dzieła ówczesnej mechaniki, którego suchy, techniczny opis 
powinien przedstawiać zasadę działania koła wychwytowego połączonego z ko-
lebnikiem (najogólniej — prętem zawieszonym na nici z podwieszonymi na ramio-
nach dwoma ciężarkami) i nawiniętej na ślimak stożkowy sprężyny stanowiącej 
napęd całego urządzenia. Jednym słowem — wiersz ukazuje zegar mechaniczny 
z okresu przed zastosowaniem regulującego jego chód wahadła, prawdopodobnie 
wyposażony w dodatkowe wskazania pozycji planet czy choćby motywami astro-
nomicznymi zdobiony.

Działanie zegara bijącego jest fascynujące szczególnie dzięki jego skompliko-
wanemu ruchowi, zadziwiająco zgodnemu i niezgodnemu w swej istocie. Oddaniu 
go poświęcona jest najbardziej rozbudowana partia utworu:

Gdy rozdzielne wyścigi koła wyprawują
I na misternych wagach impet pokazują,
Jeden okrąg w żelaznych zębach swojej miary
Ma wędzidło niezgodne sprzęgając ciężary.
Ten stanowi godziny i minuty lotne,
Waży na swojej szali cyrkuły obrotne,
Jednym wodzy popuszcza, a drugie hamuje,
Odpoczynku i prace kontefet maluje.
A skoro zamierzonej granice dopada,
Głośne czyni rozruchy nieomylna zwada.
Skacze ostre żelazo i swe silne pęta
Rozrywa, gdy daje znak godzina zawzięta.
Porywcze zatym koła swe biegi mieszają
I jakoby gniewliwe w obrotach zgrzytają,
Gdy grzmot daje pobudkę rotom na porwanie.
Owszem, jako więc piorun uprzedza błyskanie,
Tak mosiądz wykowany dźwięki swe roznosi,
A wojny nieprzyjazne trąbą swoją głosi.
Brzmi trąba i żelazny tenten hasło daje
Jako wiele nam kroków do t<r>unny zostaje.

w. 17—36

Skomplikowany układ kół, niejednokrotnie eksponowany w ówczesnych 
zegarach, uchwycony został jako stan dynamicznej równowagi sprzecznych 
sił. Koła „wyprawują” „rozdzielne wyścigi”, koło łączy „niezgodne ciężary” 
i wreszcie „głośne czyni rozruchy nieomylna zwada”. Dramatycznej dyna-
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miki dodają ruchom zegara określenia i metafory z pola semantycznego wal-
ki, wojny: impet, wędzidło, wodze popuszczać, rozruchy, zwada, ostre żelazo, 
pęta, pobudka, roty, wojny nieprzyjazne, trąba, tętent, hasło. Zegarowa „zgod-
na niezgodność” tak dookreślana niewiele ma wspólnego z ładem kosmosu, 
jej niewstrzymany ruch przeraża — i ma przerażać. Zmysłowo oddziałującym 
czynnikiem owej perswazji strachu stają się towarzyszące całemu bogactwu 
dynamizujących czasowników dźwięki, oto: „rozruchy” są „głośne”, „koła” 
„w obrotach zgrzytają”, „grzmot daje pobudkę”, „mosiądz wykowany dźwięki 
swe roznosi”, „trąbą […] głosi”, „brzmi trąba” i „żelazny tenten”. Zasadniczo, 
znów sposobem znanym, czy to z wyobrażeń emblematycznych, czy ekscyta-
rzowych wezwań towarzyszących rekolekcjonarzom, nawet pieśniom religijnym, 
odgłos bijącego zegara okazuje się pobudką, przebudzeniem świadomości śmier-
ci14. Oczywiście w różnych moralistycznych realizacjach mogą z tego przebu-
dzenia wynikać różne konkretne zalecenia. Tutaj ich brak, poeta kończy utwór 
konceptem:

Tak zegar grób prawdziwy w sobie pokazuje,
Bo co wewnątrz zamyka, na czele skazuje.
I tę w sobie naukę roztropnie zawiera,
Że im kto dłużej żyje, tym dłużej umiera.

w. 41—44

Zaskakujące zestawienie zegara z grobem nie należy jednak w tym przypadku 
do konceptów łatwo poddających się eksplikacji. Co prawda, znane było poetyckim 
przedstawieniom zegarów, ale raczej słonecznych. W ich przypadku (na przykład 
Antonio Bruni Orologia a sole, Giovan Leone Sempronio Pietra dell’ orologio 
da sole, zob. Vitanello, a cura di, 1996, s. 41, 109) podobieństwo jest znacz-
nie łatwiej uchwytne, gdyż zasadza się na skojarzeniu kamiennej tarczy zegara 
z nagrobkiem. W przywołanym opisie zegara mechanicznego, jeśli „czoło” grobu 
byłoby napisem nagrobnym odpowiadającym tarczy zegara, to jego wnętrze kryje 
śmiertelne, podległe rozpadowi ciało. Zewnętrze słowem, oswojonym w kulturze, 
często pięknym, acz konwencjonalnym, ujmuje śmierć, wnętrze zamyka jej znika-
jący, materialny ślad. Czyżby pchany jakby niepojętą siłą, dynamiczny i sprzeczny 
mechanizm zegara miał odpowiadać owej sile destrukcji materii? To raczej możli-
wa sugestia interpretacyjna niż jakikolwiek jasny wykład konceptu. Może zresztą 
należy on, by powtórzyć za Helen Gardner, do przykładów tego rodzaju porównań, 
„których pomysłowość jest bardziej zaskakująca niż słuszność” (cyt. za: Mrowce-
wicz, 1993, s. 13). Pewne jest tylko jedno: i na zewnątrz, zwyczajnie wskazując go-
dziny, zegar mówi o zbliżaniu się śmierci, i w wewnętrznej konstrukcji, oddającej 

14 Zob. Zegar bojaźni Bożej (1993, s. 218—220), gdzie każdy dystych rozpoczyna ostrzeżenie: 
„Zegar bije […]”; powtarzany w ikonografii motyw Dzieciątka Jezus uderzającego młoteczkiem 
w zegar występuje u Kaspra Twardowskiego (Grześkowiak, 1998, s. 23—24).
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urządzenie świata, wskazuje jego zmienny czynnik, związany z ruchem czas, nie-
pojęcie dążący do ostatecznego końca. 

Za to zamykające wiersz sentencjonalne pouczenie jasno i dobitnie formułuje 
ugruntowaną w europejskiej tradycji myśl o życiu jako umieraniu. Myśl, którą 
można by przypomnieć słowami Paulina z Noli z listu do św. Augustyna: „cui 
viventes morimur” (http://www.augustinus.it/latino/lettere/lettera_095_testo.htm), 
czy bliskim jej, a odwołującym się wprost do zegara, zdaniem Seneki: „Quemad-
modum clepsydram non extremum stillicidium, exhaurit, sed quidquid ante de-
fluxit, sic ultima hora qua esse desinimus, non sola mortem facit, sed sola con-
summat” (Seneca Lucius Annaeus, Epistulae morales, III 3, 19), co w przekładzie 
z kazania Rychłowskiego brzmi: „Jako ciekącego zegarka nie ostatnia kropla 
wyniszcza, ale wszystko to, co przedtym ciekło, tak nie ostatnia godzina śmierć 
nam przynosi, ale wszystko to, co już przedtym przeszło” (1664, s. 12).

Zestawienie obok siebie wierszy zegarowych wydaje się przemyślanym zabie-
giem artysty, który w ten sposób przeprowadza niejako myślowe studium przed-
miotu. Nawiązuje ono do bogatej, jeszcze starożytnej tradycji poetyckich ekfraz, 
wśród których znane były także opisy zegarów. Należą do nich na przykład dwa 
utwory Mesomedesa z Krety Na zegar i Drugi na zegar: pierwszy opisujący ze-
gar słoneczny, drugi zaś — czasomierz wykonany z brązu, posiadający podziałkę 
czasową, znaki zodiaku i wydający dźwięk przy odmierzaniu godzin, więc praw-
dopodobnie zegar wodny (Żybert, 2015, s. 173—174 i 181). Wiersze te zostały 
określone jako ekfrazy techniczne (Whitmarsh, 2013, s. 156) i nazwa ta wydaje 
się szczególnie odpowiednia dla oddających fascynację mechaniką świata nowo-
żytnych poetyckich opisów zegarów, które znalazły się na przykład we florilegium 
Giovanniego Battisty Ganducciego Descriptiones poeticae ex probatioribus poetis 
excerptae (wyd. 1. — Parma 1660, potem wielokrotnie wznawiane)15.

Obydwa rękopiśmienne studia zegarów uwikłane zostały przez poetę w pod-
stawowy, obsesyjnie niemal podejmowany w epoce baroku problem przemijania. 

15 Za inspirujące do dalszych poszukiwań wskazanie w dyskusji wiersza Famiano Strady dzię-
kuję Profesorowi Dariuszowi Chemperkowi. Poetyckie łacińskie opisy zegarów twórców jezuickich 
zostały zebrane w niewielkiej antologii w tłumaczeniu na włoski, zob. Orologi, (1650 ca) 2005,
s. 33—40. Składają się na nią 4 utwory: Famiano Strada Horologii descriptio, Caspar Barleus Ho-
rologium solare, Vincenzo Guinigi Horologium, Constanzo Pulcarelli Horologium arenarium. Zob. 
także Cesare Giudici Orologio solare in un muri d’un cacatoio. Sonetto. Fascynacje zegarowe wło-
skich poetów przypomniała antologia Le parole e le ore. Gli orologi barocchi: antologia poetica del 
Seicento (Vitanello, a cura di, 1996). Znaleźli się w niej: Giuseppe Battista, Antonio Bruni, Gian 
Francesco Busenello, Giovanni Canale, Lorenzo Casaburi, Bartolomeo Dotti, Francesco Fulvio Fru-
goni, Tommaso Gaudiosi, Angelo Grillo, Cristoforo Ivanovich, Giovanni Giacomo Lavagna, Giovan 
Battista Leoni, Giacomo Lubrano, Giovan Battista Marino, Francesco Melosio, Antonio Muscetto-
la, Pier Francesco Paoli, Ciro de Pers, Girolamo Preti, Francesco Maria Santinelli, Giovan Leone 
Sempronio, Tommaso Stigliani, a wśród aż 80 liryków poświęconych zegarom również dwukrotnie 
większa liczba ukazuje zegary mechaniczne (31, słoneczne — 15, klepsydry — 17, trzy utwory trak-
tują jednocześnie o wszystkich typach zegarów).
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Anonim czyni to ze znajomością rzeczy, sprawnie poruszając się w poetyckiej to-
pice, momentami nawet z niekłamaną świeżością, choć częściej chyba pozostawia-
jąc czytelnikowi wrażenie pewnego wypracowania, rzemieślniczego opanowania 
możliwości inwencyjnych tematu, zapewne inspirowanego retoryczną tradycją ek-
fraz. I być może nawet gra z czytelnikiem, gdy pozornie oświetlając zagadnienie 
z dwu różnych perspektyw, daje tylko jedną, niepodważalną odpowiedź o nieod-
wołalnym ludzkim przemijaniu. Przy okazji, nierówno rozkładając swoje zainte-
resowanie przedmiotem opisu, potwierdza wywiedzione z prostej ilościowej ob-
serwacji, a czasem tylko rozłożenia akcentów, przekonanie, że w piśmiennictwie 
barokowym zwyciężają „zegary bijące”16. Przyzwyczajenie jednak dłużej trwa
w przysłowiu, więc mające charakter paremii przesłanie o końcu życia sygnali-
zowanym przez zegar bywało jeszcze w XVII wieku ujmowane, jak u Potockie-
go, dwojako — z odniesieniem do starego zegara, klepsydry: „Śmierć przed laty 
dotrzęsła zegarka” (Wojna chocimska), i zegara nowego, mechanicznego: „I tobie 
kiedyś wybijaną uderzą zegary” (Argenida) (Nowa księga przysłów i wyrażeń 
przysłowiowych polskich, 1972, s. 855—856). 

Aneks

Podstawa wydania

Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 2568, k. 191, 4o, na k. 1 nota: „Liber Stanislai 
Grabski”; sylwa spisana kilku rękami w pierwszej połowie XVII wieku, analiza zawartych 
w niej materiałów: mów, listów i wierszy, pozwoliła wskazać jako właściciela ks. Stani-
sława Rakowskiego. Wiersze wpisano w dwu kolumnach, pierwszym charakterem pisma: 
Zegar bijący — k. 153r—153v, Zegar ciekący — k. 153v.

Zasady transkrypcji

Zgodnie ze współczesną normą została zastosowana interpunkcja, wprowadzono tak-
że obowiązujące dziś reguły pisowni wielkich i małych liter.

Wprowadzono współczesne zasady pisowni łącznej i rozdzielnej, na przykład: 
wswoich→w swoich.

Zgodnie ze współczesną pisownią oddano o jako ó, na przykład: gornych 
obrotow→górnych obrotów.

Uwspółcześniono grafię i/y/j, na przykład: misterney→misternej, podaie→podaje;
w wyrazach obcego pochodzenia transkrybowano je w grupach samogłoskowych ze 
wzdłużeniem, na przykład: zodyaku→zodyjaku.

16 Miłosny epigramat Na zegarek ciekący z Lutni oparł na koncepcie klepsydry J.A. Morsztyn 
(1971, s. 101).
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Usunięto ślady wtórnej nosowości, na przykład: promięniem→promieniem, 
zaćmięniem→zaćmieniem.

Usunięto ślad rozszerzonej wymowy y do e w wyrazie: cerkułach→cyrkułach.
Niekonsekwentnie oznaczaną głoskę ł (l/ł) oddano jako ł, na przykład: 

wysawil→wystawił, lez→łez.
Uwspółcześniono pisownię głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, na przykład: 

pobutkę→pobudkę, rostropnie→roztropnie.
Zmodernizowano wahania pisowni w obrębie szeregów: z/ź/ż oraz s/ś/sz, na 

przykład: cięskie→ciężkie, naywysza→najwyższa, nizkości→niskości, sali→szali, 
krzystał→krzyształ; zachowano dawną formę: śkło.

Zachowano uproszczenia grup spółgłoskowych, na przykład: kontefet. Pozostawiono 
formę: krzyształ.

Zachowano końcówki narzędnika i miejscownika -em, -emi, na przykład: dowcipnem. 
Usunięto ślady grafii łacińskiej, na przykład: index→indeks, sphera→sfera, 

contefet→kontefet, cometa→kometa.

Aparat

[7] A w dowcipnem — popr. wyd.: A dowcipnem
[36] do tunny — popr. wyd.: do t<r>unny

Skróty

< > — nawiasem kątowym oznaczono poprawki wydawcy
[ ] — w nawiasach kwadratowych rozwinięto skróty

Anonim
Zegar bijący

Misternej dzieło ręki obraz wystawuje17,
W którym górnych obrotów kresy pokazuje.
Biegają lotne koła w swoich zapędzone
Cyrkułach18 jako planet drogi przyrodzone19,
Indeks20 w swym zodyjaku wizerunk21 podaje    5
Jako słońce zapada i jako powstaje,

17 wystawuje — wystawia
18 Cyrkułach — kołach, okręgach
19 przyrodzone — dane przez naturę
20 Indeks — wskazówka zegara
21 wizerunk — obraz
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A dowcipnem22 idące ordynkiem23 godziny
Niebieskiej wyrażają porządek machiny24.
Jako najwyższa sfera w biegu jest skwapliwa,
Tak większa mniejsze koła sprężyna porywa,    10
Ciężkie do swego centrum spadają ołowy25

Z jedwabnej biorąc miarę w zapędach osnowy26.
Przeciwne mają cele: jeden wysokości,
A drugi lekkoważnej odmianą niskości.
Wszystka zatym fabryka27 jakoby skrzydłami    15
Z górnymi złotych niebios lata przystawami28.
Gdy rozdzielne wyścigi koła wyprawują
I na misternych wagach impet pokazują,
Jeden okrąg w żelaznych zębach swojej miary
Ma wędzidło, niezgodne sprzęgając ciężary.     20
Ten stanowi godziny i minuty lotne,
Waży na swojej szali cyrkuły obrotne,
Jednym wodzy popuszcza, a drugie hamuje,
Odpoczynku i prace kontefet29 maluje.
A skoro zamierzonej granice dopada,     25
Głośne czyni rozruchy nieomylna zwada.
Skacze ostre żelazo i swe silne pęta
Rozrywa, gdy daje znak godzina zawzięta30.
Porywcze zatym koła swe biegi mieszają
I jakoby gniewliwe31 w obrotach zgrzytają,     30
Gdy grzmot daje pobudkę rotom na porwanie32.
Owszem, jako więc piorun uprzedza błyskanie,
Tak mosiądz wykowany dźwięki swe roznosi,
A wojny nieprzyjazne trąbą swoją głosi.
Brzmi trąba i żelazny tenten hasło daje     35
Jako wiele nam kroków do t<r>unny33 zostaje.
Gwiazda jako kometa błędnym swoim szykiem34

Jakby wymownym, groźna, znać daje językiem,
Że śmiertelnym do kresu prowadzi promieniem,

22 dowcipnem — rozumnym, pomysłowym
23 ordynkiem — szykiem wojskowym, tu: porządkiem
24 Niebieskiej […] machiny — kosmosu
25 ołowy — obciążniki napędzające mechanizm zegara
26 jedwabnej […] osnowy — nić, na której zwieszone były ciężarki w kolebniku
27 fabryka — budowla, tu: konstrukcja
28 przystawami — przewodnikami
29 kontefet — konterfekt, obraz
30 zawzięta — zaczęta
31 gniewliwe — zagniewane
32 daje pobudkę rotom na porwanie — zachęca oddziały do boju
33 t<r>unny — trumny, tj. śmierci
34 błędnym — błądzącym; tu: kometa błądzącym swoim ruchem



143Stare i nowe — dwa nieznane wiersze „na zegary” 

A prędkolotny żywot okrywa zaćmieniem.     40
Tak zegar grób prawdziwy w sobie pokazuje,
Bo co wewnątrz zamyka, na czele skazuje.
I tę w sobie naukę roztropnie zawiera,
Że im kto dłużej żyje, tym dłużej umiera.

Zegar ciekący

Ten krzyształ przeźroczysty piaskiem zasypany
W upornych35 jest godzinach z niebem porównany.
Przedtym wilgotne piany i wodę płynącą
Pokazował, a teraz minutę ciekącą
Z wody w śkło przerobiony, tak strumień obrotny    5
Wystawił oczom ludzkim zegar prędkolotny.
W tym zwierciedle żywot mój jaśnie upatruję
I w popiół obrócone splendory znajduję.
Po wodzie niepościgłej36 życia śmiertelnego
Idziem w śliską rozsypkę piasku upłynnego.     10
Owszem, w morzu żyjemy łez nieutulonych,
A śmierć wizerunk niesie prochów nieuśpionych37.
Tak wiele masz pożytku z bystrego potoku,
Jako bierzesz w naczynie dla swe[g]o obroku38, 
Tym kształtem i upłynne39 smakujemy lata,     15
By marna złotych godzin nie pożarła strata.
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Maria Barłowska 

Old and New — Two Unknown Poems “on Clocks”

Su m mar y

The representations of clocks belong to the vanitas theme, omnipresent in Baroque. Having 
conducted an outline of various clock representations typical of the aforementioned epoque, be it 
sundials, hourglasses or mechanical clocks, this text analyses two poetic ekphrases preserved in the 
manuscript found in Jagiellonian Library, item no. 2568 (Stanisław Rakowski’s silva rerum). The 
comparative reading of their rhetorical modes confirms the general observation, according to which 
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the mechanical clocks attracted special attention in Baroque. This article includes an appendix con-
taining both poems: “Zegar bijący” [“A Striking Clock”] and “Zegar ciekący” [“A Flowing Clock”].

Key words: clocks, silva rerum, ekphrasis, vanitas, rhetoric

Maria Barłowska

Anciens et nouveaux — deux poèmes inconnus « sur les horloges »

Résu mé

Les représentations des horloges appartiennent à la topique vanitative répandue à l’époque 
baroque. L’auteure — ayant fait une brève revue sur les présentations de différents types d’hor-
loges dans les textes de ladite époque : horloges solaires, sabliers et horloges mécaniques — analyse 
deux ekphrasis poétiques sur les horloges inscrites dans le manuscrit de la Bibliothèque Jagellonne, 
signature 2568 (silva de Stanisław Rakowski). La comparaison rhétorique des deux poèmes — tirée 
à la suite des observations générales du motif d’horloges dans la littérature polonaise baroque — 
confirme la conclusion que c’étaient les horloges mécaniques qui éveillaient un intérêt particulier. 
À l’article on a ajouté une annexe contenant les éditions des poèmes : Zegar bijący (Horloge son-
nante) et Zegar ciekący (Horloge à eau).

Mot s - clés : horloges, silva, ekphrasis, topique vanitative, rhétorique
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Aleksander Paweł Zatorski  
i jego trudna droga ku nowemu

(tematyka, forma, język)

Twórczość Aleksandra Pawła Zatorskiego, osiemnastowiecznego ekspijara 
publikującego pod pseudonimem Podgórzanin (Klimowicz, 1958), można uznać 
za wręcz modelowy przykład łączenia tego, co stare, z całkiem świadomym i do-
bitnie artykułowanym dążeniem do zmiany, do nowości, do przebudowy zastanego 
stanu rzeczy. Świadczą o tym dwie książki opublikowane przez autora w latach 
czterdziestych XVIII wieku. Obie mają na karcie tytułowej datę 1746, jednak 
prawdopodobnie ukazały się rok później (Klimowicz, 1958, s. 391—400). Są one 
ze sobą genetycznie związane, co podkreślają ich tytuły: Uwagi do zupełnego za-
bierających się w stan małżeński szczęścia służące […] oraz Przydatek do uwag 
zupełnemu stanowiących się szczęściu służących etc. […]. Dziełka, dziś prawie 
zapomniane, musiały spodobać się ówczesnym czytelnikom, o czym przekonują 
odnotowane przez Karola Estreichera ich wznowienia w stosunkowo krótkim cza-
sie, niemalże doszczętnie zaczytane1. 

Co ważne dla niniejszych rozważań, oba teksty opatrzone zostały autotema-
tycznymi przedmowami, w których Zatorski precyzyjnie określił cel swojej pracy, 
powód jej podjęcia, a także uprzedzał ewentualną krytykę, inspirując do twórcze-
go działania potencjalnych oponentów. W ramie wydawniczej Uwag i Przydatku 
nie ma tak częstych w dawnych drukach dedykacji kierowanych do protektorów, 

1 Jak podaje Klimowicz za Estreicherem, Uwagi ukazały się ponownie jeszcze w 1751, 1754
i 1768 r., a Przydatek w 1754 i 1760 r., ale żadnych egzemplarzy z edycji z lat pięćdziesiątych badacz 
nie odnalazł (Klimowicz, 1958, s. 392). W niniejszym artykule wykorzystano część pierwszą Przy-
datku w wydaniu z 1746 r. (właśc. 1747), drugą w wydaniu z 1760 r., natomiast Uwagi są cytowane 
z wydania z 1768 r.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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których autor pragnie sobie zjednać, czy też wierszy nawiązujących do ich herbów 
(Ocieczek, 1982). Zatorski opublikował je własnym nakładem, nie bez kłopotów 
z drukarzami2, i niewykluczone, że brak możnego mecenasa sprawił, iż poczuł się 
zwolniony z panegirycznych formuł. Książki rozpoczynają ciekawe utwory stano-
wiące dialog z czytelnikiem, który może być nastawiony krytycznie do poruszanej 
przez autora tematyki. W Uwagach tekst rozpoczyna się następująco:

Cóż to (rzeczesz) za książkę widzę, gdy o wojnie
Zewsząd tuszą?! Ty radzisz życie wieść spokojne,
Raczej było zapalać do miny zmarszczony,
A nie radzić, jak sobie mam dobierać żony.

Uwagi…, 1768, s. nlb.

Jak wskazują kolejne wersy, wybór takiego „niebohaterskiego” tematu dzieła 
wynika z osobistych predyspozycji i zainteresowań piszącego, ważne, aby autor 
swoją twórczością (w myśl zaleceń podobnych do tych z Pieśni XIX z Ksiąg wtó-
rych Jana Kochanowskiego) był w stanie przysłużyć się ojczyźnie. 

Wiersz zawarty w Przydatku przynosi ponowną polemikę z potencjalnym zło-
śliwym zoilem, tym razem utrzymaną w lekko prześmiewczym tonie:

Śmieszek sobie formujesz za niewinne gadki,
żeś sam stary lub tetryk, i chcesz, żeby krwisty
w adresy się nie wdawał, ni w uprzejme listy
[…]
Co kocham, o tym pisać nade wszystko lubię.
Młody jestem, wesołe kocham kompanije:
uznaj szczerość, że tego przed nikim nie kryję,
[…]

Przydatek…, 1746, s. nlb.

Krytyk jego książek to nie tylko stary tetryk, ale jak z przekąsem zauważa au-
tor, kompan „moczywąsów”, którego stać jedynie na stworzenie dzieła poczytnego 
w gronie podobnych do niego miłośników trunków. 

Charakteryzowane elementy ramy wydawniczej w sposób interesujący i nowa-
torski łączą wypowiedź autotematyczną, potraktowaną z całkowitą powagą (choć-
by fragmenty, w których Zatorski wspomina o szerzącym się w Rzeczypospolitej 

2 Klimowicz przytacza list Zatorskiego z 1747 r. do Józefa Andrzeja Załuskiego, w którym 
mowa o kłopotach z drukiem tomu oddanego do „norymberczyków” w Krakowie rok wcześniej, 
a ciągle nieobecnego na rynku księgarskim. Strona tytułowa pierwszej części Uwag wskazuje jako 
miejsce ukazania się Kraków, drugiej zaś Wrocław, ale podobieństwo typograficzne wszystkich czę-
ści obu książek sugeruje, że prawdopodobnie ukazały się one w jednym miejscu, przypuszczalnie we 
Wrocławiu (Klimowicz, 1958, s. 397).
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zjawisku rozwodów), z żartobliwym, bliskim literaturze sowizdrzalskiej tonem3, 
czego przykładem jest zwrot kończący przedmowę do Przydatku: „Czytelni-
ku łaskawy, bywaj zdrów; jeżeli chcesz, czytaj, jeżeli nie, lepsze swoje wydaj. 
Dt. z Brylmontu 1ma Aprilis 1746” (Przydatek…, 1746, s. 9). Podgórzanin, wskaza-
ny jako autor w tytule obu książek, podobnie jak pisarze sowizdrzalscy nie ujawnia 
swojego nazwiska. Jednak pseudonimy w literaturze plebejskiej bywały na ogół 
prześmiewcze, jak choćby Tymoteusz Moczygębski (Grzeszczuk, 1980, s. 211). 
Wymyślone przez Zatorskiego imię Dorpandus nie ma takiego charakteru, ale czy-
telnikowi czasów saskich mogło przypominać wymyślne i obco brzmiące imiona 
bohaterów romansów. 

