nie do końca sprecyzowanym, wcześniejszym używaniem oraz rozumieniem terminów baśń, bajka, a
także romans. Najprostszym tego dowodem może
być na przykład brak hasła „baśń” w Słowniku literatury staropolskiej. Pojawia się jedynie przy opisie
bajki jako jeden z wariantów nazywania opowiadań
o niezwykłych, fantastycznych przygodach. Znaleźć
tam można również informację o stosowaniu tego
terminu, gdy mowa o sprawach niepewnych lub
fałszywych40. Należy być także świadomym, że pojęcie „baśni” zostało upowszechnione dopiero dzięki
Bajarzowi polskiemu Antoniego Jana Glińskiego.
Był to zbiór czterdziestu siedmiu utworów wydany
w 1853 roku. Prawie wszystkie (czterdzieści pięć)
utworów autor nazwał w tytułach „baśniami”, a dwa
pozostałe „powieściami”. Terminologia zastosowana

miejsca, w którym dzieje się akcja:
[…] Bestyja zaś tak wielka była,
że wszystkie do niej państwa przyległe okryła:
głowa nad Hiszpaniją z paszczęką spuszczona
a długą nad Francyją szyją obrócona […]
(VIII, w. 299–303)

Grześkowiak zwraca również uwagę na obszerne
partie opisowe, które autor wykorzystał do podkreślania niezwykłości kreowanego przez siebie świata.
Do najbardziej charakterystycznych zaliczyć można
opisy, w których poeta wylicza na przykład 31 gatunków ssaków czy też 91 gatunków ptaków:

przez Glińskiego związana była ze środowiskiem,
w którym zapoznawał się z ludowym materiałem do
swojej pracy41.
We współczesnej definicji baśni, przede wszystkim podkreślane jest to, że utrwaliła w sobie podstawowe elementy światopoglądu ludowego, w którego
skład wchodzą między innymi: wiara w ingerencję
mocy pozaziemskich, ideały ludzkich zachowań, niespisane normy moralne oraz antropomorficzna wizja
przyrody42. Wszystkie te cechy, łącznie z wcześniej
wymienionymi, tworzą nadnaturalną, wręcz cudowną
aurę baśni. Bez problemu można wskazać ich obecność w utworze Morsztyna. W rozdziale szóstym
Banialuki pojawiają się zaczarowane jabłka, przygotowane przez starą służkę, czy też przywoływane
przez pustelnika wiatry, między innymi: Zefirus,
Notus, Subsolanus, Wulturnus, Apelijotes, które szukały śladu królewny. W Historyi o królewnie Banialuce
występuje także równolegle wiara w moc magii oraz
wiara w Boga.
Wśród elementów składających się na ówczesny
światopogląd znajduje się również niezwykle ciekawa
wizja świata. W Banialuce została ona ukształtowana

za pomocą bogatych opisów, które przez swą szczegółowość odrealniają prezentowaną przestrzeń literacką. Porównanie kontynentu europejskiego do smoka
zadziwia, a także wzmacnia wrażenie fantastyczności

[…] Sokoły górnolotne, rarogi myśliwe,
są bujne biłozory, jastrząby gniewliwe,
krogulcowie uwabni, borowe pustułki […]
(VIII, w. 161–163)

Głównie przez rozmach poety i ozdobienie
historii takimi właśnie literackimi perłami, Banialuka
jest bardzo rozbudowana, co pozostaje w sprzeczności z ogólną definicją baśni, jako utworu niewielkich
rozmiarów.
Historyja ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze
wschodniej krainy nie jest typowym romansem o charakterze awanturniczo-miłosnym. Trudność w określeniu jej przynależności genologicznej jest wynikiem
równoległego występowania w niej cech należących
do kilku gatunków. Ze względu na obecność licznych
cech romansu oraz bajki, o których była mowa w
punktach 1 i 2, można zgodzić się na nazwanie Banialuki romansem czy też bajką. Jednak żaden z tych
dwóch gatunków nigdy nie odda pełnego charakteru
tej historii. Bardzo ważną rolę odgrywa bowiem w
Banialuce baśniowość, co zgodne jest z uwagą Michałowskiej o elementach fabularnych charakterystycznych dla baśni ludowej (bajki ludowej), które
można zaobserwować właśnie w Historyi o Banialuce43. Jednak wykreowany świat mitu, baśni, fantastyki
nie może posłużyć jako wystarczający argument, aby
określać Banialukę mianem baśni. Termin ten nie
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jest w pełni adekwatny w stosunku do utworu Morsztyna. Tym bardziej, że baśń jako gatunek wykrystalizowała się znacznie później. Wcześniej termin
ten funkcjonował jedynie jako jedna z wielu nazw
bajki. Zbędne jest więc używanie go w stosunku do
Banialuki. Na uwagę zasługuje jednak wykreowana w
utworze baśniowa aura. Posługiwanie się więc przymiotnikiem „baśniowy”, nie stworzy dodatkowych
trudności w poprawnym zrozumieniu intencji badacza literatury, który mógłby go zastosować. Wykorzystanie takiego określenia odpowiada elementom
utworu Morsztyna, które tworzą atmosferę baśniową.
W Banialuce zostały porzucone konwencje, a na
pierwszy plan wypłynęła wyobraźnia poety.
Wszystkie argumenty przemawiają za tym, że
rozstrzyganie kwestii przynależności Banialuki do
romansu czy też bajki magicznej, to działanie zbyteczne. Hieronim Morsztyn stworzył tekst, który
jest przykładem synkretyzmu gatunków. Przyczyny
przenikania się ich w tym utworze można dopatrywać się w nieobecności romansu w poetykach staropolskich44. Natomiast użycie określenia „wierszowana
nowela” jest niepotrzebne i kłóci się z pojęciem
romansu oraz bajki magicznej. Nowela spośród
wszystkich gatunków epickich charakteryzuje się wysokim stopniem ograniczeń