Autor, pisząc zarówno Uwagi, jak i Przydatek do nich, w obydwu książ-
kach sięgnął po formy obecne na rynku wydawniczym, jednak skierował je na 
nowe tory. Pierwsza z nich była zgodnie z tytułem poradnikiem dla kawalerów 
ze stanu szlacheckiego i jako taka nie stanowiła gatunkowej nowości. Poucza-
nie, budowanie wzorów, przekazywanie rad i zaleceń było wówczas powszechną 
praktyką (Badyna, 2004). Jednak Zatorski wprowadził istotne novum, tworząc 
nowoczesny jak na tamte czasy poradnik matrymonialny dla młodych mężczyzn 
(Kuchowicz, 1982, s. 150). I choć jego zalecenia nie stroniły również od treści 
typowych dla funkcjonującej w obiegu uniwersalnej moralistyki zawartej w po-
radnikach dobrego życia (Roćko, 2009, s. 47—59), to jednak budowany przez 
autora wzór zachowania miał być podporządkowany nieeksponowanemu we 
wcześniejszej parenetyce w takim stopniu celowi — wykreowaniu idealnego 
modelu małżonka, spełnionego dzięki pomyślnemu związkowi. Poza tym autor, 
mimo że przez lata był zakonnikiem i profesorem kolegium pijarów, jak podkreśla 
Kuchowicz, formułował swe zalecenia „z pozycji laickich” (Kuchowicz, 1982, 
s. 150), podczas gdy funkcjonujące wówczas na rynku poradniki wykorzystywały 
głównie religijne uzasadnienie budowanego pouczenia (Rok, 1995, s. 74; Bady-
na, 2004, s. 99). Zatorski jednocześnie stwierdzał, może pod wpływem własnych
doświadczeń, że:

Stan zakonny, kapłański tylko rozumowi samemu miły, przyjemny, dla 
swej doskonałości, ciału zaś dla swej trudności przykry, stan małżeński, iż 
godziwy, iż przystojny, iż do sakramentu wywyższony godności, iż cnotą 
i jej powinnościami opasany z jednej strony, z drugiej zaś strony, że ma 
pozwolone sobie wygody przyjemności i słodyczy wrodzone, jest miły oraz 
rozumowi i ciału, jeżeli go kto według prawdziwych rozumu i ciała obierze 
względów […]. 

Uwagi…, 1768, s. 120

3 Specyfikę ramy wydawniczej charakteryzuje znawca literatury sowizdrzalskiej Stanisław 
Grzeszczuk w licznych poświęconych temu piśmiennictwu pracach (m.in. Grzeszczuk, 1980, 
s. 211—215).
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Nieznane są dokładne przyczyny porzucenia przez Podgórzanina sukienki za-
konnej, ale niewykluczone, że powodem mogła być jego romansowa natura. Nie-
stety, niewiele w tej kwestii wyjaśnia list kanonika gnieźnieńskiego i kujawskiego 
Bonifacego Szembeka do referendarza koronnego Józefa Andrzeja Załuskiego. 
Wstawiał się on w tym piśmie za Zatorskim, który podjętą decyzją najprawdopo-
dobniej naraził się przełożonym (Klimowicz, 1960, s. 6). Tak czy inaczej, twórca 
poradnika z autopsji znał ograniczenia i niedogodności życia poświęconego Bogu, 
tym bardziej przekonujące mogły być jego uwagi o pożytkach płynących z udane-
go małżeństwa.

Jak zostało już wspomniane, Zatorski w przedmowie wyjawiał powód, czyli 
„okazyję”, która skłoniła go do podjęcia pracy. Bynajmniej nie deklarował chęci 
przypodobania się Bogu i budowania chwalebnej moralnie postawy, choć odnie-
sień do Stwórcy w jego argumentacji nie brakuje, ale podkreślał, że przyświecał 
mu jeden cel — „jak najpomyślniejszego, jak najszczęśliwszego życia pewnych 
i nieomylnych dociec sposobów” (Uwagi…, 1768, s. 6—7), a jeden z nich widział 
właśnie w udanym małżeństwie. Warte uwypuklenia jest również to, że Podgó-
rzanin bardzo mocno powiązał realizowany twórczy zamysł ze swoim „tu i teraz” 
społeczno-obyczajowym; jako bystry obserwator postanowił zareagować na do-
strzeżone zjawisko, a mianowicie wzrastającą liczbę skarg na nieudane pożycie, 
które w pierwszej połowie XVIII stulecia przyniosło nasiloną, a krytykowaną przez 
wielu, falę rozwodów, czyli starań o orzeczenie nieważności małżeństwa. O skali 
zjawiska przekonują między innymi prace Iwony Kuleszy-Woronieckiej (2002)
i Anny Penkały (2017, s. 133—167), a także różnorodne źródła z czasów saskich, 
zarówno sensu stricto literackie, jak i pamiętnikarskie czy epistolarne4. Problem 
był zatem realny i bardzo aktualny. Zatorski podszedł do niego z wnikliwością, 
poświęcając wiele wysiłku i inwencji, by nakreślić zapewniający sukces matrymo-
nialny plan, który miał szansę zapobiec ewentualnemu rozpadowi związku.

Pouczenie zawarte w Uwagach wykorzystuje wiele tradycyjnych tropów, jed-
nak nie ma charakteru doktrynerskich nakazów zakładających konieczność ab-
solutnego im podporządkowania i postępowania jednakowego dla wszystkich 
(Maciejewska, 2013b, s. 283—284). Choć rozsądek w wyborze życiowej part-
nerki jest oczywiście ważny, to Podgórzanin w żadnej mierze nie deprecjonuje 
znaczenia miłości, która wedle niego jest niezwykle istotną wartością, a nie tylko 
ślepym Amorem, którego nie należy słuchać przy wyborze żony. To uczucie, o ile, 
jak stwierdza, się nie myli, inaczej niż przyjaźń, „na ciała zawiesza się lubości” 
(Uwagi…, 1768, s. 116), czyli nie wystarczy mieć u swego boku po prostu kobiety-

4 Można tu wspomnieć m.in. wiersz Elżbiety Drużbackiej Skargi kilku dam w spólnej kompa-
nii będących, dla jakich racji z mężami swojemi żyć nie chcą (2003, s. 92—95), pamiętnik Marcina 
Matuszewicza (1986), pozostający w rękopisie diariusz Michała Kazimierza Radziwiłła (Archi-
wum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dział VI, sygn. 80-IIa), a także wydane nie-
dawno listy Magdaleny z Czapskich do męża, Hieronima Floriana Radziwiłła (por. Maciejewska, 
Zawilska, oprac., 2016).
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-przyjaciela. Warto przypomnieć, że koncepcja małżeństwa opartego na przyjaźni, 
zawartego z rozsądku, była wówczas powszechnie aprobowana (Maciejewska, 
2013a, s. 265—266). Codzienna praktyka pokazywała, że to wola rodziców była 
zazwyczaj decydująca. Autor poradnika otwarcie tej tradycji nie neguje, jednak 
wybór towarzyszki życia jest dla niego tak ważny, że rozpatruje wszelkie jego 
aspekty, poszukując dogodnych i zróżnicowanych rozwiązań dla każdej możliwej 
sytuacji. Zarazem stara się ze swego pouczającego dyskursu nikogo nie wyłączać, 
nawet gdy czyjeś poglądy i potrzeby wydają mu się niewłaściwe. Podkreśla bo-
wiem wielokrotnie, że tylko poznanie siebie i własnych potrzeb daje szanse na od-
powiedni matrymonialny wybór i osiągnięcie szczęścia. Stąd w rozpatrywanych 
sytuacjach uwzględnia i taką:

Jeżeli tedy tak miękkiego jesteś serca, gustu, że cię tylko jedynie pieszczone 
twarzy i wyborne sobie dewinkują urody, raczej z taką się stanów, aniżeli 
pojąwszy dla fortuny nieurodziwą, jej tylko od potrzeby przyjąć byś miał, 
a dla uniknienia nieukontentowania twojego, próżnemi się podróżami i dłu-
giemi odległościami bawić myślał, bo tak byś niesumiennie śluby łamał 
i twemu przyjacielowi byłbyś okazyją do rozlicznych turbacyj niebezpie-
czeństw.

Uwagi…, 1768, s. 40

Zamiast więc grzmieć na kawalerów przedkładających urodę kobiety nad jej 
pozycję materialną, skromność, pobożność, gospodarność, cnotę etc., stara się i dla 
nich znaleźć stosowną radę, wychodząc z założenia, że własnej natury i upodobań 
się nie oszuka. 

W Uwagach Zatorski nie ucieka nawet od trudnych i drażliwych tematów, 
ponieważ kiedy na przykład zaleca mężczyznom ożenek ok. trzydziestego roku 
życia, daje też wskazówki, jak dotrwać do tego czasu we wstrzemięźliwości, 
udzielając może z dzisiejszej perspektywy nieco śmiesznych czy absurdalnych, 
ale praktycznych rad (Maciejewska, 2012, s. 68—69). Choć tłumaczy się, że musi 
czasem podjąć temat, który zgorszy moralistów, deklaruje jednak, że jest to jego 
obowiązek i dla dobra sprawy należy, czasem w sposób metaforyczny, opisać także 
tak drażliwe kwestie, jak na przykład masturbacja i jej szkodliwe dla organizmu 
skutki. Jednocześnie, mimo że nie jest lekarzem ani uczonym znawcą prawideł 
ludzkiej biologii, próbuje takie zachowanie wyjaśnić, wskazując, że to sama natura 
„prawie od lat dziewięciu wzbudza w chłopiętach niewinne jakieś w piękności, 
nagości i białej płci upodobanie”, które z wiekiem skłania młodzieńców „do speł-
niania uczynkiem chuci swojej”. Z fragmentu tej uwagi wynika, że Zatorski nie 
traktuje tego jako zjawiska gorszącego, ale zaznacza, że uleganie pokusie może 
przyczynić się do „łatwiejszej otworzystości członka” (Uwagi…, 1768, s. 227).
O skutkach takowego procederu autor informuje, przywołując obraz działania 
wody na tamę, która to budowla może ulec zniszczeniu, o ile żywioł znajdzie 
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w niej jakąś szczelinę. Notabene Zatorski czyni, niejako dla równowagi, także 
wzmiankę o erotycznych zabawach młodych dziewcząt i ich dalszych, niepomyśl-
nych dla szczęścia małżeńskiego konsekwencjach:

Widzi mi się, że tak to nie darmo o pierzchliwym dziewczątek mówią 
rodzaju: do siedmiu lat czesz, od siedmiu strzeż. Bywa to albowiem, przez 
niedozór rodziców, czyli przez złość i gnuśność dozorców, że panienki 
między sobą pewnemi sposobami figlów dokazują, któremi lubo panieństwa 
nie tracą, atoli to, co się u łacinników zowie Claustrum Virginale psują, 
skąd, mianowicie, jeżeli w dojrzałych to damie trafi się leciech, a często 
znaczne następuje bestwienie, że się w swoim mężu dobrze zakochać nie 
mogą […]. 

Uwagi…, 1768, s. 33—34

Możliwe, że Podgórzanin ma tu świadomość, iż stąpa po kruchym lodzie (sko-
ro wcześniej usprawiedliwiał swoją decyzję o podjęciu drażliwego tematu), jednak 
pozostaje wierny swojej pisarskiej misji, stąd nie stroni nawet od tak kontrowersyj-
nych kwestii. Przy tym konsekwentnie zakłada, że aby stworzyć udany, szczęśliwy 
związek, trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, również te, które dotąd były 
krytykowane w pismach moralistów. Dlatego na przykład nie oburza go taniec i fi-
zyczny kontakt młodych ludzi, do którego w jego trakcie dochodzi, choć autorzy 
obecnych na rynku wydawniczym poradników uważali taką rozrywkę za naganną, 
co potwierdza między innymi fragment Powinności życia domowego…:

[…] kto się tym tańcom z daleka przypatrzy, gdyby nie słychać muzyki, 
mówiłby, że to szaleją, wkoło biegając, albo różne wystawiają z siebie figury. 
Z bliska zaś nie obaczy z oczu ich zapalonych, tylko poglądania lubieżne, 
nie usłyszy z ust ich zapienionych, tylko jakie słowa albo piosnki niepo-
czciwe, a czasem bezbożne […]. [na balach — I.M.] Książę ciemności, czart 
przeklęty, jest prezydentem i marszałkiem, on tam wszystkim rządzi, jego 
tam słuchają […], tam uroda niebezpieczna barziej się świeci, tam pycha 
i próżność dokazuje, tam niecnotliwe zmowy, tam początki cudzołóstw, tam 
panienki w sidła swego wstydu wpadają.

[Lordelot], 1714, s. 193

Taki sposób myślenia jest całkowicie obcy Zatorskiemu, który wskazuje, że 
salonowe zabawy rozkwitające w XVIII stuleciu są doskonałą okazją do bliższego 
poznania obiektu uczuć czy też niewinnego, a przyjemnego dotyku. Stąd w jego 
wywodzie pojawia się między innymi następujący passus:

Inni takiej radzą sztuki, by sprawiwszy sobie łatwy przystęp do poufalszej 
z damą konwersacyi, udawał się doskonałym z znaków fizjognomicznych, 
chiromantycznych, szczęścia lub nieszczęścia wieszczkiem, a stąd namówił 
damę, aby długo na ciebie, a ty na nią patrzyć miał wolność, i tak długo 
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nawzajem wlepione trzymać oczu. […] Jakież (o!) oczy! Czego wy dokazać 
w sercach nie możecie? 

Uwagi…, 1768, s. 67

Autor bynajmniej nie akceptuje rozwiązłości erotycznej, ale realistycznie pa-
trzy na możliwe sytuacje występujące w życiu, pomagające rozeznać się we włas-
nych emocjach i oczekiwaniach.

Były zakonnik w swym matrymonialnym poradniku daje świadectwo zarówno 
obeznania z tradycyjną wiedzą o człowieku oraz jego zachowaniach, jak i orien-
tacji w zachodzących przemianach obyczajowych oraz mentalnych. Z jednej stro-
ny znajdziemy tu na przykład obszerny wywód o pożytkach z fizjonomiki czy 
teorii humorów, pozwalających poznać siebie i przyszłą małżonkę. Z drugiej zaś 
strony niektóre stwierdzenia autora pokazują, że zdaje on sobie sprawę z coraz 
większych wątpliwości, jakie budziła w jego czasach, jeszcze przed ukazaniem 
się dzieła Johanna Lavatera, wywodząca się z antyku fizjonomika (Maciejewska, 
2012, s. 63—66). Dodać przy tym należy, że Podgórzanin w budowanym poucze-
niu wielokrotnie stawia na inwencję i zaangażowanie młodych kawalerów, które 
mogą zmienić każdą, nawet z pozoru beznadziejną sytuację. Stąd wynikają na 
przykład rady, jak odpowiednimi ćwiczeniami skorygować wyraz twarzy, świad-
czący o takiej, a nie innej cesze osobowości potencjalnego kandydata do ożenku, 
czy podpowiedzi, jak poprawić swój status społeczno-ekonomiczny, by mieć szan-
sę na zdobycie lepiej urodzonej i zamożniejszej panny. Słowem: dla chcącego nie 
ma nic trudnego.

Aktywność kawalerów ma się przejawiać również w ich nieustannym rozwoju 
intelektualnym i twórczych działaniach, wykorzystywaniu talentów pozwalają-
cych olśnić kobietę. W rozważaniach Zatorskiego realizuje się tradycyjny motyw 
trafnie ujęty w tytule jednej ze sztuk Franciszki Urszuli Radziwiłłowej — Miłość 
mistrzyni doskonała. Co prawda, tytuł ten nadał wydawca dramatu i wieloletni 
współpracownik autorki Jakub Fryczyński, ale jest on w pełni adekwatny do sce-
nicznej swobodnej przeróbki nowelki z Antypastów małżeńskich o niegramotnym 
Galezjuszu zmieniającym się nie do poznania pod wpływem uczucia do Filidy 
(Krzyżanowski, 1961, s. 24—25). Podgórzanin oczekuje od pouczanych kawale-
rów podobnych starań i samodoskonalenia, sugerując im między innymi podjęcie 
aktywności artystycznej, gdyż jego zdaniem w ten sposób można dotrzeć do serca 
ukochanej. Kandydat na małżonka powinien więc umieć grać na jakimś instru-
mencie, rysować i ćwiczyć się w sztuce poetyckiej. Autor przytacza dla przykładu 
wiersze napisane przez „pewnych kawalerów”, czyli najprawdopodobniej własne, 
z ustaleń Klimowicza (1958, s. 399) wynika bowiem, że Zatorski w swoim do-
robku rozsianym po sylwach czasów saskich miał także erotyki w stylu dwor-
skim. Te, podane jako wzory, teksty poetyckie są kolejnym świadectwem wszech-
stronnej opieki, jaką Podgórzanin stara się otoczyć czytelników matrymonialnego 
poradnika.
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W przedmowie do drugiej książki — Przydatku — autor stwierdza, że wycofał 
się z zapowiadanego w Uwagach napisania podobnego zbioru dla kobiet, rzekomo 
znalazła się bowiem jakaś dama, która postanowiła go w tym wyręczyć. Trudno 
ocenić, czy był to z jego strony jedynie sprytny wybieg, aby uniknąć kłopotli- 
wego dla byłego zakonnika doradzania pannom na wydaniu, czy też rzeczywiście 
liczył na aktywność którejś z piszących pań. Tak czy inaczej autor w kolejnym swym 
dziełku, rezygnując z pouczania płci pięknej, zaproponował czytelnikom zbiór 
172 fikcyjnych listów wymienianych przez młodych, zakochanych w sobie ludzi 
oraz osoby z ich otoczenia. Ta licząca 216 stron w formacie 8o książka przeprowa-
dza parę bohaterów — Rożyna i Chlorydę — od pierwszego spotkania po dzień 
poprzedzający ich ślub.

Niczym w soczewce tom skupia w sobie stare i nowe tendencje. Z jednej stro-
ny, wedle założenia autora, ma uczyć trudnej sztuki listowania, więc wpisuje się 
w znane i utrwalone konwencje funkcjonujących wśród czytelników podręczników 
epistolografii, z drugiej ma te konwencje zasadniczo odnowić poprzez wybór cen-
tralnej osi tematycznej — czyli miłości nadawcy i odbiorcy oraz towarzyszących 
jej perypetii. Był to temat przez popularne listowniki pierwszej połowy XVIII wie-
ku ewidentnie pomijany (Maciejewska, 2013b, s. 106—108). Według Klimowicza 
„Styl makaroniczny […] nie sprzyjał kształceniu się nowych form wyrażania. […] 
Setki przykładów, jakie podawały podręczniki epistulografii i retoryki tego okre-
su, zawierały jedynie konwencjonalne formuły grzecznościowe, przystosowane 
do różnych okoliczności. Brak w tych podręcznikach tematyki bardziej osobistej, 
bezpośredniej, poufnych zwierzeń” (Klimowicz, 1958, s. 413). Podgórzanin chce 
zatem rodaków nauczyć pisania listów po nowemu, gdyż według niego „ludzkie 
[…] pospolite mieć należy myśli, ani wymyślnemi nadętych fawoniuszami słówek 
po powietrzu zbierać nie trzeba” (Przydatek…, 1760, s. 118). W ten krytyczny 
sposób odnosi się on do propagowanego w czasach saskich stylu koresponden-
cji. Czyni to na długo przed Stanisławem Szymańskim, oświeceniowym autorem 
Wzorów biletów, listów i memoriałów w różnych materyjach (Szymański, 1784), 
którego podręcznik bliżej charakteryzuje Przemysława Matuszewska (1999, 
s. 121—157). Zatorski, jako prekursor nowych tendencji, postuluje potrzebę listu 
naturalnego, który będzie umiał prosto, ale i pięknie mówić o uczuciach, także 
tych trudnych, ponieważ ewentualnego krytyka swego Przydatku zachęca do na-
pisania podobnego zbioru korespondencji, tyle że wymienianej przez małżonków 
skłóconych, którzy chcą się rozwieść. Nawiasem mówiąc, to kolejny dowód na to, 
jak palącą kwestią była dla autora rosnąca liczba przypadków orzekania nieważ-
ności małżeństwa.

Czy zalecając pisanie listów w naturalny i swobodny, a zarazem zróżnicowany 
sposób prezentujących uczucia — sam potrafi sprostać temu zadaniu? Jak stwier-
dza Klimowicz, nie do końca, albowiem zwłaszcza pierwsze epistoły w zbiorze 
Zatorskiego mocno tkwią jeszcze w barokowej retorycznej manierze (Klimowicz, 
1958, s. 420). Dominują w nich szyk przestawny i wymyślne koncepty. W całym 
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tomie dostrzec można również znaczne przesycenie powszechnymi wówczas laty-
nizmami, takimi jak na przykład: „afekcyja”, „asekuracyja”, „atencyja”, „imagi-
nacyja”, „intencyja”, „rekognicyja”, „melioracyja”, „negocyjacyja”, „weneracyja”, 
„submisyja” (Maciejewska, 2008, s. 165).

Plusem jest natomiast brak makaronizmów5 i to, że im bardziej zagłębiamy się 
w tomik, tym wyraźniej dostrzegamy coraz większą swobodę i otwartość w wyra-
żaniu uczuć łączących wymyślonych przez Podgórzanina kochanków. Gdy miłość 
dwojga bohaterów rozkwita i nabiera rumieńców, Chloryda i Rożyn piszą do siebie 
w coraz bardziej naturalny sposób. Jednocześnie aż do końca zbioru ceremonial-
ność najbardziej widoczna jest w tych listach, w przypadku których autor miał 
świadomość rozpowszechnionych i utrwalonych wzorów, czyli w korespondencji 
grzecznościowej, na przykład zapraszającej na ślub, dziękującej za wizytę itp. Do-
brze ilustruje ten styl choćby odpowiedź, jaką przysyłają matce Chlorydy dawni 
konkurenci do ręki panny zaproszeni na jej ślub z Rożynem:

Którym dobrotliwa WMć Pani Dobrodziejki promocyja dała honor bliską 
z wielkim imieniem swoim łączyć się koligacyją i których pańskim do 
usług swoich nie dzielisz wezwaniem, ciż jednym i nierozdzielnym sercem, 
złączoną pokornej submisyi ochotą, na poważnych WMć Pani Dobrodziejki 
spełnienie rozkazów stawić się przyrzekają i nieskończonej tysiączną pro-
testacyją zapisują rekognicyi. 

Przydatek…, 1760, s. 212

Takie przykłady, tyle że dodatkowo okraszone łacińskimi wtrętami, bardzo 
często pojawiały się w funkcjonujących w czasach saskich listownikach.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że Zatorski konsekwentnie, mimo włas-
nych ograniczeń i przyzwyczajeń, zmierzał do przełamania zastanej konwencji. 
Pomysł stworzenia nowego modelu listowania wiązał się z ważnym dla autora pro-
jektem „prędszego ubogacenia języka naszego w książki polskie, do różnych nauk 
potrzebne”, przedłożonym w liście wspomnianemu Józefowi Andrzejowi Zału-
skiemu, którego sekretarzem Podgórzanin (niestety bezskutecznie) starał się zostać 
(Klimowicz, 1958, s. 398). Zatorski miał bowiem świadomość, że polszczyzna jest 
ciągle uboższa od na przykład francuskiego, co nie znaczy, że w pełni aprobował 
modę na wtręty czy zapożyczenia z tego języka (Maciejewska, 2008). Zależało 
mu na tym, by mowę swego narodu uczynić zdolną do wyrażania nie tylko pojęć 
abstrakcyjnych, ale także wszelkich odcieni uczuć. 

Szkołą miłosnych wyznań stał się dla Zatorskiego barokowy romans, który 
w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVIII wieku wciąż był bardzo popular-
ny, choć na zachodzie Europy czasy jego świetności już dawno minęły (Miszal-

5 Jest to szczególnie trafne rozwiązanie w przypadku listów pisanych przez kobiety — Chlory-
dę, Lucyllę, matki zakochanych. Realia epoki podpowiadałyby raczej język francuski, co pokazuje 
m.in. korespondencja wspomnianej Magdaleny z Czapskich Radziwiłłowej.
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ska, 2003, s. 10). Podgórzanin jednak widział w tego typu opowieściach wzór 
miłosnej ekspresji, przywoływał więc nie tylko konkretne tytuły, z podaniem daty 
publikacji na rodzimym rynku, ale także odwoływał się do romansowych postaci 
i ich przygód. Uznawał te teksty za „śliczne awantury” (Przydatek…, 1746, s. 44) 
i na ich wzór wystylizował stworzoną przez siebie parę korespondentów.

Można zadać pytanie: jaką nowość stanowić mogło świadome nawiązywanie 
do gatunku wówczas stopniowo wypieranego w Europie przez powieść? Musimy 
pamiętać, że tak naprawdę dopiero w czasach Zatorskiego zapanowała w Polsce 
prawdziwa moda na romans, którego prozaiczna postać powoli zastępowała po-
wszechniejszą u nas w XVII wieku odmianę wierszowaną, reprezentowaną mię-
dzy innymi przez Historyję ucieszną o zacnej królewnie Banialuce Hieronima 
Morsztyna i Argenidę Wacława Potockiego. Lata czterdzieste XVIII stulecia to 
publikacje takich tytułów, jak: Historyja o Chryzeidzie i Arymancie, Historyja Hi-
polita z Julią czy Kolloander wierny Leonildzie. Zwłaszcza ostatni z nich, będący 
przekładem dzieła Giovana Ambrosia Mariniego, niejako modelowego dla gatun-
ku, bardzo się polskim odbiorcom spodobał, skoro najprawdopodobniej zaczytano 
egzemplarze pierwszego wydania (Miszalska, 2003, s. 352—371). Zatorski, kon-
struując swój Przydatek na modłę romansową, nie miał zatem poczucia tworzenia 
formy przebrzmiałej, a raczej podążał za bestsellerami gatunku, dopiero tłumaczo-
nymi na rodzimy język.

Przy tym należy podkreślić, że przyjmując konwencję podobających się czy-
telnikom i samemu autorowi romansów, jednocześnie wprowadzał do niej, świa-
domie bądź nie, istotne zmiany. Budując z założenia zbiór wzorcowych epistoł bli-
ski listownikowi, stworzył jednocześnie coś zupełnie innego, a mianowicie fabułę 
opowiedzianą poprzez serię listów. Taki model narracji zaczynał właśnie w Euro-
pie swą literacką karierę, czego znamiennym wyrazem była popularność Pame-
li — powieści epistolarnej Samuela Richardsona, wydanej w 1740 roku, a 2 lata 
późnej przetłumaczonej z angielskiego na francuski (Sinko, 1968, s. 143). Trudno 
udowodnić, że Zatorski ten przekład znał, ale swoim Przydatkiem podążał tropem 
słynnego angielskiego autora. Hanna Dziechcińska stwierdziła, że utwór Podgó-
rzanina jest przykładem pierwszej polskiej powieści w listach — nie romansu, ale 
właśnie powieści (Dziechcińska, 2007, s. 49). Nie miejsce tu na roztrząsanie tej 
teorii, ponieważ takie dywagacje prowadziłyby w stronę wciąż nierozstrzygnięte-
go sporu, czy potrzebne i słuszne jest rozdzielanie tych dwóch form narracyjnych 
(Bohuszewicz, 2016, s. 312—380), natomiast trafiona wydaje się konstatacja ba-
daczki, że Przydatek to przede wszystkim fabuła opowiedziana w listach, a nie 
tradycyjna ars epistolandi. Ten model narracji wykorzystać mieli za kilkadzie-
siąt lat na większą skalę oświeceniowi autorzy, tacy jak: Ludwik Kropiński, Łucja 
Rautenstrauchowa, Feliks Bernatowicz czy Julian Ursyn Niemcewicz. 

Z romansu barokowego Zatorski wziął wiele, o czym przekonuje analiza fabuły 
pod kątem obecnych w niej wydarzeń czy roli poszczególnych postaci w historii 
miłości Chlorydy i Rożyna. Kochankowie, pisząc do siebie, przywołują między 
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innymi losy wspomnianych wcześniej Chryzeidy i Arymanta. Można wymie-
nić tu szereg motywów typowych dla romansów, a wyodrębnionych swego cza-
su przez Teresę Michałowską (1972, s. 463—466), po które Zatorski w swych
listach sięgnął. 

Przy tych bez trudu zauważalnych fabularnych podobieństwach (miłość od 
pierwszego wejrzenia, wymiana listów, pośrednicy między zakochanymi, rywale 
do ręki wybranki, groźba pojedynku, fałszywa wieść o śmierci ukochanej) nale-
ży zwrócić jednak uwagę na istotne różnice, prowadzące opowieść Podgórzanina 
w stronę historii, które miały pojawić się dopiero w dobie stanisławowskiej. Choć 
bowiem korespondujące ze sobą postacie mają imiona nieprzystające do staropol-
skiej tradycji, podobnie jak inni towarzyszący im bohaterowie (na przykład za-
ufana powiernica i służąca Chlorydy — Lucylla), to realia, w których żyją, nie 
przypominają tych rodem z romansów. W nich bowiem akcja usytuowana jest za-
zwyczaj w krajach dalekich od Polski, bo też i autorzy, których historie przyswajali 
czytelnikom nasi rodzimi adaptatorzy, z Rzeczpospolitą nic wspólnego nie mieli. 
Skądinąd jednak to nie pochodzenie romansopisarzy wpływało na konstruowany 
przez nich świat przedstawiony, ale utarta konwencja gatunku osadzająca wyda-
rzenia w realiach dość rozmytych. Przygody romansowych kochanków rozgrywają 
się zwykle w różnych krajach basenu Morza Śródziemnego, ale trudno byłoby 
je usytuować w jakichś wyraźnie dookreślonych współrzędnych geograficznych, 
tudzież wyrazistej przestrzeni kulturowej i obyczajowej (Maciejewska, 2001,
s. 19). W Przydatku sprawa ma się już nieco inaczej. Trudno co prawda uznać nar-
rację Zatorskiego za realistyczną i pełną budujących rodzimy koloryt szczegółów, 
jednak autor zadbał o to, by czytelnik miał szansę odnaleźć sygnały powiązania 
epistolarnej historii z bliską mu rzeczywistością.

I tak na przykład, gdy Chloryda i Rożyn doświadczają w pewnym momencie 
przedłużającego się rozstania, wiąże się ono z sytuacjami wpisanymi w staropol-
ską obyczajowość. Najpierw ukochany panny przebywa w obozie wojskowym, 
z którego zdaje swej damie częste relacje, skarżąc się jednocześnie na gnębiącą 
go tęsknotę. Wśród wzdychań, żalów i czułych słów pojawiają się odniesienia do 
żołnierskiej rzeczywistości, pełnej pijatyk i hałaśliwych zabaw, które stają się pre-
tekstem do wymiany uwag między korespondentami. Wiemy, że porucznik Rożyn 
staje w obozie 15 maja, pobyt mu się dłuży, upał doskwiera, pragnienie gaszone 
jest alkoholem, która to wiadomość prowokuje Chlorydę do zapewnień, że pod 
jej komendą porządki w obozie wyglądałyby zgoła inaczej — żołnierze by „tylko 
po kwarcie piwka cienkiego na dzień pili, wina śklaneczkę raz w tydzień, a co 
dzień cały odprawiali różaniec” (Przydatek…, 1760, s. 182). Z kolei po wyjeździe
z obozu młodzieniec wpada w sidła nadmiernie gościnnego regimentarza, który 
nie chce wypuścić go ze swego domu, pełnego dorastających panien na wydaniu, 
organizując ciągle nowe towarzyskie spotkania, na które sprasza rozlicznych sąsia-
dów z okolicy. Przypomina to jako żywo scenę opisywaną w pamiętniku Krzysz-
tofa Zawiszy, który tak relacjonuje pobyt u Jana Chryzostoma Paska w Cisowie: 
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„[…] przez trzy dni nie znaliśmy co dzień, co noc, piliśmy i hulali; dam miał 
siła u siebie i nawet [et quidem] pięknych” (Zawisza, 1862, s. 112). Choć sytuacja 
wprowadzona przez Zatorskiego do Przydatku stanowi przeszkodę na drodze do 
połączenia się kochanków, czyli jako taka dobrze wpisuje się w konwencję ro-
mansowej fabuły, to już charakter owej przeszkody ma wymiar realistyczny, a nie 
jest jakimś nieprawdopodobnym dramatycznym wydarzeniem, których pełno we 
wspomnianym gatunku. Zarazem przedłużająca się gościna u regimentarza staje 
się przyczyną zazdrości Chlorydy i pretekstem, aby skierować pod adresem uko-
chanego drobne złośliwości: 

Nie tamuję, jakom wspomniała, pomyślnej do uciechy Wć Pana sytuacyi; 
starościaneczki [córki gospodarza — I.M.] damy wesołe i grzeczne, najlepiej 
Wć Pana ucieszyć, rozerwać potrafią. O to jednak przypomnieć się Wć Panu 
ważę, ażebyś się mnie radzić nie żałował fatygi, którą byś też ze trzech 
dalszej za cel obrać miał intencyi. 

Przydatek…, 1760, s. 191

Podgórzanin, wybierając z arsenału fabularnych motywów charakterystycz-
nych dla romansów, zachował na nie dość trzeźwe spojrzenie, dbając poniekąd 
o zasadę prawdopodobieństwa, tak ważną dla przyszłej oświeceniowej powieści. 
Stąd wśród zagrożeń opóźniających połączenie Rożyna i jego wybranki są takie, 
które w rzeczywistości osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej naprawdę mogły za-
istnieć, jak na przykład ciężka, niebezpieczna dla życia choroba, wypadek karety 
czy pojedynek. Ten ostatni pomysł także nie odbiegał znacząco od ówczesnych 
realiów — przypomnijmy, że do takich sytuacji w czasach saskich dochodziło, 
o czym świadczy między innymi głośny pojedynek Adama Tarły z Kazimierzem 
Poniatowskim z 1744 roku, zakończony śmiercią pierwszego z wymienionych. 
Gdy Podgórzanin pisał swój Przydatek, było to jeszcze bardzo świeże wydarzenie, 
powszechnie komentowane, również w utworach literackich (Trościński, 2011,
s. 272—293). Najwyraźniej Zatorski miał świadomość krytycznych głosów do-
tyczących pojedynków (Ryba, 2006, s. 153—156), ponieważ wykreowany przez 
niego bohater, mimo wymiany groźnych w tonie listów z konkurentem do ręki 
Chlorydy, absolutnie nie zamierza podejmować takiego ryzyka, a przerażoną uko-
chaną zapewnia, że prowadząc z rywalem tę niebezpieczną grę, chciał jedynie 
wypróbować jej uczucia.

Takie pomysły autora pokazują, że dążył on do osadzenia epistolarnej fabuły 
w rzeczywistości możliwej do zaakceptowania przez jego czytelników, poniekąd 
im znanej, a zarazem do zbudowania takiego ciągu wydarzeń, który pozwoliłby 
mu oddać całą paletę uczuć zaangażowanych w nie bohaterów. Musiał zmagać się 
ze skostniałą językową konwencją, z podejrzliwością wobec krytykowanego przez 
wielu, choć popularnego gatunku (Maciejewska, 2018, s. 283—295), a także
z ewentualnymi zarzutami o poruszanie w matrymonialnym poradniku tematów 
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niemoralnych i gorszących. Z postawionego przed samym sobą zadania wywiązał 
się na tyle dobrze, że charakteryzując złożone oblicze literatury czasów saskich, 
zdecydowanie warto o jego twórczości pamiętać. Dokonania Podgórzanina przy-
ćmiły wkrótce bardziej spektakularne osiągnięcia epoki oświecenia, którym drogę 
torował niestrudzenie poszukujący nowego Aleksander Paweł Zatorski.
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Aleksander Paweł Zatorski and His Difficult Path towards the New 
(Topic, Form, Language)

Su m mar y

This article focuses on Aleksander Paweł Zatorski, a writer active in the 1740s. What is still 
interesting in his works (Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące 
[Remarks on Complete Happiness of Those Intending to Get Married] and Przydatek do uwag
[An Appendix to the Remarks]) is how innovative they were. An author of the very first matrimonial 
handbook and epistolary romance, Zatorski aimed at changing the worldview and literary tastes of 
his readers. Firstly, he advocated a new form of marriage based on free choice and love. Secondly, 
he revisited the epistolary novel with the purpose of inventing a natural and casual language capable 
of expressing emotions. Thirdly, he modified the fiction of his time, endorsing a modern form of 
Baroque romance.
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Aleksander Paweł Zatroski et sa voie difficile vers le meilleur 
(thématique, forme, langage)

Résu mé

L’article présente les réalisations d’Aleksander Paweł Zatorski, auteur publiant dans les années 
quarante du XVIIIe siècle. Ses ouvrages (Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński 
szczęścia służące / Remarques sur le bonheur complet des servantes se préparant au mariage i Przy-
datek do uwag / Annexes aux remarques) sont intéressants en raison de leur caractère innovateur. 
L’auteur du premier guide de mariage de notre époque et d’un roman par lettres visait à changer la 
mentalité et les goûts du public. Premièrement, il postulait un nouveau modèle du mariage basé sur 
l’amour et le libre choix, deuxièmement, il visait à rafraîchir la convention épistolaire et à élaborer 
un langage naturel et simple pour exprimer les sentiments et, troisièmement, il modifiait la prose 
romanesque en modernisant la tradition du roman baroque.
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Józef Wereszczyński jako czytelnik  
„nowości wydawniczych”

Józef Wereszczyński (po 1531—1598), opat benedyktynów w Sieciechowie 
i nominat biskupstwa kijowskiego, pozostawił po sobie 17 prac imprymowanych 
w latach 1572—1597. Ten znaczny dorobek zdaje się dowodzić ambicji literackich 
jednego z reprezentantów pokolenia wzrastającego i dojrzewającego w szczyto-
wych latach polskiego renesansu (Buchwald-Pelcowa, 1984, s. 118)1 oraz skła-
niać do twierdzenia, że dzieła, które jego poprzednicy i rówieśnicy oddali dru-
karskiej prasie w latach 1561—1590, Józef z Wereszczyna uczynił inwencyjnym 
źródłem swojej twórczości, równorzędnym wobec innych tradycji (Sitkowa, 2006, 
s. 175). 

Już Wacław Aleksander Maciejowski (1852, s. 408—409) zauważył, że przy-
szły nominat biskupstwa kijowskiego „lubił polskie piśmiennictwo”, ale dopiero 
Stanisław Ptaszycki stwierdził, iż Reguła2 Wereszczyńskiego (1587) została 
przepisana z Żywota człowieka poczciwego, zaś to, czego nie przejął z pierwszej 
części Źwierciadła (1567/1568) Mikołaja Reja (1505—1569), „wyjął żywcem” 
z kroniki Marcina Bielskiego (1495—1575; Ptaszycki, 1879, s. 13). Ptaszycki 
wskazał ekscerpty (acz nie wszystkie) zaczerpnięte przez Wereszczyńskiego z Ży-
wota człowieka poczciwego również w Wizerunku na kształt kazania uczynionym 
(powst. 1583, wyd. 1585) i w Gościńcu (powst. 1583, wyd. 1585), nie udzielając 
odpowiedzi na zadane sobie pytanie: czy w pozostałych utworach pisarz z We-
reszczyna pozostał równie wierny swemu „kierownikowi” (Sitkowa, 2006,
s. 63)?

1 Janusz Pelc (1994, s. 112—195) „apogeum polskiego renesansu” usytuował pomiędzy ok. 
1565 a 1590 r.

2 W wywodzie posługuję się skróconymi tytułami utworów Wereszczyńskiego, pełne ich wer-
sje podaję w bibliografii.
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Badacze rychło zaczęli twierdzić, że sieciechowski opat był plagiatorem 
(Chmielowski, 1880, s. 171), że chętnie przepisywał cudze dzieła (Brückner, 
1908, s. 155—156; Korbut, 1929, s. 243), że „nie miał pretensji literackich” (Gra-
bowski, 1913, s. 218), że okradał swoich poprzedników (Krzyżanowski, 1958,
s. 167; 1960, s. 14), aż w końcu, a było to niemal przed pół wiekiem, Juliusz Nowak- 
-Dłużewski uznał, że należałoby zweryfikować wspomniane opinie i ponownie 
zbadać zależności pisarstwa Wereszczyńskiego od prozy Reja (Nowak-Dłużew-
ski, 1971, s. 234, 241; 1973, s. 54). 

Podjęcie próby zrealizowania postulatu Nowaka-Dłużewskiego (Sitkowa, 
2006, s. 91—115, 177—185) pozwoliło na stwierdzenie, że Wereszczyński nie roz-
stał się z ostatnią książką Reja do końca swego życia. Do tekstów opata, w któ-
rych odnaleźć można fragmenty przejęte ze Źwierciadła, dodać należy: Kazanie 
przy przyjmowaniu świątości małżeństwa (powst. 1583, wyd. 1585), Drogę pewną 
(1590; por. też Janik, 1923, s. 79), Ekscytarz (1592), Publikę (1594), Sposób osady 
Nowego Kijowa (1595) oraz Votum (1597).

Trzeba zaznaczyć, że inspiracje dziełem Nagłowiczanina wskazać można 
zarówno w stylistycznym ukształtowaniu tytułów utworów Józefa z Wereszczy-
na (Ekscytarz, Publika), w sposobie konstruowania edycji (Wizerunk na kształt 
kazania uczyniony), w budowie literackiej ramy wydawniczej (Droga pewna),
w podejmowaniu problemów zasygnalizowanych przez autora Krótkiej rozprawy 
(Sitkowa, 2006, s. 177—184) oraz przede wszystkim we wspomnianym doko-
nywaniu ekscerptów, które — poddawane rozmaitym zabiegom amplifikacyj-
nym, substytucyjnym, translokacyjnym lub abrewiacyjnym — służyły w dziełach 
sieciechowskiego opata katolickiej propagandzie. Wydaje się także, że z modelu 
wypracowanego przez Reja należy wywieść program pisarski Wereszczyńskie-
go, który podkreślał patriotyczne pobudki swych literackich wystąpień i wzorem 
„polskiego Enniusa” (Nieznanowski, 1989, s. 181) pragnął stać się „ekscytarzem”, 
chciał budzić współczesnych z „ospałości”, „trąbił na trwogę” (Sitkowa, 2006,
s. 178), konsekwentnie wydając książki w języku polskim3. 

Ustalenia te wyznaczają Wereszczyńskiemu niepoślednie miejsce wśród naśla-
dowców Reja, wskazywanych między innymi przez Stefana Nieznanowskiego 
(1989, s. 166—192), Adama Karpińskiego (2007, s. 9—20) oraz innych badaczy 
(na przykład: Dąbkowska-Kujko, 2007, s. 108—122; Kuran, 2005, s. 151—186).

Spojrzenie na Źwierciadło jako na źródło inwencyjne pisarstwa opata siecie-
chowskiego ujawniło swoistą chronologię dokonywania pożyczek tekstowych. 
Pierwsze ślady czerpania z dzieła Reja przyniosły teksty składające się na Wize-
runk na kształt kazania uczyniony (Sitkowa, 2006, s. 113). Wereszczyński do tego 
utworu oraz Gościńca, Kazania przy przyjmowaniu świątości małżeństwa i do wy-
danej w 1587 roku Reguły wprowadził wypisy z Żywota człowieka poczciwego. 

3 Łacińską szatę językową trzem publikacjom opata nadał Sebastian Fabian Klonowic
(ok. 1545—1602).
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Wątki moralistyczno-parenetyczne zeszły w twórczości opata na dalszy plan 
po otrzymaniu przezeń nominacji biskupiej w roku 1589. W nowej roli senatora 
podążył wprawdzie znowu drogą autora Źwierzyńca, ale zaczął czerpać inspiracje 
i przejmować ekscerpty z następnych części Źwierciadła (Sitkowa, 2006, s. 114):
z Krótkiej przemowy o porządnej niedbałości naszej (Spólnego narzekania wszej 
Korony na porządną niedbałość naszę) (Droga pewna, 1590; Publika, 1594; Spo-
sób osady, 1595; Votum, 1597), z Apoftegmatów (Ekscytarz, 1592) (Nowak-Dłu-
żewski, 1973, s. 54) oraz ze Zbroi pewnej każdego rycerza krześcijańskiego (Dro-
ga pewna, Votum). Rej zwracał się w wymienionych partiach swej ostatniej książki 
do bardziej „obytego i wykształconego odbiorcy” (Kochan, 2003, s. 16), podej-
mując zagadnienia polityczne dotyczące spraw państwa. Wereszczyński szedł śla-
dem Nagłowiczanina, omawiając problemy, które dotyczyły ogółu, ale którymi nie 
każdy się zajmował, adresując swe utwory do władców, senatorów, posłów oraz 
uczestników sejmików (Sitkowa, 2006, s. 181). 

Nazwisko Reja padło w drukowanych wypowiedziach Wereszczyńskiego je-
dyny raz w powstałym w 1583 roku Gościńcu, w którym zawarł Żywot Rejów
i w celu skompromitowania Okszyca — moralisty i wyznaniowego przeciwnika — 
zacytował jeden z utworów składających się na Źwierzyniec (Na opilce) (Dziech-
cińska, 1976, s. 148; Nowak, 1968, s. 19—20). Zbigniew Nowak przypomniał 
przed laty, że Stanisław Hozjusz (1504—1579) podejmował próby nakłonienia Reja 
do przejścia na stronę katolicką w trakcie obrad sejmów odbywających się w latach 
1555—1557. Wobec fiaska tych zabiegów „obóz katolicki zrezygnował ostatecznie 
z prób pozyskania dla swych celów Reja, a wysiłki skoncentrował na neutralizo-
waniu jego wpływu za pomocą m.in. tworzenia i kolportowania barwnych legend 
o smoku z Oksy, Sardanapalu Nagłowskim, rozwiązłym pijaku i żarłoku […]” 
(Nowak, 1970, s. 24). Idąc śladem tych rozważań, można dostrzec w twórczości 
Józefa z Wereszczyna swoistą próbę „zneutralizowania” dzieł autora Źwierciadła
i pozyskania ich dla obozu katolickiego (Sitkowa, 2006, s. 185).

Pisarstwo Wereszczyńskiego, zbudowane na modelu Rejowym, wiele zawdzię-
cza także innym rodzimym pisarzom. Jednym z nich był — jak słusznie domyślał 
się Ptaszycki — Marcin Bielski. W opinii Ignacego Chrzanowskiego nasz pierw-
szy polski świecki dziejopis „jako autor Kroniki świata, objawił — świat nam,
a jako autor kroniki polskiej, co za lud jesteśmy, ludziom własnym, nie umiejącym 
po łacinie, ukazał” (Chrzanowski, 1926, s. 129; Sitkowa, 2011, s. 261). Kroni-
ka… cieszyła się poczytnością, choć „ta poczytność” „była uznaniem milczącym” 
(Śnieżko, 2004, s. 275). W gronie ludzi pióra, a zarazem czytelników Kroniki… 
(Śnieżko, 2004, s. 311), szczególne miejsce wypada wyznaczyć Józefowi z We-
reszczyna, który wielokrotnie „poświadczył” w swych utworach lekturę trzeciego 
wydania dzieła Bielskiego (1564), choć szerzej znane było tylko przejęcie przez 
opata anegdoty o fałszywym Chrystusie (Chrzanowski, 1926, s. 4—6, przyp. 5, 
s. [251]; Ziomek, 1980, s. 383; Śnieżko, 2004, s. 283—285; Sitkowa, 2011, s. 261). 
Wereszczyński trzykrotnie w swoich pracach powołał się na Bielskiego, precyzyj-
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nie wskazując w marginaliach lub w tekście głównym wykorzystane źródło. Uczy-
nił to w Regule oraz dwukrotnie w Gościńcu, do którego zaczerpnął między inny-
mi wspomnianą opowieść o przygodach rzekomych apostołów, którzy pod wodzą 
Jakuba Melsztyńskiego i Piotra Zatorskiego dokonywali oszustw i kradzieży, tak-
że na Jasnej Górze (Bielski, 1564, list 420—420v). Anegdota, którą Bielski wpro-
wadził dla urozmaicenia kronikarskiego wywodu, szybko zyskała popularność 
w Polsce (Facecje polskie z roku 1624, 1903, s. 70—71; Krzyżanowski, 1960, 
s. 14) i poza jej granicami (Buchwald-Pelcowa, 2004, s. 73—74). Opat wska-
zał źródło ekscerptu: „Martinus Bielski Polonus qui annuales Polonorum vulgari 
linqua conscripsit. Aleksander Gvagninus Veronensis Eques Auratus peditum- 
que praefectus” (Wereszczyński, 2014, s. 54), po części tekst zacytował, ale 
jego ujęcie przygód oszustów znacznie odbiegało od wersji oryginalnej (Sitko-
wa, 2006, s. 72—77). W jednej z dokonanych amplifikacji wykorzystał bardzo 
„świeżą” publikację — zbiór dzieł historycznych o Polsce pt. Polonicae historiae 
corpus, wydany przez Jana Pistoriusa. W zamieszczonym tam Alexandri Guagni-
ni Veronensis Compendium Chronicorum Poloniae znalazła się z przywołaniem 
Bielskiego historia Melsztyńskiego i Zatorskiego, powtórzona „w wydawanym 
przez samego Gwagnina zbiorze pt. Rerum Polonicarum tomi tres” (Buchwald-
-Pelcowa, 2004, s. 73), acz też w nieco zmienionej wersji (Pistorius, 1582, 
s. 362—363; Gwagnin, 1584, s. 125—128). Edycja Pistoriusa ukazała się w 1582 
roku w Bazylei. Do Polski dotarła — jak ustalił Henryk Barycz (1981, s. 106) —
w roku 1583. Wereszczyński musiał pilnie śledzić nowości wydawnicze, skoro 
zdołał włączyć do tekstu przygotowanego do druku w kwietniu 1583 roku (We-
reszczyński, 2014, s. 47) frazy dodane do łacińskiej wersji anegdoty Bielskiego 
(Śnieżko, 2004, s. 284; Sitkowa, 2006, s. 76). 

W Gościńcu zaznaczył także wykorzystanie listu dedykacyjnego, jakim Biel-
ski opatrzył księgę O polskim Królestwie (Wereszczyński, 2014, s. 66—67; Biel-
ski, 1564, list 33), z kolei w Regule dokładnie zlokalizował przywołane miejsce
z Kroniki…: „Marcin Bielski fol: 368”, relacjonując wydarzenia z czasów Włady-
sława Łokietka (Wereszczyński, 1587, s. 43; Bielski, 1564, list 368; Sitkowa, 
2011, s. 267). W pozostałych dziełach Wereszczyńskiego na ekscerpty z kroniki 
Bielskiego natknąć się można często. Wypisom towarzyszyły wprawdzie adnota-
cje marginalne, ale służyły one raczej „kamuflowaniu” przejętych sformułowań 
(szerzej: Sitkowa, 2011, s. 263—266). Najciekawsze wydają się jednak te sytuacje, 
w których natrafiamy na zapisy marginalne w brzmieniu na przykład: „Cromerus 
de gestis Polonorum lib. 2. fol. 27” (Wereszczyński, 1585b, s. 68—69), sugerują-
ce w tym przypadku, że opat zaczerpnął opowiadanie o Piaście i Popielu z dzieła 
Marcina Kromera (1512—1589), nadając ekscerptowi polską szatę językową.

Istotnie, w trzeciej, poprawionej i uzupełnionej edycji dzieła Kromera De ori-
gine et rebus gestis Polonorum libri XXX z roku 1568 odnajdziemy na stronach 
27—28 passus poświęcony Piastowi (Kromer, 1568, s. 27—28), ale fragment 
przywiedziony w Wizerunku na kształt kazania uczynionym jest wiernym przy-
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toczeniem relacji Marcina Bielskiego na ten sam temat (Bielski, 1564, list 342v; 
Sitkowa, 2011, s. 267). Przykładów takiego postępowania można wskazać wię-
cej (Sitkowa, 2012, s. 17—20). W ten sposób Kromer — „pogromca heretyków” 
(Grzybowski, 1997, s. 49) — na kartach dzieła Wereszczyńskiego przemówił 
słowami Bielskiego, który przedstawił dzieje Polski „owiane duchem reformacji” 
(Chrzanowski, 1926, s. 129).

Dodajmy, że Wereszczyński w Wizerunku na kształt kazania uczynionym, 
nad którym pracę zakończył na początku stycznia 1583 roku (Wereszczyński, 
1585b, k. 3v), poświadczył jeszcze lekturę ówczesnej historiograficznej nowości 
— Kroniki… Macieja Stryjkowskiego (1547—przed 1587). Precyzyjna adnota-
cja: „Stricovius lib. 4. de gestis Lituanoru[m] folio 162.” (Wereszczyński, 1585b,
s. 8—9), odsyłała do Kroniki…, „która przedtym nigdy światła nie widziała”, wy-
danej w 1582 roku w Królewcu (Stryjkowski, 1582, s. 162).

W drugiej połowie XIX wieku Aleksander Zdanowicz zasugerował, że Ekscy-
tarz (1592) Wereszczyńskiego został ułożony prozą na wzór wierszowanego utwo-
ru Macieja Stryjkowskiego pt. O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego oraz że opat fragmenty z tego dziełka „dosłownie” wypisał do Po-
budki (1594) (Zdanowicz, 1874, s. 479). Sto lat później Juliusz Nowak-Dłużewski 
umieścił turcyki opata w kręgu Rejowej Przemowy krótkiej do poćciwego Polaka 
stanu rycerskiego, co nie przeszkodziło mu nazwać Wereszczyńskiego „żywym
i inteligentnym” publicystą antytureckim, acz niewolnym od zapożyczeń (Nowak-
-Dłużewski, 1971, s. 234—238; 1973, s. 42—57).

Weryfikacja tych przypuszczeń potwierdziła sugestie wymienionych badaczy. 
W Ekscytarzu, obok wspomnianych już nawiązań do Rejowego Źwierciadła, od-
najdziemy fragmenty z Kroniki… Bielskiego (Wereszczyński, 1592, s. 170—172; 
Bielski, 1564, list 178) oraz prozaiczną parafrazę wierszowanego utworu O wol-
ności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego Stryjkowskiego (Sitko-
wa, 2006, s. 115—128).

Stryjkowski O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
opublikował po raz pierwszy w 1575 roku. Zaostrzenie stosunków między Polską 
i Turcją pod koniec XVI wieku sprawiło, że wznowiono wówczas teksty antytu-
reckie (Nowak-Dłużewski, 1971, s. 232—233), wśród których znalazł się między 
innymi utwór Stryjkowskiego (1587), w 1590 roku zaś opublikowane zostały 
w tłumaczeniu Jana Januszowskiego (1550—1613) dwie antytureckie oracje Stani-
sława Orzechowskiego (1513—1566), powstałe w latach czterdziestych XVI wie-
ku (De bello adversus Turcas suscipiendo… ad equites Polonos oratio, 1543 oraz 
Ad Sigismundum Poloniae Regem Turcica secunda, 1544), pt. Oksza Stanisława 
Orzechowskiego na Turka (Sitkowa, 2006, s. 116). Lektura Ekscytarza dowodzi, 
że Wereszczyński, czerpiąc ekscerpty z wcześniej powstałych utworów, wkompo-
nował w swe dzieło „świeżą” translację, kierując słowa „polskiego Demostenesa” 
do „panów chrześcijańskich” i do wnuka Zygmunta I Starego (Wereszczyński, 
1592, s. 58—66, 148; Orzechowski, 1855, s. 16—21, 75—76). 
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Dodajmy jeszcze, że Wereszczyński zdecydował się zadedykować Ekscytarz 
królowi Zygmuntowi III Wazie, któremu 2 lata wcześniej Januszowski przypisał 
Okszę Stanisława Orzechowskiego na Turka (Januszowski, 1590, s. 3—4), i że 
opat dosłownie lub z drobnymi modyfikacjami ponad 370 wersów z utworu Stryj-
kowskiego O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego przejął 
do Pobudki, złożonej z 504 wersów. 

Wskazane dotąd przykłady ilustrują znamienną cechę pisarstwa Wereszczyń-
skiego — zaczerpnięty z utworu Reja pomysł, zarys czy też tekstowy „szkielet” 
obudowywał wypisami z dzieł innych autorów. I tak — w Kazaniu przy przyj-
mowaniu świątości małżeństwa w Rejowe ramy wkomponował wyimki ze Stad-
ła małżeńskiego (1561) Jana Płoczywłosa Mrowińskiego (Stuchlik-Surowiak, 
2016, s. 113; zob. też Wereszczyński, 1585a, s. 303; Mrowiński Płoczywłos, 
1561, k. [22]). W Regule (1587), przepisanej z Żywota człowieka poczciwego, obok 
wyjątków z Kroniki… Bielskiego i z Korabia zewnętrznego potopu Hieronima
Powodowskiego (Wereszczyński, 1587, s. 76—78; Powodowski, 1578, s. 180, 
197, 200—202), odnajdujemy fragmenty Psałterza Dawidowego przekłada-
nia Jana Kochanowskiego (1579) (Wereszczyński, 1587, karta tytułowa verso,
k. [4]v; Kochanowski, 1982, s. 153, 87).

Sieciechowski opat włączył cytaty z Psałterza Dawidowego także do Drogi 
pewnej i Ekscytarza. Można stwierdzić, że parafraza Jana z Czarnolasu została 
wykorzystana przez Wereszczyńskiego w celu ozdobienia wymienionych dzieł. 
Ekscerpty te pełnią bowiem funkcje stemmatu i przedmowy (Reguła), posłowia 
(Droga pewna) oraz motta (Ekscytarz) (Sitkowa, 2006, s. 129—131).

Wereszczyński znał także inne ważne dzieło, wydane w Polsce po raz pierwszy 
w 1579 roku. Ślady lektury Żywotów świętych Piotra Skargi (1536—1612) odnajdu-
jemy w Publice (Wereszczyński, 1594b, s. 24—25; Skarga, 1585, s. 941—945) 
oraz w powstałym z inspiracji Wereszczyńskiego tłumaczeniu Reguły św. Bene-
dykta, w którym zamieszczono żywot założyciela zakonu benedyktynów (Sitko-
wa, 2010, s. 86—95).

Za swoistą antologię wypisów z odbytych lektur uznać można Gościniec, 
w którym „przejrzała się” polska literatura renesansowa. Na kaznodziejski wy-
wód złożyły się nie tylko zauważone przez Ptaszyckiego wypisy z Rejowego 
Źwierciadła, ale też obszerne ekscerpty z Postylli „większej” (1575) Jakuba Wuj-
ka (1575, s. 217—222; Sitkowa, 2015, s. 7—22) oraz z Korabia zewnętrznego 
potopu (1578) Hieronima Powodowskiego (Wereszczyński, 2014, s. 110—136). 
W warstwie anegdotycznej Gościńca, obok wspomnianej już historii fałszywe-
go Chrystusa z trzeciego wydania Kroniki… Bielskiego, znalazła się opowieść 
o figlach Pukarzewskiego (Pukarzowskiego) i Luli Skotnickiego, przedstawiona 
przez Łukasza Górnickiego (1527—1603) w Dworzaninie polskim (1566), co sta-
nowi jeszcze jeden dowód popularności anegdoty, która w zmienionej wersji trafiła 
do Facecji polskich (ok. 1570) (Brückner, 1903, s. 9; Facecje polskie z roku 1624, 
1903, s. 69—70; Sitkowa, 2006, s. 81). 
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W skład Gościńca weszła również facecja „o onym ślachcicu co w ostrogach 
chodził, a na koniu nie jeździł” (Wereszczyński, 2014, s. 59—61), nieopatrzona 
odesłaniem do źródła, oraz historia chłopa będącego przez jeden dzień cesarzem, 
którą otwierał następujący zapis w tekście głównym: „[…] dosyć mamy jasną 
kronikę czeską o onym chłopie opiłym, który ono przez noc i przez dzień jedno 
był cesarzem” (Wereszczyński, 2014, s. 75—76). Informacja została powtórzo-
na w marginaliach: „Kronika czeska opisuje wizerunk chłopa opiłego”. Zdaniem 
badaczy Wereszczyński zaczerpnął te „trefności” z nieznanego dziś pierwodruku 
Facecji polskich (Krzyżanowski, 1958, s. 156). 

Nierozpoznaną do niedawna lekturą, którą opat wykorzystał w Gościńcu, po-
zostawała anegdota o fatalnej w skutkach biesiadzie synów mieszczan z Ravens-
burga, zaanonsowana następująco: „Czego mamy jasny a świeży przykład przez 
mistrza Andrzeja Melzyjusza opisany, co się zstało w ziemi szwabskiej, w mieście 
Rawenszpurku, Roku Pańskiego 1578, dnia dziewiątego miesiąca lutego, prawie 
w niedzielę mięsopustną, temi słowy” (Wereszczyński, 2014, s. 64). Dotychczas 
ani edytorom Gościńca (Wereszczyński, 1860; 2014), ani wydawcom antologii 
pt. Dawna facecja polska (Dawna facecja polska (XVI—XVIII w.), 1960, s. 133—
134) nie udało się wskazać dzieła magistra Melzyjusza, na które powoływał się 
opat benedyktynów sieciechowskich. 

Tymczasem już ponad 100 lat temu niemiecki prawnik i historyk Paul Beck 
poinformował o wystawieniu na sprzedaż przez antykwariat Ludwiga Rosenthala 
w Monachium jednokartkowego druku, dotychczas nieznanego, imprymowane-
go w Strasburgu przez Dibolta Bergera w roku 1578 (Beck, 1912, s. 138—145; 
przedruk: Beck, 1985, s. 195—202; Küble, 2004). Niestety, zabytek dochował się 
w stanie zdefektowanym. Z relacji Becka wynika, że Norbert Rosenthal odkrył 
go w postaci kawałków wklejonych w grzbiet książki i w czasie wydobywania 
druczku zniszczeniu uległo kilka miejsc, w tym miejsce z nazwiskiem autora bli-
sko dwustuwersowego utworu: O strasznej historii, która wydarzyła się 9 lutego 
w dniu Esto mihi roku 1578 w Ravensburgu, w której wzięło udział 8 mieszczan 
i synów mieszczan, gdy się połączyli, aby świętować karnawał, gdy najpierw się 
wcześnie rano wybrali, aby napić się wódki, a tymczasem zapomnieli nieposłuszni 
wysłuchać kazania. W końcu o szatanie i poczynionej mu strasznej zapłacie, która 
kosztowała ich życie. Ku przestrodze pobożnych chrześcijan. Przez M. Andream 
N(?)elsium4 (Sitkowa, 2017, s. 83—98). 

4 Tytuł oryginału: Von einer erschrecklichen Geschicht, welche sich zugetragen hat den 9. Fe-
bruarij am tage Esto mihi dieses 1578 Jahr zu Ravenspurg, von 8 Bürgern und Bürger-Söhnen, wie 
sie sich mit einander verbunden Faßnacht zu halten, und also des Morgens früe erstlich zum ge-
brandten Wein gegangen seind, und haben darüber unbilliger Weise die Predigt versaumt. Endtlich 
von dem Sathan auch ihren Lohn schrecklicher weise nommen und umb ihr Leben kommen seint, 
etc. Allen frommen Christen zu Warnung gestellet. Durch M. Andream N(?)elsium. Dokonany na 
moją prośbę przekład tego tekstu został opatrzony przez tłumaczy Renatę Dampc-Jarosz oraz Jacka 
Jarosza skróconym tytułem: Straszna historia z Ravensburga (Eine schreckliche Geschichte aus 
Ravensburg) (Nelsius [Melzyjusz], 2017, s. 129—140).
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Trudno zatem dziwić się, że dotychczasowe kwerendy bibliograficzne, mające 
doprowadzić do odnalezienia dzieła Andrzeja Melzyjusza, kończyły się fiaskiem. 
Paul Beck, choć brał pod uwagę także M, B i F, brakującą literę w nazwisku au-
tora uzupełnił literą N, ze względu na to, że nazwisko rodowe Nell było notowane 
w Ravensburgu w wieku XVI (Beck, 1912, s. 140). Unikatowy druk obecnie znaj-
duje się w zbiorach Württembergische Landesbibliothek w Stuttgarcie (Sitkowa, 
2017, s. 88). Katalog biblioteki jako autora wskazuje Andreasa Nelsiusa, ale już bez 
znaku zapytania, jakim Beck opatrzył pierwszą literę nazwiska twórcy wiersza. 

Niemiecka nowość wydawnicza z 1578 roku zyskała w 5 lat później polską pa-
rafrazę prozą — Wereszczyński podpisał list dedykacyjny do Gościńca 10 kwiet-
nia 1583 roku. Stwierdzenie tego faktu skłania do formułowania pytań i postulo-
wania kolejnych kwerend. Czy to bowiem Wereszczyński dysponował niemieckim 
oryginałem i czy to on dokonał tłumaczenia oraz parafrazy? I choć nie wiadomo, 
czy opat benedyktynów sieciechowskich władał językiem niemieckim, nie moż-
na przecież wykluczyć, że skorzystał ze źródła pośredniego — na przykład z ja-
kiejś prozaicznej wersji łacińskiej, którą spolszczył, lub z rodzimego, nieznanego 
dziś druku. 

Józef Wereszczyński tworzył swoje teksty, opierając się na dziełach, których 
pojawienie się drukiem w drugiej połowie XVI stulecia wprowadzało nową jakość 
do polskiej literatury, włączając w nie także ekscerpty ze „świeżo” wyszłych „na 
jaśnią” publikacji. Można by stwierdzić, trawestując słowa Joachima du Bellaya 
(Otwinowska, 1973, s. 419, przyp. 91), że pisarz z Wereszczyna, który zadebiu-
tował na krótko po śmierci Reja, „darował” literaturze polskiej to, co i tak było jej 
własnością. Darował jednak w wersji nowej, „poprawionej” przez kontrreforma-
cyjnego polemistę.

Podkreślić przy tym należy, że autor Gościńca jako czytelnik „nowości wydaw-
niczych” ujawnił dobry artystyczny smak w doborze źródeł inwencyjnych. Bada-
cze twórczości Górnickiego zgodnie stwierdzili, że Dworzanin polski nie wpłynął 
znacząco na staropolską literaturę i kulturę, jednakże chętnie sięgano po anegdoty 
zawarte w dziele (Pollak, 1954, s. CXIX; Lichański, 1998, s. 125). Roman Pol-
lak uznał opowieść o Pukarzewskim i Skotnickim za perłę staropolskiego humoru 
i stwierdził wręcz, że przygody dworzan królewskich „tak górują artyzmem nad 
całym Dworzaninem i w ogóle nad całą twórczością Górnickiego, jakby nie spod 
jego ręki wyszły” (Pollak, 1954, s. CXIX). Z kolei w ocenie Dariusza Śnieżki 
historia o fałszywym Chrystusie jest najlepszą z opowiastek zawartych w Kroni-
ce… Bielskiego (Śnieżko, 2004, s. 269). Dodajmy, że ze Stadła małżeńskiego opat 
przejął te fragmenty, które w opinii współczesnych badaczek dawnych tekstów 
poświęconych małżeństwu wykazywały „daleko idącą nowoczesność” poglądów 
Mrowińskiego (Stuchlik-Surowiak, 2016, s. 51).

Wereszczyńskiego można uznać też za „pożytecznego” czytelnika. Julian 
Krzyżanowski przyznał przed laty, że włączenie do Gościńca facecji o chłopie, 
który przez jeden dzień był cesarzem, oraz o ziemianinie chodzącym w ostrogach 
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pozwoliło zachować teksty z zaginionego pierwodruku Facecji polskich we „właś-
ciwej, nieskażonej postaci” (Krzyżanowski, 1958, s. 156). Sieciechowski opat 
nie pozostał w tym sensie bez zasługi i dla literatury niemieckiej. Należy bowiem 
przypuszczać, że w Gościńcu przetrwało — we „właściwej, nieskażonej postaci” 
— nazwisko (bądź pseudonim) autora Strasznej historii z Ravensburga (Sitkowa, 
2017, s. 94).

Wereszczyński wobec przejmowanych fragmentów przyjmował postawę emu-
lacyjną, niezależnie od tego, czy ujawniał wyzyskiwane wzory. Z tego współza-
wodnictwa wyszedł zwycięsko w tym znaczeniu, że przygody fałszywego Chry-
stusa opisane przez Bielskiego i exemplum z traktatu Powodowskiego weszły do 
antologii Dawna facecja polska… w wersji znanej z Gościńca (Dawna facecja 
polska (XVI—XVIII w.), 1960, s. 128—131, 136—138). 

Znajomość polskiego piśmiennictwa poświadczona w utworach opata (zob. 
też Obiedzińska, 1994, s. 130) przekłada się na sporą już listę wskazanych dotąd 
dzieł rodzimych renesansowych twórców. Listy tej nie można uznać za zamkniętą. 
Dowodzi tego dostrzeżenie przez Beatę Stuchlik-Surowiak ekscerptu ze Stadła 
małżeńskiego Mrowińskiego w Kazaniu przy przyjmowaniu świątości małżeństwa 
(Stuchlik-Surowiak, 2016, s. 113). Fragmentów zaczerpniętych z utworu Płoczy-
włosa znajduje się w kazaniu Wereszczyńskiego znacznie więcej5, co skłania do 
postulowania dalszych kwerend w nadziei wzbogacenia wiedzy o zapleczu inwen-
cyjnym pisarstwa opata benedyktynów w Sieciechowie.
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Józef Wereszczyński as the Reader of “Recent Publications”
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This article presents the Polish Renaissance literature as one of the inventive sources for Jó-
zef Wereszczyński’s writings (1531—1598). Imitating mostly Mikołaj Rej’s Źwierciadło [The Mir-
ror] (1505—1569), the works by the Benedictine abbot in Sieciechów use excerpts from the texts 
published in vernacular language between 1561 and 1590. The items recognised so far include: 
Jan Płoczywłos Mrowiński’s Stadło małżeńskie [A Married Couple], chronicles by Marcin Biel-
ski, Marcin Kromer, Aleksander Gwagnin, and Maciej Stryjkowski, Łukasz Górnicki’s Dworzanin 
polski [A Polish Courtier], Facecje polskie [Polish Facetiae], Jakub Wujek’s “greater” postil, Hie-
ronim Powodowski’s Korab zewnętrznego potopu [A Ship of External Deluge], Jan Kochanowski’s 
David’s Psalter (Psałterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego), Piotr Skarga’s The Lives 
of the Saints (Żywoty świętych), and Maciej Stryjkowski’s and Stanisław Orzechowski’s anti-Turkish 
works.
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Józef Wereszczyński en tant que lecteur de « nouveautés éditoriales »

Résu mé

Dans l’article, on a présenté la littérature polonaise de Renaissance comme l’une des sources 
innovatrices des écrits de Józef Wereszczyński (après 1531—1598). Dans les ouvrages de l’abbé des 
bénédictins à Sieciechowice — c’était Zwierciadło (Miroir) de Mikołaj Rej (1505—1569) qui lui 
servait de modèle d’inspiration principal — ont été employés les extraits des ouvrages publiés dans 
la langue nationale dans les années 1561—1590. Parmi les titres que l’on a identifiés jusqu’à présent 
se sont trouvés : Stadło małżeńskie (Couple conjugal) de Jan Płoczywłos Mrowiński, chroniques 
de Marcin Bielski, Marcin Kromer, Aleksander Gwagnin et Maciej Stryjkowski, Dworzanin polski 
(Courtisan polonais) de Łukasz Górnicki, Facecje polskie (Facéties polonaises), Postylla „większa” 
(Postille « majeure ») de Jakub Wujek, Korab zewnętrznego potopu (Arche du déluge extérieur) de 
Hieronim Powodowski, Psałterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego (Psautier de David 
traduit par Jan Kochanowski), Żywoty świętych (Les Vies des Saints) de Piotr Skarga, discours an-
titurcs de Stanisław Orzechowski et Maciej Stryjkowski.
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Długie trwanie nowości 
Rzecz o niektórych dawnych przekładach 

powstałych w kręgu polskich jezuitów

Wiele powiedziano o jezuickiej doktrynie wprowadzania i dostosowywania 
dzieł autorów „nieprawomyślnych” do potrzeb kontrreformacji. Jednak skutecz-
nej polityki kulturalnej odrodzonego katolicyzmu i promowania własnego zgro-
madzenia (a był to ważny element działalności zakonu) nie można było prowa-
dzić, bazując wyłącznie na choćby najlepiej schrystianizowanych wersjach dzieł 
twórców antycznych, wydając na nowo i opatrując komentarzem teksty dawnych 
pisarzy chrześcijańskich czy nawet zalewając Europę najznakomitszymi literacki-
mi płodami subtelnych łacińskich poetów z własnego zakonu imitujących jeszcze 
lepszych poetów łacińskich. Należało dążyć do upowszechnienia głoszonych idei 
w formie nieco przystępniejszej (przynajmniej póki proponowany model edukacji 
nie wyda absolwentów i nie zacznie dominować, ale to osobna kwestia).

Strategie mogły tu być i były różne. Wymieńmy trzy najistotniejsze: po pierw-
sze, związana z obrzędowością i doktryną twórczość w językach wernakularnych 
(na przykład kazania, polemiki wyznaniowe), następnie emblematyka (także ła-
cińska jako atrakcyjna i dostępna choćby tylko w swym aspekcie wizualnym), 
a wreszcie przekłady na języki narodowe pism autorów wywodzących się z To-
warzystwa (ale nie tylko), których treść zasługiwała na rozpropagowanie. Były to 
oczywiście pisma o tematyce religijnej, rozpowszechniające, czy to prawdy wia-
ry i model pobożności (a więc katechizmy, pisma ascetyczne, medytacyjne itp.), 
czy to wiedzę o osiągnięciach zakonu (w tym żywoty świętych i błogosławionych 
uwzględniające jezuitów oraz promocja dokonań misyjnych — również w formie 
relacji z podróży czy opowieści o egzotycznych cywilizacjach bądź relacji o mę-
czeństwie w imię wiary).
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Polscy jezuici byli aktywni na wszystkich tych polach. Uchodzą za pierwsze 
zgromadzenie zakonne w Rzeczypospolitej, które w pełni doceniło druk jako na-
rzędzie uprawiania polemiki wyznaniowej i dostarczania podstawowej literatury 
religijnej, zwłaszcza w języku polskim (zob. Kłoczowski, 1970, s. 514). Ponadto 
badania ilościowe pokazują, że pośród tzw. literatury jezuickiej powstałej w XVI 
wieku w Polsce spory, i to wzrastający w latach dziewięćdziesiątych aż do nie-
mal 50%, odsetek1 to publikacje po polsku2. Dużą część tej produkcji stanowią 
przekłady, parafrazy, kompilacje tekstów obcych, gdyż od samego początku swej 
obecności w Rzeczypospolitej jezuici podejmowali bardzo intensywne wysiłki 
translatorskie. Skutki owej działalności były różne, tak jak różna była trwałość 
samych efektów, które zależały nie tylko od pracy tłumaczy, ale i jakości oraz wagi 
prac przekładanych. 

To właśnie status tłumaczonego tekstu miał, jak się zdaje, pierwszorzędne 
znaczenie w przypadku długiego trwania w polskiej kulturze przekładu Wulga-
ty autorstwa Jakuba Wujka3, który wyparła właściwie dopiero Biblia Tysiąclecia. 
Warto przy tym pamiętać, że działalność translatorska jezuity nie ograniczała 
się do Pisma Świętego. Spod pióra Wągrowczyka wyjść miał też przekład ka-
techizmu czy katechizmów (EWoJ, s. 273). Przypisywany jest mu bowiem Ma-
luczki katechizm Kościoła powszechnego albo Nauka krześcijańska pobożności 
Piotra Kanizego SJ, który miał ukazać się w oficynie Siebeneichera w 1570 roku 
(E. 14,14; E. 22,387; Załęski, 1900, s. 714; Bednarz, 1964, s. 155—156). Jednak 
jego nazwisko pada również w odniesieniu do adaptacji z włoskiego katechizmu 
Jakuba Ledesmy SJ, która ukazała się pt. Nauka krześcijańska abo katechizmik 
dla dziatek przez doktora Jakuba Ledezma na polskie przełożone. Dziełko docze-
kało się dwóch przynajmniej wydań krakowskich: jednego bez daty i drugiego 
w 1604 roku, a wspomina się też o wcześniejszej krakowskiej edycji tego samego 
być może przekładu z 1572 roku, a więc wytłoczonej zaledwie rok po ukazaniu 
się pierwowzoru (Bednarz, 1964, s. 162—163; Korzo, 2004, s. 149—151). Nie-
stety nie zachował się ani jeden egzemplarz tego wydania, a i autorstwo Wujka, 
wywodzone na podstawie listu dedykacyjnego niezachowanej książki i wzmian-
ki w historii poznańskiego kolegium (zob. Bednarz, 1964, s. 163; Korzo, 2004,
s. 150, przyp. 13), pozostaje w sferze trudno weryfikowalnych domniemań. Wujek 
uchodzi ponadto za tłumacza O naśladowaniu Chrystusa (Kraków 1571) Tomasza 
z Kempen (EWoJ, s. 765)4. Ustalenie nazwisk translatorów bywa trudne ze wzglę-

1 Teksty po polsku stanowiły 70 na 147 opublikowanych tytułów.
2 Dane pochodzące z niewydanych badań Jana Poplatka SJ przytoczono za: Ceccherelli, 

2003, s. 30.
3 Więcej o życiu i pisarskiej działalności Wujka zob. Załęski, 1900, s. 710—717; SPTK, T. 4, 

s. 469—478; EWoJ, s. 765.
4 Estreicher takiej edycji nie notuje. Niemniej dzieło augustianina było tłumaczone przez je-

zuitów, choć nie jest jasne, czy dokonał tego Szymon Wysocki, Wojciech Fabrycy, czy może Piotr 
Fabrycy.
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du na stosunkowo częste w staropolskiej praktyce wydawniczej pomijanie ich, czy 
to z racji uznania ich pracy za mało istotną, czy to z powodu zakonnej skromności. 
Abstrahując od problemów atrybucyjnych, działalność translatorska przypisywana 
Wujkowi wskazuje dość wyraźnie kierunek, w którym zmierzały wysiłki zgroma-
dzenia. Na pierwszy ogień szły teksty fundamentalne: Biblia, książki liturgiczne, 
katechizmy, kompendia przydatne w pracy kaznodziejskiej oraz pisma dewocyjne, 
najlepiej autorów jezuickich albo takie, które — jak wspomniana praca Tomasza 
z Kempen — miały wpływ na kształt doktryny proponowanej przez zakon Loyoli, 
a zwanej dziś ignacjanizmem (przede wszystkim dzieła ascetyczne i eschatolo-
giczne). Ich zadaniem było wypełnienie widocznych braków w edukacji ówczes-
nego kleru i danie narzędzi do polemiki z innowiercami, a także szerzenie nauki 
Kościoła powszechnego (Bednarz, 1964, s. 155—156).

Linię tę potwierdza translatorsko-kompilacyjna działalność Piotra Skargi 
adaptującego materiał bardzo aktualny. Wielkim sukcesem wydawniczym okaza-
ły się jego Żywoty świętych stanowiące kompilację z pracy kartuza Wawrzyńca 
Suriusa oraz innych źródeł5 czy, jak precyzuje podtytuł, „wybrane z poważnych 
pisarzów i doktorów kościelnych”. Dla przypomnienia: pierwodruk 6 tomów ha-
giograficznego dzieła Suriusa De probatis sanctorum historiis ukazywał się w Ko-
lonii u Caleniusa w latach 1570—1575, natomiast adaptacja Skargi po raz pierwszy 
wyszła w Wilnie w 1579 roku. Równie istotne było spolszczenie wyboru Annales 
Ecclesiastici wywodzącego się z filipinów Cezarego Baroniusza, choć akurat ta 
pozycja aż tak wielką poczytnością się nie odznaczała i skończyło się na dwóch 
dodrukach w oficynie Piotrkowczyka w 1603 i 1607 roku. Pierwsza edycja obejmu-
jąca 12 tomów Baroniuszowych Roczników (do roku 1193) ukazywała się od 1588 
do 1607 roku. Praca Skargi z obiektywnych przyczyn uwzględniała 10 pierwszych 
tomów doprowadzonych do roku 1000. Warto dodać, że ów dziesiąty wolumin 
oryginału wyszedł w 1602 roku, zaledwie na rok przed edycją przekładu. Był więc 
Skarga, a raczej zakon piórem Skargi, wielkim promotorem nowości.

A przecież ani Wujek, ani Skarga nie należeli do tłumaczy najpłodniejszych. 
Ich dokonania pod względem liczby przełożonych tytułów mają się nijak do trans-
latorskiego dorobku Szymona Wysockiego (1546—1622) ocenianego na 30 pozycji 
(zob. EWoJ, s. 774)6. Co ważne, preferował on przekłady z języków nowożytnych: 
włoskiego i hiszpańskiego. Pośród spolszczonych przez Wysockiego pozycji znaj-
dziemy książki propagujące kult świeżo beatyfikowanych przedstawicieli zakonu. 
Ważne miejsce zajmuje publikowany dwukrotnie w 1600 i 1609 roku Żywot błogo-
sławionego ojca Ignacego Loiole pióra Pedra de Ribadeneiry, którego pierwodruk 
wydano w 1572 roku w Neapolu pod skromnym tytułem Vita Ignatii Loyolae, 
Societatis Iesu fundatoris, gdyż bohater błogosławionym oficjalnie uznany został 
dopiero w 1609 roku. Nie był Wysocki pierwszym tłumaczem tej biografii, w 1593 

5 Dokładne wskazanie źródeł poszczególnych żywotów zob. Ceccherelli, 2003, s. 232—286.
6 Z bibliografii podanej w SPTK (T. 4, s. 486—488) wynika, że opublikowanych translacji 

dokonanych przez Wysockiego było 25.
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roku zadania tego podjął się bowiem Jakub Szafarzyński SJ (1552—1601), oddają-
cy oryginalne brzmienie tytułu Żywota Ignacego Loyoli, Societatis Jesu przodka 
i fundatora […] pięciory księgi (BCJ, T. 6,1731; EWoJ, s. 656). Spod pióra Wysoc-
kiego wyszedł także przekład Żywota błogosławionego Alojzego albo Ludwika 
Gonzagi […] autorstwa Virgilia Cepari (Kraków 1609). W jego dorobku są też 
tytuły promujące dokonania Towarzystwa Jezusowego na polu misyjnym: Nowiny 
abo dzieje dwuletnie z Japonu i z Chiny, krain pogańskich nowego świata. Przez 
list ks. Jana Rodriguesa i ks. Matthaeusa Riccego Societatis Jesu roku pańskie-
go 1606 i 1607 do przewielebnego ojca Klaudiusza Aquaviva […] opisane […] 
(Kraków 1611); Nowiny abo dzieje dwuletnie chineńskie przez list Mikołaja Triga-
wta Societatis Iesu roku pańskiego 1610 i 1611 do przewielebnego ojca Claudiusa 
Aquaviva […] opisane […] (Kraków 1616). Ponadto podpis Wysockiego widnieje 
pod listem dedykacyjnym do Macieja Pstrokońskiego w wydanych nieco wcześ-
niej, bo w 1608 roku u Mikołaja Loba, Nowinach pewnych z Nowego Świata, mia-
nowicie z Japonu, to jest o chwalebnej śmierci sześciu szlachciców Japończyków, 
którą podjęli dla Jezusa Chrystusa Pana i Boga naszego roku pańskiego M.DC.III 
[…], a więc kolejnej epistolarnej relacji z działań misyjnych jezuitów, tym razem 
autorstwa Luisa Cerqueiry. I choć w tym tomie nazwisko tłumacza nie pada, moż-
na chyba wnosić, że także ta książka została przełożona właśnie przez Wysockiego 
(zob. E. 14,123—124). Przypisuje mu się również przekład Opisania chwalebnego 
męczeństwa dziewiąci chrześcijan japońskich podjętego dla wiary w królestwach 
tamecznych […] w roku 1609 i 1610 […] Francesca Pasio (Kraków 1612) (E. 12,195; 
BCJ, T. 6,328—329 oraz T. 8,1316). Jak łatwo zauważyć, wszystkie te prace ukaza-
ły się po polsku w ciągu 5 lat od swojego powstania.

Największym osiągnięciem tłumacza było wprowadzenie do polskiej litera-
tury dzieł dewocyjnych „nowych” jezuickich autorów, w szczególności prac Ful-
via Androzziego (1606; 1611), Luki Pinellego (1607; 1614), Francisca Ariasa 
(1613; 1611a; 1611b), Andreasa de Capilla (Cepella; 1613), Diega Alvareza de 
Paz (1619), Francisca de Avila (1608), Sebastião Moraesa (de Morais, Morales; 
1581), Jana Busaeusa (Busée z Nijmegen; Buys, 1609; 1682), Domizia (Piatti D., 
1615) i Girolama Piattich ([Piatti G.], 1606). Przy czym trzeba zaznaczyć, że tłu-
macz miał w swym dorobku pisma ascetyczne i hagiograficzne przedstawicieli 
innych zgromadzeń, jak benedyktyna Basilia Gradiego (1607) czy należących 
do Zakonu Kaznodziejskiego Ludwika z Granady (1613) i Rajmunda z Kapui 
(1609), oraz teksty anonimowe7.

7 Fortka niebieska, to jest dzielne ćwiczenie żywota duchownego, w których kto się będzie chciał 
ćwiczyć, doskonałości chrześcijańskiej snadnie może dostąpić. Te złożyła i w nich się ćwiczyła pan-
na niektóra zakonna we Włoszech, które naprzód językiem włoskim […] napisano, potym w rozmaite 
języki dla pożytków ich, które w ludziech czyniły, przełożono, na ostatek na polskie przez jednego 
kapłana Societatis Jesu przetłumaczono […] (Fortka niebieska…, 1588); książka została wznowiona 
pod zmienionym tytułem: Fortka niebieska abo raczej ćwiczenia duchowne […] językiem włoskim 
wydana, a na polski przez jednego kapłana Societatis Jesu przetłumaczona […] (Fortka niebieska…, 
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Mimo takiej obfitości translatorski dorobek Wysockiego nie przetrwał próby 
czasu i dziś jest niemal zapomniany. Podobnie zresztą jak większość tłumaczo-
nych przez niego dzieł i ich autorów. Nowiny z Chin i Japonii straciły na aktualno-
ści, natomiast strategia promocji działalności misyjnej Towarzystwa Jezusowego 
dość szybko oparła się na upowszechnianiu kultu błogosławionych i świętych mę-
czenników z własnego zgromadzenia, przede wszystkim beatyfikowanego w 1619 
roku, a 3 lata później kanonizowanego Franciszka Ksawerego. Także rozmaite 
Fortki niebieskie, Ekscytarze duszne, Monstrancyje nowe czy Skarbnice duchow-
ne, nawet jeśli zdarzały się im wznowienia, miały dość ograniczony żywot czytel-
niczy, choć w momencie publikacji były książkami ważnymi i trafiały na swoich 
odbiorców, czego ślady odnajdujemy między innymi w bibliotekach klasztornych 
(zob. Szwejkowska, 1955, s. 59, 60, 63, 71)8. Wyjątkiem jest Wielkie zwierciadło 
przykładów […] z rozmaitych historyj, traktatów i książek wyjęte […] (Kraków 
1612), którego podstawą było wydanie Speculum exemplorum, popularnego śred-
niowiecznego zbioru exemplów, odświeżonego dzięki redakcji jezuity Johannesa 
Majora (Douai 1603). Spolszczone Zwierciadło doczekało się reedycji w 1621 roku 
oraz wydania poprawionego i uzupełnionego przez Jana Lesiowskiego SJ w 1633 
roku. Dzieło Majora jezuici wydali po polsku raz jeszcze w Kaliszu w 1690 roku. 
Przekład Wysockiego miał być nawet podstawą translacji na język rosyjski (zob. 
E. 22,47—48; Okoń, 2009, s. 28). Swą trwałą poczytność książka ta zawdzięczała 
jednak nie tyle walorom literackim przekładu, ile bardzo praktycznemu charakte-
rowi i swej przydatności w pracy kaznodziejskiej. 

Znacznie szczęśliwiej z doborem materiału trafił Kasper Sawicki (ok. 1552—
1620), który odznaczał się dużą swadą polemiczną z innowiercami (liczne pisma 
antyheretyckie publikował pod różnymi pseudonimami9), ale do historii polskiej li-
teratury przeszedł przede wszystkim jako tłumacz Roberta Bellarmina, pod które-
go kierunkiem studiował zresztą teologię w Collegium Romanum. Nie był na tym 
polu pierwszy. Bellarmina adaptował przed nim Wujek, wydając u Piotrkowczyka 
w 1590 roku polemikę O bóstwie Syna Bożego i Ducha Świętego […] przeciwko 
starym i nowym żydom, machometanom, aryjanom, samosatenom, serwetianom, 
gentilistom, nowokrzczeńcom […]. Sawickiemu za to przypisywany bywa prze-
kład Małego katechizmu, który miał się ukazać w 1606 roku pt. Krótki zbiór na-

1599). Nie jest natomiast pewne, czy Wysocki był autorem przekładu Trzydziestu nauk wielce po-
żytecznych do zachowania człowiekowi chrześcijańskiemu, który chce P. Bogu doskonale służyć 
i zbawienie swoje warowne mieć […], [1613]. [Kraków: Mikołaj Lob].

8 Jeśli chodzi o wznowienia, poza już przywołanymi na uwagę zasługuje dziewiętnastowieczna 
seria „Czytania katolickie z różnych pisarzów Towarzystwa Jezusowego”, ukazująca się staraniem 
Henryka Jackowskiego, a w niej Żywot św. Alojzego Gonzagi Ceparego (Pelplin: Roman, 1872) oraz 
Skarbnica ludzi pobożnych. Biografię św. Alojzego pióra Ceparego opublikowano po raz trzeci jako 
47. tom serii „Pobożne książki dla wiernych każdego stanu” (Kraków: Mycielski, 1891). Ponadto 
w XIX w. wznowiono jeszcze Monstrancyję złotą albo rozmyślania wielce nabożne o Najświętszym 
sakramencie z dodatkiem modlitw, nauk rozmów i więcej jak 40 cudów […] (Pinelli, 1885).

9 Szczegóły biograficzne zob. Grzebień, 1994, s. 324—326. 
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uki chrześcijańskiej, jednak atrybucja ta wywołuje kontrowersje (zob. Słowiński, 
2005, s. 134; por. E. 12,448)10. Bezspornie adaptował za to dwie inne prace kar-
dynała, mianowicie Piętnaście stopni, po których człowiek, zwłaszcza krześciań-
ski, upatrując Boga w stworzeniu rozmaitym, przychodzi do wielkiej znajomości 
jego […] (Kraków 1616) oraz O wiecznym błogosławieństwie i szczęściu, którego 
zażywają święci i wybrani boży w niebie pięcioro ksiąg (Kraków 1617). 

Po śmierci Sawickiego w 1620 roku trudu spolszczenia pism Bellarmina podjął 
się Piotr Fabrycjusz (ok. 1552—1622). Dzięki jego translatorskim wysiłkom wy-
szły Wzdychania gołębice abo o dobru łez zbawiennych księgi troje […] (Kraków 
1621) oraz Kazanie, które Pan Jezus z krzyża uczynił do narodu ludzkiego ostatnie 
albo o siedmi słowiech, które Zbawiciel nasz wyrzekł na krzyżu ostateczne ksiąg 
dwoje […] (Kraków 1622) (EWoJ, s. 151; Brown, 1862, s. 170—171). Bez wi-
docznego udziału jezuitów w Rzeczypospolitej ukazały się jedynie De arte bene 
moriendi libri duo (Rzym 1620), które doczekały się ekspresowego przekładu 
autorstwa kanonika krakowskiego Andrzeja Łukomskiego, wydanego w rok po 
pierwodruku oryginału (Bellarmin, 1621a). To samo wydrukowano 7 lat później 
— tym razem tłumaczenie sygnował Andrzej Łukasiewicz (zob. E. 12,449). Jak na 
ten typ tekstu nie miał on długiego żywota. Dla porównania kompilacyjna Nauka 
umierania chrześcijańskiego Jana Januszowskiego miała 7 edycji od 1604 roku do 
końca wieku XVII11.

I tu pojawia się kwestia prawdziwie długiego trwania jezuickich tekstów religij-
nych w polskiej wersji językowej oraz ich aktualności. Spuścizna Bellarmina sta-
nowi znakomity materiał do bliższego przyjrzenia się temu fenomenowi12. W Rze-
czypospolitej drukowano go bowiem i po łacinie, i w przekładach. Najważniejszą 
z tej perspektywy pozycją jego autorstwa pozostają katechizmy, które pod różny-
mi tytułami ukazały się przeszło 32 razy, w tym 27 razy po polsku, ale wydawano 
je też po łacinie, rusku, a znacznie później także litewsku (zob. Bednarz, 1964, 
s. 163). Opracowania te nie straciły na swej aktualności aż do wieku XIX, skoro 
wciąż je wówczas publikowano (zob. E. 12,446—450; BCJ, T. 1,1201—1202). Ale 
nie tylko katechizmy zostały z czytelnikami na dłużej. Swoiste odrodzenie pisma 
Bellarmina przeżyły w wieku XVIII za sprawą translatorskiej aktywności Ada-
ma Wysockiego (ur. 1734), związanego z Gdańskiem jezuity z pokolenia, które 
doczekało kasaty swego zgromadzenia. Po raz kolejny podjął się on przełożenia 
i wydania O jęczeniu gołębicy, czyli o dobru łez […] (Gdańsk 1776) oraz O głosie 
ostatnim umierającego Zbawiciela, czyli o siedmiu słowach pańskich przed sko-
naniem na krzyżu powiedzianych […] (Gdańsk 1778). Oba teksty tłumaczył już 

10 Takiego przekładu nie odnotowują natomiast ani Alegamba (1643, s. 152—153), ani Brown 
(1862, s. 364—365), ani SPTK, T. 4, s. 24—26.

11 Obie książki zresztą zestawiano, podejrzewając, że dzieło Bellarmina stanowiło podstawę 
pracy Januszowskiego, zob. E. 18,478.

12 Szerzej na temat wpływu myśli Bellarmina na staropolską kulturę zob. Urbański, 2016,
s. 181—221.
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Fabrycjusz. Wysocki przełożył także O pocieszeniu prawdziwym gołębicy jęczą-
cej, czyli o szczęściu wiecznym świętych pańskich […] (Gdańsk 1777), mimo że 
polskojęzyczną adaptację zaproponował niegdyś Sawicki13. Trudno jednoznacznie 
przesądzić, czy przypomnienie ascetycznych dzieł jednego z najwybitniejszych je-
zuitów, a do tego świętego ogłoszonego doktorem Kościoła, miało coś wspólnego 
z likwidacją zakonu, która do Gdańska dotarła dopiero w 1780 roku. To opóźnie-
nie dawało jeszcze szansę, by walczyć choćby za pomocą spuścizny literackiej 
o właściwą ocenę działalności Towarzystwa. Może jednak istniało rzeczywiste za-
potrzebowanie czytelnicze na twórczość Bellarmina, tylko przekłady z początku 
XVII wieku były już przestarzałe.

Za tym drugim wnioskiem przemawia fakt, że nie tylko jezuici zaintereso-
wani byli upowszechnianiem myśli wielkiego konfratra. Świadczy o tym choć-
by przekład De ascensione mentis in Deum per scales rerum creatarum (Rzym 
1615) pijara Cezarego Wyszomirskiego pt. Wschody do nieba wystawione, teraz 
dopiero w polskim języku […] pokazane (Wilno 1760) (zob. Brown, 1862, s. 458; 
BECJ, s. 609). Zamanifestowane w podtytule przekonanie o własnym nowator-
stwie wyraźnie pokazuje, że tłumacz nie miał nawet świadomości istnienia trans-
lacji Sawickiego. Na to, że same dzieła Bellarmina trwały dłużej niż ich prze-
kłady, wskazują edycje dziewiętnastowieczne. W nowych tłumaczeniach odżyły: 
Myśli do Boga, czyli wzlatywanie gołębicy do swego odpoczynku (Gniezno 1888), 
Konferencyje o rzeczach ostatecznych […] (przekł. X*** [Aleksander Jełowicki]. 
Warszawa 1888), O siedmiu słowach Pana Jezusa na krzyżu […] (przekł. Piotr 
Petrycy. Kraków 1889), O wiecznej szczęśliwości świętych w niebie (przekł. Kazi-
mierz Riedl. Kraków 1896) (E. 1,91). Wygląda więc na to, że recepcja Bellarmi-
na przynajmniej na poziomie przekładów, choć ewidentnie skokowa, trwała przez 
cały okres staropolski, ale też realizowała się w kręgu tych samych kilku pism 
ascetyczno-mistycznych, wybranych spośród ponad 50 dzieł jego autorstwa (por. 
Urbański, 2016, s. 184—185)14.

Tak długiego trwania doświadczyły nie tylko teksty Bellarmina. Poczytnością 
cieszyły się dzieła niemieckiego jezuity Jeremiasza Drexela (Drechsel; 1581—1638) 
(E. 15,315—318), mimo że nie miał on w swym dorobku katechizmu. Ten nadwor-
ny kaznodzieja elektora bawarskiego Maksymiliana I był płodnym nowołacińskim 
pisarzem religijnym, poruszającym głównie tematykę eschatologiczną. W Polsce 
cieszył się sporą popularnością (zob. Pawlak, 2015, s. 338—339; Kapuścińska, 
2016, s. 119—229), przy czym trudno byłoby wskazać jedno dominujące dzieło, 
które szczególnie uwiodło czytelników. Pierwszą wydrukowaną książką Drexela 
było De aeternitate considerationes (Monachium 1620) (BCJ, T. 3,181—205). Już 
6 lat później dzieło wyszło po polsku w anonimowym przekładzie jako Obraz 

13 Chodzi o wspomniane uprzednio O wiecznym błogosławieństwie i szczęściu, którego zaży-
wają święci i wybrani boży w niebie pięcioro ksiąg […] przełożone przez ks. Kaspra Sawickiego […] 
(Bellarmin, 1617). 

14 Bibliografia Sommervogla (BCJ 1,1151—1253) odnotowuje 55 pozycji autorstwa Bellarmina.
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wieczności abo uważania o wieczności […] (Kraków 1626). Translacji podjął się 
jezuita Jan Chomętowski (1694—1641)15. Za jego sprawą dekadę po pierwodruku 
oryginału do rąk czytelników trafiła Droga do wieczności abo dwanaście znaków 
przejrzenia do nieba […] (Kraków 1632)16. Ponadto Chomętowski odpowiadał za 
polską adaptację Recta intentio omnium humanarum actionum (Monachium 1627), 
której tytuł 11 lat po editio princeps tłumacz oddał jako Oko wieczności abo spo-
sób prostowania intencyjej dobrej w sprawach naszych wszytkich do zasługi więk-
szej i otrzymania szczęśliwej po śmierci wieczności […] (Kraków 1638). Przełożył 
wreszcie Infernus damnorum carcer et rogus aeternitatis […] (Monachium 1631), 
który 9 lat po publikacji oryginału ukazał się jako Wieczność piekielna abo o og-
niu, więzieniu i mękach, które w piekle cierpią ludzie potępieni (Kraków 1640).
W tym samym czasie nad spopularyzowaniem tekstów Drexela w Rzeczypospo-
litej pracował inny jezuita, mianowicie Szymon Jurkiewicz (zob. EWoJ, s. 256). 
Dzięki jego staraniom Trybunał Chrystusów abo tajemny a pojedynkowy każdego 
człowieka przy śmierci sąd […] (Kalisz 1637) wyszedł zaledwie 3 lata po pierwo-
druku oryginału. Jednak tylko jedno dzieło niemieckiego pisarza doczekało się 
wznowień. Było to wydane w Antwerpii w 1627 roku Heliotropium seu confor-
matio humanae voluntatis cum divina […]. W polskiej wersji językowej książka 
ta ukazała się 3 lata później w lubelskiej oficynie Pawła Konrada jako Słonecznik 
albo porównanie woli ludzkiej z wolą bożą […]17, a wznowiono ją w krakowskiej 
drukarni Łukasza Kupisza w roku 1649. Przekład co prawda nie wyszedł spod 
pióra członka Towarzystwa, jednak ukrywający się pod pseudonimem Urbanus 
Vallistius de Stari Las Albrycht Stanisław Radziwiłł miał z jezuitami bardzo bli-
skie związki.

Po tej pierwszej fali wzmożonych prac i zabiegów nad uprzystępnieniem pol-
skim czytelnikom eschatologicznych przemyśleń niemieckiego teologa na długie 
lata zapadła cisza, choć oczywiście można zakładać, że dzieła Drexela były czyta-
ne także w oryginale, gdyż egzemplarze wydań łacińskich przetrwały w naszych 
bibliotekach, a ślady lektury jego pism znajdujemy w twórczości kaznodziejskiej 
i ascetycznych polskich autorów, nie tylko katolickich (Pawlak, 2015, s. 338—339).

Podobnie jak było to w przypadku tekstów Bellarmina, również spuścizna Dre-
xela przeżyła swoisty renesans w kolejnym stuleciu. Po 100 latach i od jego śmierci, 
i od ostatnich edycji polskojęzycznych światło dzienne ujrzały utwory poetyckie 
zamieszczone w Deliciae gentis humanae: Christus Iesus nascens, moriens, resur-
gens, orbis amori propositus (Monachium 1638), mimo że nigdy nie przetłumaczo-
no całości dzieła. Pierwszych przekładów dokonał jezuita Piotr Puzyna (1664—

15 Na temat tłumacza zob. EWoJ, s. 93.
16 Książka doczekała się w XIX w. wznowienia pod nieco zmienionym tytułem: Zodyjakus albo 

Droga do wieczności, czyli dwanaście znaków przejrzenia do nieba […] (Drexel, 1874).
17 Faksymile tego wydania w opracowaniu Haliny Wolskiej ukazało się w 2001 r. nakładem 

Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 
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1717)18. Wiersze wydano już po jego śmierci pod tytułami: Słodkie pieszczoty
z niemowlęciem Jezusem przy żłobie (Wilno 1740) oraz O złączeniu się słowa 
przedwiecznego z naturą ludzką […] (Wilno 1741). Ponadto dwujęzyczną edycję 
wierszowanych utworów Drexela znaleźć można w antologii Józefa Andrzeja Za-
łuskiego (zob. Załuski, 1754, s. 353—364 oraz s. 365—389)19. Oba cykle zamiesz-
czono także w wileńskim druku z 1781 roku, zawierającym między innymi wyda-
nie Snu żywota ludzkiego Jakuba Baldego20. Inną próbą przybliżenia poetyckiego 
dorobku Drexela była Grotta grzesznika pokutującego pióra Szymona Jerzego Ce-
renowicza (Lwów 1758) (Buczek, 1937, s. 233).

Oznaką ciągłej aktualności (a może tylko wiary w ową aktualność) pism nie-
mieckiego jezuity było też wznowienie Słonecznika w przekładzie A.S. Radzi-
wiłła, ale w nowej redakcji i pod zmienionym tytułem: Jako w niebie tak i na 
ziemi: stosowanie się woli ludzkiej z wolą boską […] z łacińskiego na ojczysty język
w roku 1649 przełożone, powtórnie krótkim i łatwiejszym stylem dla zbawiennego 
pożytku w Roku Pańskim 1761 wydane (Kraków 1761). Jednak bardziej jeszcze do 
wspomnianego odrodzenia przyczynił się Mikołaj Kazimierz Stęplowski, który na 
początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku opublikował trzy własne tłumaczenia 
prac Drexela. Co ciekawe, spolszczono znów te same tytuły, a więc De aeternitate 
considerationes, oddane tym razem jako Uwagi o wieczności […] (Kraków 1771), 
Zodiacus Christianus, wydany po raz kolejny pt. Przewodnik do wieczności (Kra-
ków 1771), oraz Recta intentio omnium humanarum actionum, w nowej wersji jako 
Dobra intencyja […] (Kraków 1771). Omówione edycje wyznaczają schyłek zain-
teresowania tłumaczy i wydawców Drexelem. Jedynym znanym wyjątkiem po-
zostaje rękopiśmienny Prawdopisarz albo wiernopisarz, czyli sumnienie człowie-
ka […] ([Kraków?] 1825), będący dokonaną przez Zygmunta Aleksandra Nałęcz
z Włynia Włyńskiego (BCJ, T. 3,202—203) adaptacją powstałego w 1632 roku, 
ale wydanego już po śmierci niemieckiego jezuity Antigraphaeus sive conscientia 
hominis […] (Kolonia 1655) (BCJ, T. 3,202).

Oczywiście można znaleźć więcej tekstów, które stosunkowo szybko wpro-
wadzano w obszar polskojęzyczny i długo cieszyły się zainteresowaniem. Nie był 
to bynajmniej fenomen pierwszego stulecia działalności zakonu, czego dowodzą 
niektóre pisma Gabora Hevenesi, rozpowszechniane po polsku w XVIII wieku, 
czy wspomniane już wanitatywne wiersze Baldego. Jednak najdłużej trwającym 
i wciąż aktualnym jezuickim dziełem pozostają Ćwiczenia duchowne Ignacego 

18 O autorze zob. EWoJ, s. 93 oraz http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/piotr-puzyna-h-ogi
niec [data dostępu: 10.01.2019].

19 Teksty opatrzono łacińskimi tytułami: Naenia Infantilis ad cunas vagientis Jesu ex Anacre-
onte Drexeliano patriis rithmis cantata oraz Epithalamion Verbi Divini cum humana natura caele-
stibus Hymenaeis […] emodulatum.

20 Chodzi o Rymy miłej i przystojnej zabawie oraz zbudowaniu służące, 1781. Wilno: Drukarnia 
J.K.M. przy Akademii, w której to książce na stronach [133]—186 zamieszczono omawiane przekła-
dy utworów Drexeliusza. Zob. też Balde, 2013, s. 94.
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Loyoli. O dziwo, tekst ten należałoby zaliczyć do późnych, a może nawet spóź-
nionych premier, mimo że medytacje ignacjańskie były praktykowane i rozpo-
wszechniane wśród kleru świeckiego i zakonnego, a nawet ludzi świeckich w róż-
nych — dostosowanych do uczestników rekolekcji — formach (Bednarz, 1964, 
s. 178—180). Po raz pierwszy tekst łaciński na terenie Rzeczypospolitej wydano 
w 1583 roku w Wilnie, co — biorąc pod uwagę, że zatwierdzone tłumaczenie 
łacińskie swój pierwodruk miało w 1548 roku, a zgromadzenie działało w króle-
stwie Jagiellonów od 1564 roku — nie nastąpiło szczególnie szybko. Na polskie 
wersje językowe trzeba było czekać znacznie dłużej, gdyż dopiero w XVIII stule-
ciu światło dzienne ujrzało kompilacyjne opracowanie Michała Wielowieyskiego 
(1698—1766) zatytułowane Ćwiczenia duchowne świętego Ignacego Loyoli cztero-
niedzielne, to jest o fundamencie, drodze oczyszczającej i o wszystkich tajemni-
cach życia, Męki, uwielbienia Jezusowego naukami świętych ojców […] na pożytek 
bogomyślnych i kaznodziejów rozwiedzione […] (Kalisz 1768)21. Niemal 100 lat 
później ukazał się anonimowo kolejny przekład medytacji czterotygodniowych, 
tym razem oparty na opracowaniu Jana Filipa Roothaana (Loyola, 1864). Od wie-
ku XVIII zaczęto publikować po polsku wersje ograniczone do ośmiodniowych 
rekolekcji (Bourdaloue, 1769; Loyola, 177122; Bellecjusz, 185223). Podobny 
charakter miała adaptacja Aleksandra Mohla (Loyola, 1905), uchodzącego za 
jednego z pierwszych tłumaczy dzieła św. Ignacego (zob. Bednarz, 1964, s. 181; 
EWoJ, s. 116). Natomiast dwa przekłady Ćwiczeń z końca wieku XIX, dokona-
ne przez Mariana Morawskiego, Henryka Jackowskiego, przygotowano wyłącz-
nie na użytek zakonu24. Potwierdza to jedynie, że nie był to tekst przeznaczony 
do samodzielnej lektury dla osób spoza Towarzystwa jeszcze wiele lat po tym, 
jak Klaudiusz Aquaviva odmówił zgody na polskojęzyczne wydanie w roku 1609 
(Bednarz, 1964, s. 180). Zapewne właśnie dlatego, że dostępność oryginału była 
mocno reglamentowana, powstawały rozmaite opracowania bazujące na przemy-
śleniach fundatora zakonu i propagujące metodę ignacjańskich medytacji25. Zmie-

21 Według E. 32,465 tekst jest niedokończony. Jednak BN posiada 3 egzemplarze tego dzieła, 
wszystkie zdefektowane, ale ostatni (SD XVIII.1.7659) zawiera wszystkie 4 tygodnie, chociaż rów-
nież niekompletne.

22 Przedruk w 1773 r. w Wilnie.
23 Adaptacja dokonana przez zmartwychwstańca Aleksandra Jełowickiego była bardzo popu-

larna i doczekała się licznych dodruków w drugiej połowie XIX oraz na początku XX w., zob. SPTK, 
T. 2, s. 201.

24 Według SPTK (T. 4, s. 165) przekład Ćwiczeń duchownych pióra Morawskiego wydano sa-
modzielnie w drukarni Anczyca w 1894 r. oraz pomieszczono w tomie Skarb duchowny dla braci 
Towarzystwa Jezusowego. Reguły i ćwiczenia duchowne. Piszącej te słowa nie udało się dotrzeć do 
egzemplarza któregokolwiek z tych wydań. Morawski był jednocześnie autorem wielokrotnie wzna-
wianego opracowania O rozmyślaniu i rachunku sumienia podług św. Ignacego kilka uwag […] z do-
datkiem Rozmyślań o Męce Pańskiej T. Młodzianowskiego (Morawski, 1890). Dwujęzyczna edycja 
przygotowana przez Henryka Jackowskiego pt. Exercitia spiritualia ad usum nostrorum in tradendis 
exercitiis (Cracoviae 1898) w ogóle ma status rękopisu; zob. SPTK, T. 2, s. 102.

25 Więcej na ich temat zob. Poprawa-Kaczyńska, 1995, s. 259—270.
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niło się to dopiero w drugiej połowie XX wieku dzięki translatorskim wysiłkom 
Mieczysława Bednarza (Loyola, 1993) i Jana Ożoga (Loyola, 1999). 

Już ten pobieżny ogląd kilku zaledwie przykładów pokazuje, jak bardzo jezu-
ici dbali o szybkie upowszechnienie ważnych dla nich książek oraz jak wytrwale 
podtrzymywali zainteresowanie wybranymi autorami i równie starannie wyselek-
cjonowanymi tytułami. Nie jest to zresztą specyfika lokalnie polska, lecz pewna 
szersza wizja polityki kulturalnej realizowanej przez zgromadzenie. 
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The Long Lives of Novelties
On Some Early Modern Polish Jesuit Translations

Su m mar y

This article is devoted to the achievements in translation of Polish Jesuits. The paper focuses 
not so much on the presentation of the telling examples, but rather on the rapidity typical of the 
emergence of Polish translations (if compared to the date of publication of the source texts) and their 
longevity (evinced by the number of reissues or new translations). Moreover, it analyses the contri-
butions of the most renowned translators belonging to the first generation of Polish Jesuits: Jakub 
Wujek, Piotr Skarga, Szymon Wysocki, Kasper Sawicki. Finally, it shows how the works of the 
most remarkable members of the Society of Jesus — such as texts by Robert Bellarmine or Jeremias 
Drexel, not to mention Spiritual Exercises by Ignatius of Loyola — were adapted for Polish readers. 
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La longue durée de la nouveauté
Sur quelques traductions anciennes effectuées dans le cercle des jésuites polonais

Résu mé

L’article a été consacré à la description de l’activité des jésuites polonais dans le domaine de 
la traduction. L’auteure se concentre non tellement sur le choix du matériel que sur la rapidité avec 
laquelle apparaissaient les traductions polonaises par rapport aux premières éditions des textes ori-
ginaux, et sur la longueur de leur durée (dynamique des rééditions, apparition de nouvelles tra-
ductions). On a soumis à l’analyse les travaux des traducteurs éminents de la première génération 
des jésuites polonais : Jakub Wujek, Piotr Skarga, Szymon Wysocki et Kasper Sawicki, ainsi que 
la manière dont on adoptait aux besoins des lecteurs polonais les ouvrages des auteurs les plus 
remarquables de la Compagnie de Jésus : Robert Bellarmin, Jérémie Drexel, et finalement le texte 
fondamental Exercices spirituels d’Ignace de Loyola.
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Kancjonały w kulturze I Rzeczypospolitej:
co o nich wiemy, a co pozostaje do zbadania?1

Wstęp: cele badań

Dwie są przyczyny podjęcia badań kancjonałów protestanckich na ziemiach 
polskich w okresie od roku 1525 aż po lata 1914/1918. Pierwsza wiąże się z wy-
daniem kancjonału Marcina Lutra na tych terenach, acz początkiem był rok 1517 
i formalny początek reformacji (Kościelny, 2017). Druga przyczyna, nieporówna-
nie ważniejsza, to określenie — na podstawie badań nad bibliografią kancjonałów 
protestanckich (bądź związanych z protestantyzmem) — kulturalnych oraz inte-
lektualnych elit I Rzeczypospolitej i aż po rok 1918, które wydania tych śpiewni-
ków przygotowywały. Elity te tworzyli: autorzy, tłumacze, redaktorzy i wydawcy/
drukarze oraz — jak dziś ich określamy — sponsorzy. Tak systematycznych prac 

1 Por. J.Z. Lichański: Elity społeczne — elity intelektualne i ich wpływ na rozwój piśmiennic-
twa: na przykładzie kancjonałów protestanckich. Baza wiedzy — od początku do roku 1918. Re-
ferat przygotowany na konferencję z okazji 500-lecia reformacji, Zielona Góra, 13—15.10.2017 r.: 
„Reformation — zwischen Gewinn und Verlust. Retrospektive — Revision — Redefinition. Re-
formacja — spór o dziedzictwo. Retrospektywa — rewizja — redefinicja”. Jednocześnie zwracam 
uwagę, że grant o tytule: „Pieśni kancjonałowe w tradycji polskiego kościoła protestanckiego do 
roku 1914. Autorzy, tłumacze, redaktorzy: Elity kulturalne I Rzeczypospolitej oraz w wieku XIX”, 
został oceniony m.in. następująco: „Projekt ma dosyć wąską tematykę, stąd nie będzie miał zbyt 
wielkiego wpływu na inne prace nad polskim dziedzictwem kulturowym”. Sapienti sat! To, co 
przedstawiam dalej, jest fragmentem wymienionych rozszerzonych założeń wspominanego gran-
tu. Interesująco na tle cytowanej opinii wygląda studium Piotra Kociumbasa (por. Kociumbas, 
2017), które kwestionuje sensowność tego typu wypowiedzi. Por. Lichański, 2018, s. 245—262
(inna wersja!).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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nikt dotąd nie zaproponował2, a dotychczasowa wiedza na ten temat jest w sumie 
dość skromna (najczęściej przywoływane są wciąż te same, aż zbyt dobrze znane, 
nazwiska).

Mimo że ze wstępnych prac, jakie były prowadzone przez kilku niezależnych 
od siebie badaczy, można wyprowadzić sporo wniosków, to jednak wciąż brakuje 
pełnego ujęcia obu tych zagadnień. 

Punktem wyjścia tych badań, których zwieńczeniem będzie stworzenie baz 
wiedzy, będą:
1) pełna bibliografia wydań związanych z Polską kancjonałów z lat 1525—1918;
2) pełna rejestracja pieśni kancjonałowych.

Prace te dadzą — jak sądzę — następujące efekty:
a) rejestrację pieśni kancjonałowych w postaci bazy pełnotekstowej z możli-

wością szerokiego do niej dostępu; 
b) opracowanie porównawcze — według wzoru Reinaldo Bossmanna (1953,

s. 96—143) — pieśni kancjonałowych, aby określić ich proweniencje, redak-
cje, warianty tekstowe;

c) z wykorzystaniem na przykład słownika Wolfganga Herbsa (2001) stwo-
rzyć słownik biograficzny polskich autorów, redaktorów i wydawców, a tak-
że sponsorów wydań kancjonałów. 

Po zakończeniu tych prac uda się wykonać istotne zadanie, a mianowicie
3) opis oraz analizę elit intelektualnych, które nie tylko przygotowywały wydania 

kancjonałów, ale które stanowiły protestanckie elity społeczne w I Rzeczypo-
spolitej oraz w wieku XIX (na dawnych ziemiach polskich). 
Dotychczasowe prace — jak wspomniałem — są cząstkowe i nie obejmują 

całości problematyki, a tylko opisują poszczególne regiony (stosunkowo najlepiej 
opracowane są Warmia i Mazury, resp. dawne Prusy Książęce lub Prusy Wschod-
nie; pozostałe tereny nie mają pełnych opracowań biobibliograficznych).

Aktualne dokonania, dość bogate (z polskich badaczy trzeba wskazać takich 
autorów, jak: Alodia Kawecka-Gryczowa, Karol Hławiczka czy Władysław Choj-
nacki), nie dają jeszcze kompletnego obrazu zjawiska, a teksty z wieku XVIII 
— między innymi Efraima Oloffa czy Georga Friedricha Rogalla — mają dziś 
charakter antykwaryczny. Zaskakujące jest również, że nowsze prace, zwłaszcza 
niemieckie, też do obrazu wymienionych elit nie wnoszą nowych treści (Kneifel, 
1964; 1968; Herbs, 2001). 

2 Taką pracą jest, wciąż pozostające w maszynopisie, studium Alodii Kaweckiej-Gryczowej 
o kancjonałach na Litwie, por. Kawecka-Gryczowa, 1931. Pewne dane są w książce Krasiński, 
1986, T. 2, Cz. 2, s. 245—262, ale podane tam informacje należy zweryfikować. Już na etapie reda-
gowania niniejszego tekstu dowiedziałem się o reedycji tzw. Kancjonału mazurskiego, por. https://
wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=230&cat [data dostępu: 20.08.2019]; niestety, nie udało mi się 
dotrzeć do tej edycji. 
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Kancjonalistyka — dzieła

Historia kancjonałów jako pewnego typu wydawnictw na ziemiach polskich 
jest częściowo opisana (Berg, 2000; Kawecka-Gryczowa, 1931; 1939, s. 518—
521; Chojnacki, 1958, s. 189—226; Chojnacki, 1991, s. 233—250; Jeż, 2013; 
Lichański, 2014, s. 51—136; Węgrzyn-Klisowska, 2001; Kociumbas, 2017; Ra-
tajczak, 2018—2019). Jednak, jak wskazałem w artykule poświęconym kancjo-
nałom na Śląsku, kwestie te wymagają nowego opracowania (Lichański, 2014,
s. 51—136). Problem wiąże się z dwiema kwestiami: po pierwsze, nie dysponujemy 
pełnym wykazem wydań kancjonałów — nie notuje ich wszystkich nawet Biblio-
grafia polska Karola Estreichera; po drugie — zgodnie z obyczajem panującym
w środowisku protestanckim kancjonały często „chowano” wraz ze zmarłymi. 

Kolejny problem, który zresztą został wskazany między innymi przez Wła-
dysława Chojnackiego i przeze mnie (Chojnacki, 1991, s. 233—250; Lichański, 
1991, s. 251—267), wiąże się z wielokrotnymi przeredagowywaniami kolejnych 
edycji kancjonałów. Konieczna będzie zatem analiza wszystkich zachowanych eg-
zemplarzy, aby definitywnie ustalić, czy w danym, konkretnym wypadku mamy 
do czynienia z tym samym wydaniem, czy z nową redakcją. 

Najlepszym przykładem jest tu tzw. Kancjonał mazurski, którego pierwsza 
redakcja nigdy nie została powtórnie wydana (łącznie były cztery redakcje tego 
kancjonału)3. Z tą samą sytuacją mamy do czynienia na Śląsku w odniesieniu 
do tzw. Kancjonału brzeskiego, który formalnie ukazywał się od roku 1673 po 
rok 1850, ale zapewne był w tym okresie przeredagowywany także co najmniej 
czterokrotnie, między innymi przez Christiana Rohrmanna, Jana Zasadiusa, Jana 
Christiana Bockshammera, aby wreszcie uzyskać nowy kształt w wyniku pracy 
pastora Roberta Fiedlera.

Osobnym problemem jest oczywiście to, co stanowi istotę kancjonału — pieś-
ni. Jak pokazał Reinaldo Bossmann (1953, s. 96—143), fundamentem śpiewników 
powinny być teksty, które w swym kancjonale zamieścił Marcin Luter. Należy 
sprawdzić ich źródła oraz opisać przemiany, jakim ulegały. Musimy jednakże pa-
miętać, że w zasadzie aż do początku XX wieku — stąd między innymi granica 
1918 roku jako terminus ad quem — kolejni redaktorzy czy wydawcy nie dbali 
o rzetelność informacji dotyczącej autorstwa konkretnych tekstów (Lichański, 
2015, s. 103—116)4. 

3 Były to: red. I — 1741, red. II — 1744, 1746 (jedyne wydanie w formacie quatro), red. III 
— 1748 i red. IV — 1900 — od tej edycji wydawany bez zmian aż do 1933 r. Ostatnie wydanie, 
a właściwie reprint, to Lund 1951 — nakład zniszczony w Polsce.

4 Przykładowo praca L. Kühnasta, mimo że z połowy XIX w., zawiera informacje, z któ-
rych wynika, iż teksty autorstwa J. Kochanowskiego są… tłumaczeniami z niemieckie-
go (dotyczy to zarówno przekładu psalmów, jak i Hymnu), por. Kühnast, 1857—1858. Inne 
wydawnictwa niemieckie są pod tym względem podobnie mało autorytatywne. Wspomniana publi-
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I wreszcie — sprawa ostatnia. Oto problemem całkiem niezbadanym jest wza-
jemny wpływ pieśni katolickich, protestanckich i zapewne prawosławnych. Kwe-
stia ta wymaga dużej ostrożności w badaniach, często wszystkie te utwory mają 
bowiem źródło w tradycji chrześcijańskiej, a dokładniej — w łacińskich pieśniach 
średniowiecznych. Zagadnienie to znów najtrafniej opisał wspominany Reinaldo 
Bossmann, ale jego ustalenia winny stanowić nie tyle zamknięcie tego problemu, 
ile raczej wskazanie metody badań takich filiacji. 

Można w tej chwili oszacować dwie liczby: pierwsza to liczba wydań kancjo-
nałów, które należy zarejestrować, drugą jest liczba pieśni. Opierając się na dotych-
czasowych rejestracjach bibliograficznych, można powiedzieć, że w interesującym 
nas okresie opublikowano nie mniej niż ok. 500 kancjonałów, scil. 500 jednostek 
bibliograficznych (Chojnacki, 1958, s. 189—226; Berg, 2000; Lichański, 2014,
s. 51—136). Dużo bardziej skomplikowana jest sprawa pieśni: dotychczaso-
we prace pozwalają ich liczbę oszacować na nie mniej niż 1500 (Podleś, 2000;
Nawrocka-Berg, 2007; Kalisz, 2007, s. 15—58; Lichański, 2014, s. 51—136; 2015,
s. 103—116)5.

Olbrzymim kłopotem w obu wypadkach jest fakt, że:
a) częstokroć kolejne wydania kancjonałów były de facto nowymi redakcja-

mi, w których zmieniano liczbę pieśni, dawano ich nowe lekcje, uzupełniano 
o modlitwy itp. — oczywiście bez żadnej informacji na karcie tytułowej; 

b) problem określony w podpunkcie a), jak pokazują prace Bossmanna (1953, 
s. 96—143), Chojnackiego (1991, s. 233—250) oraz moje (Lichański, 1991, 
s. 251—267; 2015, s. 103—116), stwarza poważne wyzwanie filologiczne; oto 
powinniśmy, zgodnie z regułami sztuki, dążyć do określenia kanonicznej 
(w sensie filologicznym!) wersji pieśni6.
W tabeli 1 przedstawiono przykładowe przemiany pieśni Surrexit Christus

hodie…7.

kacja Liederkunde… (2000—2018) dotyczy wyłącznie niebudzących wątpliwości tekstów autorów
niemieckich. 

5 W przypadku obu omówionych kwestii musimy podjąć decyzję, jak rozumiemy kategorię 
polonicum. Innymi słowy — czy do wymienionych wydawnictw i prac należy dołączyć ustalenia 
ze studium Piotra Kociumbasa, czy nie (por. Kociumbas, 2017)? Uważam, że tak i że wtedy liczba 
wydanych kancjonałów wzrośnie o co najmniej 50 jednostek bibliograficznych, a pieśni o prawie 
200 tekstów.

6 Zwracam uwagę, że pieśni te mogą być: (a) oryginalne, (b) tłumaczone bądź parafrazowane
z tekstów łacińskich, czeskich, niemieckich, (c) pieśni z grup (a) i (b) mogą być dość swobodnie reda-
gowane oraz łączone lub dzielone. Kwestie chronologii mają tu oczywiście znaczenie podstawowe, 
acz nie będą proste do określenia. Zarazem sygnalizuję, że część pieśni kancjonałowych funkcjonuje 
w kościele co najmniej od 1525 r. (data wydania śpiewnika M. Lutra) aż po dzień dzisiejszy.

7 Skrót zastosowany w przykładzie: Artomiusz, 1601 = P. Artomiusz, 1601: Cantional, to jest: 
pieśni krześciańskie. Toruń: dr. A. Coteniusz. Pełniejszy zestaw incipitów pieśni kancjonałowych 
w: Lichański, 2014, s. 51—136. 
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Tabela  1

Wersje pieśni Surrexit Christus hodie… w kancjonałach

Wersje pieśni Przekłady Źródło
Chrystus leżał w mocy śmierci
Za nasze grzechy wydany,

Marcin Luter
Tłum. Piotr Artomiusz

Doskonały kancjonał polski, 
1673, s. 188

Chrystus nasze zbawienie,
W grzechu niedoznany, 
(tłum. z jęz. niem.)

? Doskonały kancjonał polski, 
1673, s. 135
(Waziański, red., 1744, s. 99)

Chrystus Pan dzisiaj zmartwych-
wstał, Halleluiah.
Ludziom smutnym radość zjed-
nał, Halleluiah, Halleluiah 

Tłum. pieśni Surrexit 
Christus hodie… z XV 
wieku

Doskonały kancjonał polski, 
1673, s. 190
(Artomiusz, 1601, k. P2v; Wa-
ziański, red., 1744, s. 161)

Chrystus Pan idąc
Do swego miasta Jeruzalemskiego:

? Doskonały kancjonał polski, 
1673, s. 345

Chrystus Pan zmartwychwstał
Wszystkie męki wystał:

XIII wiek (Bobowski, 
1893)

Doskonały kancjonał polski, 
1673, s. 190

Chrystus Pan zmartwychwstał,
Zwycięstwo otrzymał,

Lubelczyk, 1558 Doskonały kancjonał polski, 
1673, s. 191

Chrystus wniebowzięty
Zesłał nam dar święty. 
(tłum. z jęz. niem.)

? Doskonały kancjonał polski, 
1673, s. 211
(Waziański, red., 1744, s. 170)

Chrystus zmartwych powstał 
i przezwyciężył;
Łaskę nam wyjednał, w słowie 
się ziścił:
(tłum. z jęz. niem.)

? Doskonały kancjonał polski, 
1673, s. 191

Jak widać w zestawieniu zaprezentowanym w tabeli, pieśń łacińska Surrexit 
Christus hodie… uzyskała kilka wariantów i, na dobrą sprawę, należałoby dokład-
nie prześledzić losy każdego z nich8. 

Osobnym problemem, który tylko sygnalizuję, są tłumaczenia psalmów, któ-
rych w I Rzeczpospolitej było co najmniej sześć (Mikołaj Rej — 1546, Jakub Lu-
belczyk — 1558, Jan Kochanowski — 1578, Jakub Wujek — 1594, Maciej Rybiń-
ski — 1605, Salomon Rysiński — 1614)9. Podnoszę tę kwestię, albowiem psalmy 
stanowią istotną część kancjonału; nowe tłumaczenia mogą z kolei powodować 
chęć lub konieczność dokonania zmian w tekstach innych pieśni. 

8 Ponieważ kwestie „przeplatania się” różnych pieśni, różnych autorów już omawiałem (por. 
Lichański, 1991, s. 251—267; 2015, s. 103—116), do opisanych problemów nie będę teraz wracał. 
Nadmienię tylko, że np. pieśń autorstwa Lutra w polskich kancjonałach została połączona z tekstami 
innych autorów, a także wzbogacona o dodatek doksologiczny.

9 To przekłady do I ćwierci XVII w.; jak sądzę, w kancjonałach wydawanych szczególnie
w XVIII i XIX w. najprawdopodobniej pojawiły się nowe wersje tłumaczeń psalmów; wyraźnie na 
to wskazał Władysław Chojnacki, por. Chojnacki, 1991, s. 233—250.
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Problematyczne jest zagadnienie muzyki, które pozostawiam na marginesie 
swoich analiz. Dotychczasowe badania, między innymi Tomasza Jeża (2013), ale 
też i innych autorów (Chojnacki, 1991, s. 233—250; Nawrocka-Wysocka, 2006, 
s. 71—87), pokazują dobitnie, że to jeden z tych tematów, który wymaga odręb-
nych i to niezwykle szczegółowych analiz. Istotny jest zwłaszcza fakt, że czę-
sto — co jest potwierdzone i w przedmowach do kancjonałów (Lichański, 2014,
s. 51—136), i jako wynik studiów muzykologicznych (Jeż, 2013) — pojawia się 
tu, bardzo kłopotliwy w odniesieniu do I Rzeczypospolitej, problem muzyki lu-
dowej (Dennewitz, 1902; Hławiczka, 1963, s. 333—374). Kolejnym jest zapis, 
bardzo częsty, że jakąś pieśń śpiewa się „na nutę…” — i tu przywołuje się tytuł 
innego utworu (którego melodia jest znana lub nie). Zarazem — wśród autorów, 
którzy komponowali melodie do pieśni kancjonałowych, odnaleźć można bez 
trudu wybitnych kompozytorów, takich choćby jak Jan Sebastian Bach (Zahn,
1888—1893).

Kancjonalistyka — ludzie10

Już tylko przejrzenie Aneksu dotyczącego osób i miejsc druku do niniejszego 
studium pokazuje, że opis oraz analiza właśnie elit społecznych i intelektualnych, 
których obecność można dostrzec, badając kancjonały, nastręczają sporo proble-
mów. I nie chodzi tu o fakt, że w zasadzie mamy do czynienia z wybitną grupą 
pastorów bądź osób należących do gmin protestanckich, ale też z autorami, którzy 
w taki czy inny sposób przynależeli do ruchu protestanckiego, oraz, co ważniejsze, 
z wydawcami. 

Aneks uwzględnia następujące grupy ludzi związanych z tworzeniem oraz wy-
dawaniem kancjonałów:
1) autorzy; 
2) drukarze;
3) redaktorzy; 
4) tłumacze; 
5) wydawcy (dziś powiedzielibyśmy, że w tej grupie mieszczą się także mecenasi, 

na przykład bogata szlachta, arystokraci czy mieszczanie). 

10 Osobnym problemem, który tylko sygnalizuję, ale który także wymagałby opisu i analizy, 
jest geografia „życia kancjonałów” na terenach I Rzeczypospolitej oraz w XIX w. (po rok 1918). 
Podany w aneksie wykaz miejsc druku nie pokrywa się przecież z geografią parafii bądź gmin pro-
testanckich! Dane te można jednak poznać przy analizie akt, jakie ocalały w AGAD, por. akta gmin 
i księgi metrykalne. 
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Analiza tych grup11 — poza drukarzami — pozwala uchwycić pewną prawid-
łowość. Przede wszystkim największą grupę stanowią pastorzy, w tym nauczyciele 
szkół protestanckich bądź wykładowcy uniwersyteccy12. Wśród wydawców oczy-
wiście musimy odnotować przedstawicieli szlachty i arystokracji polskiej, również 
mieszczan; w tej grupie trzeba też brać pod uwagę osoby, które, choć nie są oby-
watelami Rzeczypospolitej, to są z nią w taki bądź inny sposób związane13. 

Już pobieżna analiza wskazuje, że ludzie ci w życiu kulturalnym I Rzeczypo-
spolitej (a następnie na ziemiach polskich aż do roku 1918) odegrali istotną rolę 
i gdyby ich zabrakło, nasza kultura wyglądałaby inaczej. Duże znaczenie ma także 
fakt, iż właśnie dzięki tym osobom, jak sądzę, byliśmy ówcześnie ściśle związani 
z Europą. 

Geografia

Ważnym elementem jest również określenie rozkładu geograficznego gmin 
ewangelickich w I Rzeczypospolitej, a następnie aż po wiek XIX (Krasiński, 
1986, s. 543—818; Grelewski, 1937). Co więcej: dawne studium Waleriana Kra-
sińskiego będzie też pomocne w zakresie rejestracji prima facie części wspomina-
nych elit intelektualnych środowiska protestanckiego. Jak już pisałem, tego typu 
badania wymagają jednak ponownej analizy wszystkich źródeł; wcześniejsze, 
a szczególnie ustalenia poczynione w wieku XIX trzeba poddać ponownej, uważ-
nej kontroli. Częstokroć dawne ustalenia nie spełniają dziś wymogów, jakie sta-
wiamy tego typu opisom i edycjom źródłowym. 

Analiza rozkładu geograficznego gmin ewangelickich pomoże także oszaco-
wać wielkość produkcji wydawniczej. Jest to o tyle ważne, że spora część wydań 
kancjonałów zaginęła, a informacje o tych zaginionych (?) edycjach są tylko po-
średnie (na przykład w literaturze religijnej, zwłaszcza z XIX wieku, w pamiętni-
kach itp.). 

11 Obecnie, poza drukarzami, których można wskazać bardzo dokładnie, pozostałe grupy moż-
na tylko oszacować z dużym prawdopodobieństwem, ale o pozycji społecznej tych osób nie jesteśmy 
w stanie wiele powiedzieć (poza poszczególnymi, od lat tymi samymi nazwiskami). Aneks wska-
zuje, że część z nich jest znana i opisana w słownikach biograficznych; część jednak nie, a poza tym 
warto, trochę na wzór słownika Anety Kaczmarek (por. Kaczmarek, 2007), podać funkcje pełnione 
przez wymienione w aneksie osoby, a także, o ile da się ustalić, „związki towarzyskie”. Czyli właś-
nie opisać elity intelektualne! 

12 Trudno jednak obecnie wskazać, czy były to osoby pochodzące ze stanu szlacheckiego, czy 
mieszczanie; nie jesteśmy też w stanie podać precyzyjnie, gdzie osoby te kształciły się itd. Por. 
poprzedni przypis.

13 Ta enigmatyczna formuła obejmuje osoby, które albo były związane z Rzeczpospolitą czaso-
wo (np. Andreas Gryphius czy Martin Opitz), albo po prostu prowadziły tu np. interesy handlowe.
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Dyskusja wyników

Kwestie, które dotąd omówiłem, można oczywiście postrzegać inaczej. Moż-
na próbować umieszczać je w ogólniejszej perspektywie tradycji pieśni chrześ-
cijańskich, resp. religijnych; jednak, jak sądzę, takie spojrzenie byłoby dużym 
uproszczeniem poruszanych zagadnień14. Celem proponowanych badań będzie 
oczywiście też pokazanie tradycji pieśni chrześcijańskich, resp. religijnych, któ-
re pojawiły się w kancjonałach protestanckich albo wprost15, albo poddane redak-
cjom związanym z dostosowaniem ich treści do wymagań teologii protestanckiej. 

Problem elit nie był dotąd podnoszony, choć wielokrotnie zwracano uwagę, 
że oddziaływanie środowiska protestanckiego w I Rzeczpospolitej było znaczące. 
Na przykład Jadwiga Kotarska w 1966 roku na marginesie omawiania studium 
Güntera Kratzela poświęconego kancjonałowi Artomiusza z 1587 roku wskazała 
na taki oto fakt:

Artomiusz, wychowawca Ostrorogów, słuchacz wykładów wittenber-
skich reformatorów [podkr. — J.Z.L.], znany z wieloletniej działalności 
wśród innowierców Warszawy, Wę growa i Kryłowa, osiadł w 1586 r. 
w Toruniu, gdzie objął urząd kaznodziei pol skiego.

Kotarska, 1966, s. 597 

Kwestia pozornie oczywista; tymczasem, jak sądzę, są to problemy, które wy-
magają przypomnienia oraz, jak w wypadku nie tylko przecież Piotra Artomiusza, 
uświadomienia, jakimi drogami pewne idee filozoficzne wkraczały do Polski16. 
Lecz druga uwaga badaczki jest istotniejsza:

Artomiuszowy Cantional albo pieśni duchowne […] (Toruń 1587) nie 
miał charakteru ortodoksyjnego. Toteż przez dziesiątki lat służył luteranom, 
kalwinom i braciom czeskim. Nic dziwnego, iż — jak żaden z polskich zbio-

14 Wydaje się, że taka właśnie perspektywa, która jednak zaciera ujęcie historyczne, stanowiące 
dla mnie podstawę badań, jest charakterystyczna dla wydawnictwa Liederkunde… (2000—2018).

15 Jak pokazałem w studium z 1991 r., takie teksty bez trudu można wskazać, np. pieśni autor-
stwa Jana Kochanowskiego, które były także w śpiewnikach katolickich; problem ten częściowo 
omówiono m.in. w: Nawrocka-Berg, 2007 oraz Nawrocka-Wysocka, 2006, s. 71—87.

16 To kwestia pierwsza, jednak druga jest poważniejsza — to krąg/kręgi, w którym/których 
obracali się ludzie pokroju Artomiusza. Dotychczasowe informacje, jakie mamy na temat społecz-
ności protestanckiej w I Rzeczypospolitej (i na jej terenach w XIX w.), niewiele mówią właśnie 
o kręgach czy raczej elitach intelektualnych związanych — w jakiś sposób — z kulturą protestancką 
(nawet gdy osoby te nie były de iure członkami kościołów protestanckich). Znamienne jest, że sto-
sunkowo najwięcej wiemy o XVI w. oraz ewentualnie pierwszej połowie XVII w., por. Kościelny, 
2017. Wiedza o późniejszych czasach jest bądź niepełna, bądź skąpa (lub pochodzi ze źródeł niemiec- 
kich, które, siłą rzeczy, kładą nacisk na kwestie dla nas nie dość interesujące, por. Pisanski, 1886; 
Kneifel, 1964; 1968). 
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rów pieśni — kancjonał toruński doczekał się aż jedenastu edycji (ostatnie 
wydanie ukazało się w Lipsku w r. 1728). Jego „potomstwo”, zwłaszcza 
w linii kancjonałów śląskich (w mniejszym stopniu — gdańskich i króle-
wieckich), „dożyło” początków XIX wieku.

Kotarska, 1966, s. 597

Oto wskazuje Kotarska, że zaproponowane przeze mnie ramy czasowe są 
w pełni uzasadnione (chodzi o tzw. długie trwanie)17. Uwaga badaczki — dość 
oczywista — to zarazem tylko swoista „intuicja”, która jednak wymaga udowod-
nienia18. 

Konkluzje

Czy da się wstępnie chociaż określić wyniki takich badań, ich celowość oraz 
znaczenie dla kultury polskiej, resp. dziedzictwa narodowego? W najogólniejszej 
postaci — tak: 
a) dzięki stworzonym bazom bibliograficznym i tekstowym badania te będą mo-

gły dostarczyć nam jednoznacznego materiału, aby określić wielkość i znacze-
nie dla kultury polskiej kancjonalistyki związanej z Polską;

b) badania te pozwolą potwierdzić w sposób wymierny i jednoznaczny, jak kultu-
ra polska była związana z tradycją europejską, jak wiele z niej zaczerpnęła, ale 
też — jak wiele do niej wprowadziła. Już w tej chwili można bowiem powie-
dzieć, że za pośrednictwem niemieckojęzycznych kancjonałów (dobrym przy-
kładem są tu wstępne ustalenia L. Kühnasta czy wcześniejsze E. Oloffa bądź 
G.F. Rogalla) polskie pieśni religijne trafiały do szerszego obiegu — nie tylko 
europejskiego, ale zapewne i światowego; 

c) analizy elit pozwolą na w miarę dokładne opisanie polskiego środowiska różno-
wierczego, resp. protestanckiego, jego składu, poziomu intelektualnego, aspi-
racji itd. Dotychczasowe opracowania są wciąż niepełne i z reguły za wiele 
uwagi poświęcano w nich kwestiom zapewne ważnym, bo ekonomicznym, ale 
z niekorzyścią dla opisu wkładu wymienionych elit w rozwój intelektualny spo-
łeczeństwa polskiego. 

17 Potwierdzają to w pełni prace Tomasza Ratajczaka, por. bibliografię w: Ratajczak, 2018—
2019, oraz studium Ratajczak, 2019.

18 Poza kwestiami, na które wskazałem, problemem bardziej złożonym, niżby się to wyda-
wało, będzie pisownia nazwisk. Jak sądzę, trzeba będzie odwołać się do form współcześnie za-
akceptowanych i wykorzystać maksymalnie odsyłacze. Wspominam zagadnienie pozornie czysto 
redakcyjne, lecz nie będzie już ono takie, gdy przyjdzie do opisu bibliograficznego poszczególnych 
kancjonałów.
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Jak sądzę, tego typu prace pozwolą pokazać na szerszym tle, czy środowi-
sko protestanckie wytworzyło w Rzeczypospolitej elity społeczne i intelektualne, 
jak wielkie znaczenie one miały, jaką rolę odegrały, szczególnie w wieku XIX, 
w podtrzymaniu na przykład tradycji kultury i języka polskiego w czasie zaborów. 
Jednak drugim celem takich analiz będzie ukazanie, jak polska kultura oddziałała 
na kulturę europejską, resp. światową, właśnie poprzez kancjonalistykę. Innymi 
słowy — uda się w sposób w miarę dokładny zweryfikować, resp. sfalsyfikować, 
hipotezy stawiane jeszcze przez takich badaczy, jak E. Oloff bądź G.F. Rogall 
(w wieku XVII i XVIII) czy L. Kühnast (w wieku XIX) i przede wszystkim Rei- 
naldo Bossmann (w wieku XX).

Aneks dotyczący osób i miejsc druku19

Autorzy, tłumacze20, zob. też redaktorzy, wydawcy

Angelus Silesius (1624—1677), ADB 
1875, I.453—456

Artomius Piotr (1552—1609), PSB I; 
Kneifel, 1968, s. 49

Barwkowius Jan (?) 
Białecki Wojciech (?—1726), Chojnacki, 

1991, s. 238
Bockshammer Jan Chrystian (1733—

1804), PSB II
Budny Szymon (?—ok. 1595), PSB III
Cassius Franz Ernest (? XVII/XVIII) lub 

Cassius Ernst Franz (? XVII/XVIII)
Chuć vel Kutsche Jan zob. Kutsche Jan
Cretius Jan Gotfryd (?—1734), E. 14.452; 

Kaczmarek, 2007
Cretius Samuel (1645—1699), E. 14.452
Czechowic Marcin (1532—1613), PSB IV

19 Oczywiście nie obejmuje on wszystkich osób; pokazuje tylko stopień komplikacji, z jakimi 
mamy do czynienia przy badaniu kancjonałów, a raczej tworzących je elit. Opuszczone daty życia 
wskazują, że podstawowe źródła nie podają tych informacji (częste są też wahania w pisowni na-
zwisk).

20 Głównymi zbiorami pozostają oczywiście kancjonały zredagowane przez takich pastorów
i poetów, jak m.in.: Valentin Triller (1493—1573), Jan Trzanowski (1591—1637), Jan Cretius (1598—
1668), Samuel Cretius (1645—1699), Chrystian Rohrmann (1672—1731), Daniel Naglo (1691—
1777), Jerzy Szlak (Schlag) (1695—1764), Jan Chrystian Bockshammer (1733—1804), Jan Chuć vel 
Kutsche (1734—1814), Karol Jan Wacław Zasadius (1736—1814).

Freytag Adam (?—1621), PSB VII (Frei- 
tag)

Gesner Kacper/Kasper (?—1606), PSB 
VII

Gizewiusz Herman Marcin Gustaw 
(1810—1848), PSB VIII (Gisevius)

Graeber Johann Jacob (1664—1729), PSB 
VIII

Grodzki Michał (ok. 1682—po 1747), 
PSB VIII

Haberkant Krzysztof (1704—1776), PSB 
IX, EWM

Hentschel Wojciech (1631—1686), PSB IX
Herbiniusz Jan (1627—1679), PSB IX; 

Kneifel, 1968, s. 223
Kochanowski Jan (1530—1584), PSB 

XIII, 33 psalmy
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Kutsche Jan (1734—1814), patrz też Chuć 
Jan, PSB III

Lubelczyk Jakub (druga połowa XVI wie-
ku), PSB XVII

Malina Jan (ok. 1620—1672), PSB XIX; 
Kneifel, 1968, s. 231

Moneta Jan (1659—1735), PSB XXI; 
Kneifel, 1968, s. 233

Mortzfeld Fryderyk (1643—1691), PSB 
XXII

Mrongowiusz Krzysztof Celestyn 
(1764—1855), PSB XXII

Naglo Daniel (1691—1777), PSB XXII
Neumark Georg (1621—1681), E. 23.91; 

NDB 19, s. 165—166
Oliwiński Ignacy (?), E. 23.32821 
Pilchowski Michał (?—1765), PSB XXVI
Rej Mikołaj (1505—1569), PSB XXXI
Rohrmann Chrystian (1646—1673), tł.
Rostkowski Bernard (1690—1759), PSB 

XXXII
Rybiński Maciej (1566—1612), PSB 

XXXIII
Schoenflissius Andrzej (1590—1654), 

PSB XXXV
Schultz Franciszek Wojciech (1646—

1673)

Redaktorzy, wydawcy, zob. też autorzy, tłumacze

Acoluthus Jan pastor ad D. Elisabeth 
(1646—1673), Rombowski, 1954, 
s. 215—226

Bockshammer Jan Christian (1733—
1804), PSB II

Bollhagen Laurentius David (1683—
1738), ADB 1876, III.105

Fiedler Robert (1810—1877), pastor 
w Międzyborzu, PSB VI

Glodius Paweł (1531—1606), PSB VIII

21 Według Estreichera tłumacz Prudencjusza.
22 Według Estreichera tłumacz kancjonału Łukasza z Pragi (1541).
23 NK, por. NK 3.440 odnotowuje Samuela Ludwiga Zasadiusa (1695—1756).

Seklucjan Jan (ok. 1510—1578), PSB 
XXXVI

Silvius Jakub (?—po 1583), NK 3.302—
303

Skrodzki Jerzy (1635—1682), EWM
Szlak (Schlag) Jerzy (1695—1764) 

E. 27.202—203
Trzecieski Andrzej (1525—1584 (?))
Tschepius Samuel (1678—1750), EWM
Tschepius Samuel Ernest (1704—?), 

E. 31.379
Walenty z Brzozowa (?—ok. 1570), 

E. 32.163—16422

Wannowski Szczepan (?), E. 19.90
Waziański/Wasiański Jerzy (1692—1741), 

EWM
Wedecke Andrzej (1632—1693), E. 32.278
Weise Michał, (?) zob. Albinus, Michał 

(?) E. 32.325
Weiss Albert zob. Białecki Wojciech
Wojewódka Bernard (?—1554)
Zacius/Żak Szymon Proszwita (1507—

ok. 1591)
Zasadius Karol Jan Wacław (1736—

1814)23

Guessau Karol Fryderyk (1624—1677), 
PSB VIII; Rombowski, 1954, 
s. 230—231

Herden Jan senior ad D. Elisabeth (1635—
1680), PSB IX; Rombowski, 1954, 
s. 227—229, 234

Karnall Michał (?— przed 1673), PSB XII
Klippel Mateusz ad D. Bernhard (1639—

1677), Rombowski 1954, s. 231—232
Kraiński Krzysztof (1556—1618), PSB 

XV
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Oloff Ephraim (1685—1735)24, Kneifel, 
1968, s. 142

Regius Adam a D. Christoph (1629—
1701), Rombowski, 1954, s. 232—233

Sartorius Joachim (?)25

Scheffler Jan zob. Angelus Silesius
Sudrowius Stanisław (1555—1600)

Miejsca druku 27

Brzeg         Nieśwież
Brześć          Nysa
Gdańsk         Stettin (Szczecin)
Hirschberg (Jelenia Góra)       Toruń
Kluczbork        Wilno
Królewiec        Wrocław

Gminy28

Na terenach Ukrainy, Białorusi i Litwy (Dubne, Łuck, Rożyszcze, Równe, Włodzimierz 
Wołyński, Neudorf-Mościce, Grodno, Wilno, Mariampol, Liepkalne-Linden)

24 Kneifel (1968, s. 142) podaje bardzo skrótową genealogię rodziny.
25 Czy Joannes Sartorius (1656—1729)? Por. PSB XXXV.
26 Według Estreichera ma związek z kancjonałami J. Monety (1723) oraz tzw. kancjonałem

elbląskim (1727).
27 Por. Drukarze dawnej Polski…, 1959; 1960; 1962; 1977; 1983. Tu — wymieniam tylko

miasta.
28 Por. Akta gmin Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego…, 2018; także Krasiński, 1986.

Tyszka Wilhelm (1680—?), E. 31.48026

Waziański/Wasiański Jerzy (1692— 
1741)

Zaręba Jan (1555—1599)
Zasadius Samuel Ludwig (Sassadius Sa-

muel Ludwig; 1695—1756), Kneifel, 
1968, s. 239—240 
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Aneks
Gminy protestanckie w I Rzeczypospolitej29

Liczba zborów w poszczególnych regionach ok. 1570 roku

Luterańskie
zbory

Kalwińskie
zbory

Bracia
czescy

Bracia
polscy

Kujawy — 15 — —
Pomorze — — — —
Prusy Królewskie 162 — — —
Prusy Książęce 258 — — —
Wielkopolska 120 50 40 4

Małopolska 20 251 20 20

Litwa 8 191 — 7
Śląsk ok. 1200 — — —

W sumie istniało ok. 1—1,5 tys. protestanckich zborów wobec 3—3,5 tys. ka-
tolickich parafii. Inne źródła szacują, że ok. 1/6 wszystkich parafii w Polsce sta-
nowiły zbory ewangelickie. Prusy Królewskie były najbardziej protestancką pro-
wincją, gdzie prawie cała ludność należała do Kościoła luterańskiego. Także Prusy 
Książęce i Pomorze były w większości luterańskie. W Małopolsce i na Litwie 
protestanci to przede wszystkim reformowani (kalwiniści). Zbory posiadali głów-
nie w Krakowie, Podgórzu oraz w okolicach Pińczowa i Lublina. Szacowano, że 
ok. 5% szlachty wielkopolskiej przeszło na luteranizm, a prawie tyle samo dołączy-
ło do braci czeskich. W Małopolsce i na Litwie ok. 15—25% szlachty przyłączyło 
się do reformowanych. Między terenami luterańskimi i kalwińskimi znajdowały 
się wielkie obszary, gdzie wpływ protestantyzmu był ledwo dostrzegalny. Chodzi 
o wschód Wielkopolski i Mazowsza, gdzie nie było większych miast i centrów 
intelektualnych, ziemia była mniej urodzajna, a szlachta biedna i nieposiadająca 
wpływów. Te tereny zostały głównie katolickie. Reformacja zazwyczaj miała cha-
rakter elitarny i była związana z rozwojem kulturalnym oraz edukacyjnym. Prob-
lemem natomiast było od początku ignorowanie mas. Większość zwykłych ludzi, 
zarówno w miastach, jak i na wsi, nie była zainteresowana sprawami reformacji. 
Tylko w Prusach i na Śląsku było inaczej.

29 Za: Snoeijer, [2017], s. 17.
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Jakub Z. Lichański

Hymnals and the Culture of Polish Commonwealth: What Do We already Know
and What Is yet to Be Found?

Su m mar y

Since 2017 marks a quincentenary of Martin Luther’s Ninenty-five Theses and the formal foun-
dation of protestant churches, it is both necessary and appropriate to work over the complete an-
thology of canticles and hymns of the Polish protestant hymnals (published on the territories that 
belonged to Polish Commonwealth). Even though there are some preliminary works on this issue 
carried out by unrelated scholars which indeed present promising conclusions, a holistic approach 
has not been taken yet. Moreover, such a lack makes our knowledge on hymnals (as a type of publi-
cation), and hymns and canticles (concerning their sources, the changes they have undergone etc.) de 
facto fragmentary or limited to a narrow selection of texts. This article attempts to present the basic 
tendencies in hymnal studies (the author understands this field as research dedicated to studying 
printed texts (hymnals), particular hymns, and the intellectual elites engaged in creating and editing 
them). These trends are aimed at: 1) creating a complete bibliography of the published hymnals up to 
1914/1918; 2) creating a complete register of hymns and canticles; 3) analysing the intellectual elites 
contributing to the publications of hymnals. Importantly, there is not one study in Poland that would 
respond to such aims, and, hence, we are incapable of describing precisely what the non-Catholic 
elites looked like, especially the protestant elite (up to 1914/1918). Many studies are simply frag-
mentary and do not tackle the issue as a whole; instead, they focus on particular regions (Lithuania 
of the 16th century is the most thoroughly analysed one), such as Warmia and Masuria region, that 
is, former Duchy of Prussia or East Prussia. Other territories, including Silesia and Pomerania, lack 
complete biobibliographies.

Key words: protestant hymnals, upper classes, intellectual elites, protestants in Poland (up to 1918), 
databases

Jakub Z. Lichański

Hymnaires à la Ire République polonaise : 
qu’est-ce que nous en savons et que reste-t-il à examiner ?

Résu mé

À l’occasion du cent cinquantième anniversaire — qui échoit en 2017 — du discours du doc-
teur Martin Luther et de la date formelle de la création des églises protestantes, il vaut la peine 
d’entreprendre — et il faut le faire — des travaux systématiques sur l’anthologie plus ou moins 
complète des cantiques dans les hymnaires protestants polonais (publiés sur les terrains apparte-
nant historiquement à la Ire République polonaise). Bien qu’on puisse tirer bien des conclusions des 
travaux préliminaires (qui ont été effectués par quelques chercheurs non dépendants les uns des 
autres), il manque toujours une analyse exhaustive de cette question. Cependant, le manque d’une 
telle étude fait que notre savoir sur les hymnaires (en tant que type d’imprimé) et sur les cantiques 
inclus dans les hymnaires (leurs sources, transformations, etc.) est de facto rudimentaire ou se re-
streint à un groupe étroit d’imprimés. L’objectif des présentes réflexions est de présenter les vecteurs 
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analytiques fondamentaux sur les imprimés (hymnaires), les cantiques et les élites intellectuelles 
engagées à préparer aussi bien les hymnaires que les cantiques. Ce seront : 1) bibliographie complète 
des éditions des hymnaires de 1914 à 1918 ; 2) enregistrement complet de cantiques ; 3) analyse des 
élites intellectuelles qui participaient à la préparation des éditions des hymnaires. En Pologne, il n’y 
a pas jusqu’aujourd’hui d’étude qui engloberait les objectifs indiqués ci-dessus et l’on ne peut pas 
dire précisément comment était l’élite hétérodoxe, resp. protestante en Pologne (jusqu’à 1914/1918). 
Les travaux que l’on a effectués jusqu’à présent sont partiels et n’englobent pas la totalité de la 
problématique, mais seulement des régions particulières (relativement le mieux sont examinées la 
Lituanie (mais uniquement au XVIe siècle), Varmie et Mazurie, resp. l’ancienne Prusse ducale ou 
la Prusse-Orientale ; d’autres territoires, y compris la Silésie et la Poméranie occidentale, n’ont pas 
d’études bio-bibliographiques complètes).

Mot s - clés : cantiques protestants, élites sociales, élites intellectuelles, protestants en Pologne 
(jusqu’à 1918), bases de connaissances
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Grzegorz I Wielki, św., papież 55, 60, 62, 

63, 65
Grzeszczuk Stanisław 86, 87, 89, 143, 

144, 150, 161, 177
Grześkowiak Radosław 138, 145
Grzybowska Lidia 88
Grzybowski Konstanty 171, 177
Guerilius Ioannes 65
Guessau Karol Fryderyk 208
Guinigi Vincenzo 139
Gutowski Berard 51
Gwagnin Aleksander 170, 177

Haas Agata 213
Haberkant Krzysztof 207
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Hahn Gerhard 215
Hanusiewicz-Lavallee Mirosława 111, 196
Harasimowicz Jan 112
Hartung Jan Henryk 211, 212, 215
Haur Jakub Kazimierz 132, 144
Helena, św. 93
Henkys Jürgen 215
Henricpetri Sebastian 179
Hentschel Wojciech 207
Heraklit z Efezu 54
Herbest Benedykt 95
Herbestein Zygmunt 102
Herbiniusz Jan 207
Herbs Wolfgang 199, 213
Herburt Walenty 101
Herden Jan 208
Herka Ignacy Kanty 50, 54–58, 60–62, 65
Herka Klemens Stanisław Kostka 50–52
Herka Stanisław Kazimierz 50
Hernas Czesław 196
Herod, bibl. 120
Hessenland Franz 211
Hevenesi Gabor 189
Hinz Marcin 78–88
Hińcza Marcin 132, 144
Hławiczka Karol 199, 203, 211, 213
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 14, 

24, 133, 135, 144
Horn Julius 211
Hozjusz Stanisław 169
Hraban Maur (Maurus Magnentius Raba-

nus) 61
Hünefeld Andrzej (Andreas Hünefeld) 

211, 212

Illiricus Mathias Flacius 86
Ireneusz z Lyonu, św. 101
Ivanovich Cristoforo 139
Iwo, książę ruski 93
Izajasz, bibl. 120

Jackowski Henryk 185, 190
Jadwiga z Andegawenów, św., królowa pol-

ska 73, 81, 84, 85
Jagiellonowie, dynastia 72, 190

Jakub z Gostynina 15
Jakuboszczak Agnieszka 42, 43, 47
Jakubowski Wojciech 42
Jan Chrzciciel, św. 52
Jan Ewangelista, św. 56, 120
Jan Męczennik, św. 107
Jan z Trzciany (Arudinensis Ioannes) 19–

21
Janik Michał 168, 177
Januszowski Jan 171, 172, 177, 186, 194
Jarczykowa Mariola 27, 48, 132, 146, 179
Jarosz Jacek 173, 178
Jaroszewski Szczepan 96, 111
Jasiński Grzegorz 213
Jastkowska Agnieszka 98
Jełowicki Aleksander 187, 190, 191
Jezus Chrystus 52–54, 63, 169, 174, 175, 

184
Jeż Tomasz 200, 203, 214
Jędrzejowczyk Maciej 192, 193
Jordan Stefan 52
Jurewicz Oktawiusz 144
Jurkiewicz Szymon 188
Jurkowska Elżbieta A. 162
Justinus (Marcus Junianus Justinus Fronti-

nus) 94
Justyn Męczennik, św. 101

Kaczmarek Aneta 204, 207, 214
Kajka Sebastian z Sulmierzyc 107
Kalcovius Jodocus 193
Kalisz Anna 201, 212, 214
Kałamarz Wojciech 214
Kałążna Małgorzata 90
Kałążny Jerzy 89, 90
Kamieńska Anna 66
Kamieński Petroniusz 132
Kania Ireneusz 144
Kania Wojciech 109
Kanizy Piotr 182
Kantymir 36
Kapuścińska Anna 187, 196
Karcan Jan 194, 212
Kargulowa Alicja 162
Karnall Michał 208, 211
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Karp Andrzej 51
Karpiński Adam 168, 177
Karpiński Franciszek 216
Katarzyna Aleksandryjska, św. 110, 113
Kawecka-Gryczowa Alodia 72, 73, 76, 

89, 199, 200, 213, 214
Kawęczyński Maciej 211
Kazańczuk Mariusz 121, 126
Kazimierz Wielki, król polski 92
Kempini Szymon 96, 110
Kiejnowski Władysław 196
Kirchner Otto 213
Klaudian (Claudius Claudianus) 133, 143
Klemens, św. (Clemens Romanus) 55
Klimowicz Mieczysław 148, 149, 151, 

154–156, 161
Klippel Mateusz 208
Klockau A. 211
Klonowic Sebastian Fabian 168, 179
Kłoczowski Jerzy 98, 112, 182
Kmita Blastus 86
Kneifel Eduard 199, 205, 207–209, 214
Koch Georg Marcus 211
Koch Julius 143
Kochan Anna 56, 66, 88, 169, 177
Kochanowski Jan 76, 124, 125, 133, 135, 

149, 172, 177, 200, 202, 207, 211, 214
Kociumbas Piotr 198, 200, 201, 214
Kocot Anna 88, 111
Koniecpolski Stanisław 35
Konopczyński Władysław 216
Konrad Paweł 188, 193
Konstantyn Wielki (Gaius Flavius Valerius 

Constantinus), cesarz rzymski 93, 
105

Korbut Gabriel 168, 177
Korotajowa Krystyna 89, 213
Korzo Margarita A. 182, 196, 214
Kosiński Adam Amilkar 66
Kossowski Aleksander 93, 112
Kostkiewiczowa Teresa 48
Kościelny Piotr 198, 205, 214
Kotarska Jadwiga 205, 206, 214
Koziański Antoni 194
Kozłowska Maria 191

Koźbiał Jan 23
Kraiński Krzysztof 208, 211
Krajewski Wojciech 213
Krasiński Walerian 199, 204, 209, 214
Krašovec Jože 64, 66
Krassus (Lucius Licinius Crassus) 26
Krasuski Dominik 132, 144
Kratzel Günter 205, 211, 214
Kristeller Paul Oskar 19, 23
Kroczak Jerzy 110, 113
Kromer Marcin 100, 170, 171, 177
Kropiński Ludwik 157
Królikowski Bohdan 160
Krystyna (właśc. Agnieszka z Babenber-

gów), żona Władysława II Wygnańca 
84, 85

Krzysztofik Małgorzata 145
Krzywy Roman 145
Krzyżanowski Julian 88, 145, 154, 161, 

168, 170, 172, 174, 175, 177, 178
Ksenofont 83
Küble Monika 173, 178
Kuchowicz Zbigniew 28, 48, 150, 161
Kuhn Thomas Samuel 21, 23
Kühnast Louis 200, 206, 207, 214
Kukulski Leszek 144
Kulesza-Woroniecka Iwona 151, 161
Künstler-Langner Danuta 131, 145
Kupisz Łukasz 188, 193
Kuran Magdalena 66
Kuran Michał 168, 178, 214
Kurządkowska Beata 146
Kutsche Jan 207, 208
Kwiatkowska-Frejlich Lidia 98, 99, 112
Kwiatkowski Stanisław 72
Kwintylian Marek Fabiusz (Marcus Fabius 

Quintilianus) 12, 64, 65

Langer Ullrich 12, 24
Lapide Cornelius à 55, 60, 62, 63
Laurencjusz Pilenius (Wawrzyniec z Piły) 

117
Lausberg Heinrich 61, 63, 66
Lavagna Giovanni Giacomo 139
Lavater Johann 154
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Ledesma Jakub 182, 196
Leoni Giovan Battista 139
Lesiowski Jan 185
Leszczyńska z Radzimińskich Anna 30, 

31
Leszczyński Bogusław 28–31, 39, 44, 46, 

47
Leszczyński Rafał 31
Leśnodorski Bogusław 27, 47
Leysser Cornelius 193
Libicki Jan 191
Lichański Jakub Zdzisław 174, 178, 198, 

200–203, 213–215
Link-Lenczowska Stanisława 130, 132, 

145
Lipiński Cezary 215
Lipsjusz Justus 95, 98
Lipski Józef 42
Litwornia Andrzej 95, 96, 112
Liwiusz (Titus Livius) 81, 83
Lob Mikołaj 184, 185, 191–195
Lordelot Benigne 153, 160
Lowth Robert 64, 66
Loyola Ignacy, św. 111, 183, 184, 189, 

190–192, 194, 195
Lubelczyk Jakub 202, 208, 211, 215
Lubomirski Antoni Benedykt Konstanty 

40
Lubomirski Stanisław Herakliusz 130, 

144
Lubrano Giacomo 139
Lucjusz Manliusz (Lucius Manlius) 81
Ludwik z Granady 184, 194
Lufft Hans 77
Lupardi Giovanni 95
Luter Marcin (Luther Martin) 76–82, 84, 

86–88, 198, 200, 202, 211
Lyszczyna Jacek 179

Łazarz, bibl. 56, 61
Łempicki Stanisław 215
Łopaciński Hieronim 188
Łukasiewicz Andrzej 186
Łukasz Ewangelista, św. 52, 56
Łukasz z Pragi 208

Łukaszewicz Józef 66
Łukaszewicz Lesław 50, 66
Łukomski Andrzej 186, 192

MacCulloch Darmaid 82, 89
Maciej z Miechowa (Miechowita) 85, 87, 

88, 100
Maciejewska Iwona 43, 151, 152, 154–

156, 158–161
Maciejowski Wacław Aleksander 167, 178
Major Johannes 185, 194
Makowski Samuel 111
Maksymilian I, elektor bawarski 187
Malecki Hieronim 72
Malicki Jan 179
Malina Jan 208, 211
Małachowski Stanisław 40
Małkiewiczówna Helena 48
Małłek Janusz 71, 73, 75, 76, 89
Małyska Marta 131, 132, 145
Mandziuk Józef 113
Maniecki Wojciech 111
Manyś Bernadetta 28, 48
Mańko-Matysiak Anna 215
Marciak-Kozłowska Janina 214
Marcin z Tours, św. 83
Marcinek Roman 43, 48
Marcjalis (Martialis Valerius Marcus) 

133, 144
Marek Ewangelista, św. 56
Maria, matka Chrystusa 123
Maria Magdalena, św. 50, 52–54, 56–58, 

60–63, 65
Maria z Betanii, siostra Łazarza, bibl. 53, 

54
Mariana Juan de 101
Marini Giovan Ambrosio 157
Marino Giovan Battista 139
Markowicz Jakub 175
Marta, siostra Łazarza, bibl. 61
Martin Henri-Jean 100, 111
Maryna Mniszchówna, caryca Rosji 130
Mascardus Jacobus (Giacomo Mascardi) 

191
Mateusz Ewangelista, św. 53, 120
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Matuszewicz Marcin 151, 160
Matuszewska Przemysława 155, 162
Mazurkiewicz Roman 73, 89
McKeon Richard 13, 24
Mecklenburg Friedrich Adolf 215
Melanchton Filip 18, 23, 77
Meller Daniel 124
Meller Katarzyna 72, 75, 77, 88, 89, 93, 

111, 215
Melosio Francesco 139
Melsztyński Jakub 170
Melzyjusz Andrzej 173, 174, 178
Menius Justus 76, 77, 79–83, 86, 87
Merzbach Ludwik 196
Mesomedes z Krety 139, 146
Metternich Wilhelm 143
Meursius Joannes 195
Mianowski Józef 178
Miaskowski Kasper 135, 144
Miaskowski Kazimierz 15, 24
Michał III Metystes, cesarz bizantyjski 

104
Michałowska Teresa 145, 158, 162
Michałowski Ignacy Paweł 133
Mieszek Małgorzata 178
Mika Bogumiła 215
Mika Marian 117, 126
Mikołaj I, św., papież 104
Miller Carolyn 13, 21, 22, 24
Minczew Georgi 66
Minois Georges 120, 126
Miszalska Jadwiga 156, 157, 162
Młodzianowski Tomasz 195
Mohl Aleksander 190, 194
Mojżesz, bibl. 53
Moneta Jan 208, 209
Montusiewicz Ryszard 93, 112
Moraes Sebastião 184, 194
Morawski Marian 190, 195
Morsztyn Hieronim 133, 157
Morsztyn Jan Andrzej 140, 144
Morsztyn Stanisław 42
Morsztyn Zbigniew 131, 132, 144, 146
Mortzfeld Fryderyk 208, 211
Mrongowiusz Krzysztof Celestyn 208

Mrowcewicz Krzysztof 138, 145, 146
Mrowiński Płoczywłos Jan 87, 172, 174, 

175, 178
Mrożek Sławomir 214
Murmelius Stanisław 212
Murzynowski Stanisław 72, 75–77, 83, 

84, 86, 87, 89
Muscettola Antonio 139
Mustafa I Szalony, sułtan osmański 145
Mycielski Michał 185, 192, 195

N(?)elsius Andreas zob. Melzyjusz Andrzej
Naglo Daniel 207, 208
Nałęcz z Włynia (Włyński Zygmunt Alek-

sander) 189
Natoński Bronisław 102
Nawrocka-Berg Magdalena 201, 205, 215
Nawrocka-Wysocka Arleta 203, 205, 

215
Nell, ród 174
Nerczuk Zbigniew 19, 24
Neumark Georg 208
Niebelska-Rajca Barbara 24
Niedźwiedź Anna 105–108, 112
Niemcewicz Julian Ursyn 157
Niemczyk Wiktor 88
Niepokóyczycki Krzysztof 194
Niewieski Stanisław Jan 133
Niewójt Monika 196
Nieznanowski Stefan 168, 177, 178
Norton Glyn P. 24
Nowak Zbigniew 169, 178
Nowak-Dłużewski Juliusz 168, 169, 171, 

178
Nowicka-Jeżowa Alina 119, 120, 124–

126, 144, 196
Nowicka-Struska Anna 90, 92, 94, 107–

110, 112
Nowodworski Bartłomiej 34
Nowomiejski Wojciech 72
Nowotniak Justyna 23

Obiedzińska Teresa 175, 178
Obirek Stanisław 111
Ocieczek Renarda 149, 162
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Okoń Jan 97, 112, 178, 196, 214
Oliwiński Ignacy 208
Olma Marceli 145
Oloff Efraim 199, 206, 207, 209, 211
Opitz Martin 204
Oporinus Johannes zob. Oporyn Jan
Oporyn Jan (właśc. Johann Herbster) 86, 

177
Oracki Tadeusz 215
Oresme Nicole 134
Orgelbrand Stanisław 178, 215
Orłowski Hubert 89
Orszak Grzegorz 89
Orygenes 121
Orzechowski Stanisław 171, 172, 177, 178
Osjander Andreas 77
Osterberger Jerzy 179
Ostrogska Anna z Kostków 96, 108
Ostrogski Janusz 108
Ostromęcka Helena 23
Ostrorogowie h. Nałęcz, ród 205
Oszczanowski Piotr 112
Oszczęda Aleksandra 27, 30, 75, 117, 130, 

145
Otto Leopold 215
Otwinowska Barbara 174, 177, 178
Owidiusz (Publius Ovidius Nazo) 54, 66
Ożóg Jan 190, 194

Paluszak-Bronka Anna 215
Paoli Pier Francesco 139
Paprocki Bartosz 90, 179
Partyka Joanna 84, 89, 112, 113, 196, 215
Pasek Jan Chryzostom 158
Pasio Francesco 184, 195
Paulin z Noli 139
Paweł Apostoł, św. 78, 81
Paweł Męczennik, św. 107
Pawlak Wiesław 100, 112, 162, 187, 188, 

196
Pelc Janusz 133, 144, 162, 167, 177, 178
Penkała Anna 151, 162
Petrov Ivan 66
Petrycy Piotr 192
Pfeiffer Bogusław 134, 146

Philippi Rudolf 215
Piast 41
Piatti Domizio 184, 195
Piatti Girolamo 184, 195
Picard Alphonse 196
Picinelli Filippo 128, 143
Pieczyński Maciej 24
Pieniądz-Skrzypczak Aneta 113
Pietrzak Michał 27, 47
Pilchowski Michał 208
Pinelli Luca 184, 185, 195
Piotrkowczyk Andrzej 96, 109, 144, 175, 

176, 179, 183, 185, 191–194
Piotrkowczyk Stanisław 144
Piotrowicz Janusz 177
Piotrowska Ewa 98, 112
Pisani Ignazio 144
Pisanski Georg Christoph 205, 215
Pisarski Jan Stefan 38, 46
Piskała Magdalena 162
Pistorius Johannes zob. Pistoriusz Jan
Pistoriusz Jan (Johannes Pistorius) 170, 

179
Plaistowe Francis Gifford 23
Platon 13, 83, 128, 144
Pliniusz Starszy (Caius Plinius Secundus) 

55, 66
Płachcińska Krystyna 214
Podbielski Henryk 16, 23
Podleś Agnieszka 201, 215
Pollak Karol 178
Pollak Roman 174, 179
Poloczek Edward 215, 216
Pompejusz Trogus 110
Poniatowski Kazimierz 159, 162
Poplatek Jan 182
Poprawa-Kaczyńska Ewa 190, 196
Pośpiech Józef 88
Potkowski Edward 98
Potocki Antoni Michał 40
Potocki Wacław 42, 129, 140, 144, 157
Powodowski Hieronim 172, 175, 179
Poźniak Piotr 88
Praber Sabine von 178
Preti Girolamo 139
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Prokopiuk Jan 125
Prońscy h. Pogoń Ruska, ród 29, 31
Proński Aleksander Fryderyk 31
Proński Aleksander Oktawian 28–31, 46, 

48
Proński Juliusz Eliasz 31
Prudencjusz (Aurelius Prudentius Clemens) 

208
Przewoski Piotr 109, 110
Pstrokoński Maciej 184
Ptaszycki Stanisław 167, 169, 172, 179
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta M. 162
Puchowski Kazimierz 100, 112
Pukarzewski (Pukarzowski) N. 172, 174
Pulcarelli Constanzo 139
Puzyna Piotr 188, 193
Pysiak Jerzy 113

Raczyński Wiktor 52
Radomski Jan 72
Radziwiłł Albrycht Stanisław 188, 189, 

193
Radziwiłł Hieronim Florian 151, 160
Radziwiłł Janusz 27, 48
Radziwiłł Michał 44, 151
Radziwiłł Michał Kazimierz 160
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof 95
Radziwiłłowa Franciszka Urszula z Wiś-

niowieckich 154, 161
Radziwiłłowa Magdalena z Czap-

skich 151, 156, 160
Radziwiłłowie h. Trąby, ród 151
Rajmund z Kapui 184, 194
Rakowski Stanisław 133, 140, 145
Ratajczak Tomasz 200, 206, 216
Rautenstrauchowa Łucja 157
Rebiliński Jan 101
Regius Adam 209
Regulus Wojciech 117
Rej Mikołaj 66, 83, 87, 88, 136, 144, 167–

169, 171, 174, 177–179, 202, 208
Rejtan N. 40
Ribadeneira Pedro de 195
Ricci Mateo 184, 195
Richardson Samuel 157

Riedl Kazimierz 187, 192
Ripa Cesare 132, 144
Roa Marcin 124
Roćko Agata 48, 150, 162
Rodericus Petrus 101
Rodrigues João 184, 195
Rogall Georg Friedrich 199, 206, 207, 

212, 216
Rogożyńska Zuzanna 107
Rohrmann Christian 200, 207, 208, 211, 

212
Rok Bogdan 150, 162
Roman Jan Nepomucen 192, 195
Rombowski Aleksander 208, 209, 216
Romer Adam (Romerus Adamus Stezicen-

sis) 11, 15, 23, 24
Roothaan Jan Philipp 190, 194
Rosenthal Ludwig 173
Rosenthal Norbert 173
Rospond Stanisław 73, 75, 89
Rostkowski Bernard 208
Rott Dariusz 179
Rubinelli Sara 12, 24
Rufus Kwintus Kurcjusz (Curtius Quintus 

Rufus) 94, 110
Rühle Leonhard Christoph 212
Ruszel Paweł 94, 105, 107–110, 112
Ryba Renata 159, 162
Rybicka Elżbieta 109, 112
Rybiński Maciej 202, 208
Rychłowski Franciszek 130, 139, 144
Ryczek Wojciech 12, 15, 23, 24, 34
Rysiński Salomon 86, 202
Rzepka Wojciech Ryszard 88
Rzymska Anna 146

Sabellus Marianus [?] 102
Sadelerus Raphael 193
Salustiusz (Gaius Sallustius Crispus) 100
Samson, bibl. 120
Sandecki-Malecki Jan 72, 89
Sanguszko Janusz Aleksander 40, 43, 44
Sanguszko Józef Paulin 38, 40–43, 45, 47, 

48
Sanguszko Paweł Karol 38, 42–44, 46, 47
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Sanguszkowa Barbara Urszula z Duninów 
42, 47, 48

Santinelli Francesco Maria 139
Sarnicki Stanisław 76
Sartorius David 109, 110
Sartorius Joachim 209
Saryusz-Wolska Magdalena 111
Sawicki Kasper 185–187, 191, 196
Scharffenberg Crispin 212
Scharffenberg Maciej 17
Schedel Krzysztof 193
Schedel Mikołaj Aleksander 144
Scheffler Jan zob. Angelus Silesius
Schepens Oscar 196
Schilling Heinz 72, 78, 79, 81, 86, 89, 90
Schnellboltz Franciszek 212
Schoenflissius Andrzej 208
Scholz Sabine 76
Schott Franz 95
Schreiber Karol Ferdynand 192
Schultz Franciszek Wojciech 208
Schürle Wolfgang 178
Scorsone Massimo 144
Segen Melchior 193
Seklucjan Andrzej Samuel 90
Seklucjan Jan 71–75, 88–90, 208, 212, 214
Sempronio Giovanni Leone 138, 139
Seneka Lucjusz Anneusz, Młodszy (Lucius 

Annaeus Seneca) 55, 131, 139
Serczyk Jerzy 74, 90
Sęp Szarzyński Mikołaj 135
Siebeneicher Jakub 96, 110, 182, 195
Siebeneycher (Siebeneicher) Mateusz 176, 

179, 211
Siedlecka Wiesława 146
Sigonio Carlo 12
Silvius Jakub 208
Sinko Zofia 157, 162
Sitkowa Anna 167–176, 179
Skalski Bazyli 194
Skarga Piotr 61, 95, 131, 132, 144, 172, 

177, 179, 183, 196
Skotnicki Lula 172, 174
Skowronek Małgorzata 66
Skrodzki Jerzy 208, 211

Słomak Iwona 132, 146
Słowiński Jan Zbigniew 186, 196
Smolarek Karolina 216
Smoliński Józef 99, 113
Snoeijer Pedro 210, 216
Sobieski Jakub 32, 34, 36–38, 45, 47
Sobieski Marek 32, 33, 39, 44–46
Sojka Jerzy 77, 78, 86, 88
Sokolski Jacek 96, 97, 110, 113, 118, 119, 

124–126, 177
Sokołowska Jadwiga 145
Sokołowski Stanisław 17, 18, 23
Sołtyk Kajetan 42, 43
Sommervogel Carlos 187, 196
Sowiński Leonard 179
Sójka Jan 213
Stabryła Stanisław 66
Stanisław, św. 93, 99, 104, 105, 113
Stańczyk (właśc. Stanisław Gąska) 178
Stapleton Thomas 95
Starnawska Maria 92, 93, 105, 108, 113
Starnawski Jerzy 216
Stasiewicz Krystyna 43, 48, 160
Stefan Batory, król polski 17
Sternacki Sebastian 211
Stęplowski Mikołaj Kazimierz 189, 193
Stigliani Tommaso 139
Stole Johann Daniel 212
Strada Famiano 139
Stricovius zob. Stryjkowski Maciej
Stryjkowski Maciej 100, 102, 171, 172, 

179
Stuchlik-Surowiak Beata 77, 90, 172, 174, 

175, 179
Sturm Johannes 12
Sudrowius Stanisław 209, 212
Sukertowa-Biedrawina Emilia 216
Surius Wawrzyniec 183, 196
Susmara Antonin 96
Szabelska Hanna 12, 24
Szafarzyński Jakub 184
Szafnaburg Lambert (Lambert Aschaffen-

burg, Lambert z Szafnaburga) 102
Szarfenberger Jan 191, 194, 195
Szarfenberger (Szarfenberg) Mikołaj 179
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Szczerbicka-Ślęk Ludwika 27, 48, 125
Szelińska Wacława 15, 24
Szembek Bonifacy 151
Szlak (Schlag) Jerzy 207, 208
Szturc Jan 216
Szwejkowska Helena 185, 196
Szymański Stanisław 155, 160
Szymon, księgarz krakowski 86
Szymon Trędowaty, faryzeusz, bibl. 52, 

53, 56
Szymon z Pilzna 15

Ślękowa Ludwika zob. Szczerbicka-Ślęk 
Ludwika

Śliwa Joachim 31, 48
Śnieżko Dariusz 169, 170, 174, 179
Świrko Stanisława 88

Taranek-Wolańska Olga 215
Tarło Adam 159, 162
Tesauro Emanuele 135, 145
Toeplitz Karol 87
Tomasz z Akwinu, św. 194
Tomasz z Kempen (a Kempis) 182, 183
Tramp Jan Godfryd 212
Trawicka Zofia 36, 48
Trembecki Jakub Teodor 144
Trepka Eustachy mł. 72
Treter Tomasz 95
Trębska Małgorzata zob. Ciszewska Mał-

gorzata
Trigault Nicolas 184, 185
Triller Valentin 207, 212
Trościński Grzegorz 159, 162, 216
Trzanowski Jan 207, 212
Trzaskowski Zbigniew 145
Trzecieski Andrzej 208
Tschepius Samuel 208, 212
Tschepius Samuel Ernest 208
Tszorn Krzysztof 211
Turek Krystyna 215
Turowski Kazimierz Józef 176
Tuszyńska-Maciejewska Krystyna 19, 24
Twardowski Kasper 138, 145
Twardowski Samuel 130, 145, 178

Tworek Stanisław 93, 113
Tyszka Wilhelm 209, 212

Unger Florian 194
Urbanus Vallistius De Stari Las zob. Radzi-

wiłł Albrycht Stanisław
Urbański Piotr 186, 187, 196
Ursel Marian 215
Uruski Seweryn 50, 66

Vettori Piero 12
Vitanello Bonito 138, 139, 145
Vives Juan Luis 12

Wacław z Szamotuł 213
Wadowski Jan Ambroży 93, 113
Walanus Wojciech 48
Walenty z Brzozowa 208, 212
Walerian Maciej 92, 93, 110
Waleriusz Maksymus (Valerius Maximus) 

94, 110
Walińska Marzena 162
Walzer Arthur E. 24
Wannowski Szczepan 208
Wantuła Andrzej 87
Wapowski Bernard 10
Ward Benedicta 53, 66
Wargocki Amroży 96
Wargocki Andrzej 92–110, 113
Wargocki Bartłomiej 96
Warmiński Ignacy 73–76, 90, 216
Warszewicki Stanisław 95
Waza Karol Ferdynand, królewicz 133
Waziański/Wasiański Jerzy 202, 208, 

209, 212–214
Wechelus Jan 177
Wedecke Andrzej 208, 212
Weinreich Jan 72, 73, 76
Weise (Albinus) Michał 208
Weiss Albert zob. Białecki Wojciech
Wereszczyński Józef 167–177, 179
Węgrzyn-Klisowska Walentyna 200, 216
Whitmarsh Tim 139, 146
Wieczorkowicz Jan 110
Wielowieyski Michał 190
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Wierzbicka Karyna 161
Wietor Hieronim 85, 88, 110
Wijaczka Jacek 71, 74, 90
Wilczek Piotr 179
Wilkowski Kasper 112
Winiarska-Górska Izabela 71, 90
Wirzbięta Maciej 24, 90
Wisłocki Marcin 112
Wiślicz Tomasz 107, 113
Wiśniowiecki Janusz 44
Wit Zbigniew 216
Witkowska Aleksandra 107
Witwicki Władysław 144
Władysław I Łokietek, król polski 170
Władysław II Wygnaniec, książę pol-

ski 81, 84
Władysław IV Waza, król polski 132, 

133, 144
Włodarski Aleksander 66
Włodarski Maciej 88
Włostowic Piotr 84, 85
Wodzyńska-Walicka Maria 111
Wojak Tadeusz 73, 90
Wojciech, św. 113, 117, 126
Wojciechowski Leszek 92, 95–97, 103, 

107, 113
Wojewódka Bernard 208
Wojtkowska-Maksymik Marta 77, 80–90
Wolff August Robert 48, 177
Wolff Józef 36, 48
Wolska Halina 188
Wolski Marian 48
Woronczak Jerzy 177
Wosiński Antoni 216
Wotschke Theodor 216
Wójcicki Jacek 86, 90
Wójcik Andrzej 14, 24
Wronkowska-Dimitrowa Mirosława 215
Wujek Jakub 95, 172, 179, 182, 183, 185, 

202
Wyczawski Hieronim E. 94, 113, 196
Wydra Wiesław 88, 216
Wysocki Adam 186

Wysocki Szymon 182–185, 192, 194, 195
Wyszomirski Cezary 187, 192

Zacius (Żak) Szymon Proszwita 208
Zadzik Jakub 32, 46
Zahn Johannes 203, 216
Zajdler Ludwik 128, 129, 134, 146
Zakrzewska-Dubasowa Maria 100, 113
Załęski Stanisław 182, 196
Załuski Andrzej Stanisław 42, 189, 196
Załuski Józef Andrzej 149, 151, 156
Zamoyska Katarzyna z Ostrogskich 96
Zamoyski Tomasz 34, 96
Zaremska Halina 113
Zaręba Jan 209, 212
Zasadius Karol Jan Wacław 200, 207, 

208, 211
Zasadius Samuel Ludwig 208, 209
Zatorski Aleksander Paweł 148, 150–154, 

156–162
Zatorski Piotr 170
Zawacki Teodor 132, 145
Zawadzki Józef 179
Zawilska Katarzyna 151, 160
Zawisza Krzysztof 158, 159, 161
Zbaraski Jerzy 34, 36–38
Zbaraski Krzysztof 130, 145
Zdanowicz Aleksander 171, 179
Zielińska Zofia 160
Ziomek Jerzy 17, 24, 169, 179
Zygmunt I Stary, król polski 171
Zygmunt III Waza, król polski 130, 172, 

178

Żabczyc Jan 130, 145
Żelewski Roman 31, 48
Żołądź-Strzelczyk Dorota 27, 48
Żółkiewski Jan 34
Żółkiewski Stanisław 34
Żukowska Kazimiera zob. Żukowska-Billip 

Kazimiera
Żukowska-Billip Kazimiera 145, 177, 178
Żybert Emilia 139, 146

Opracowały Maria Barłowska, Marzena Walińska
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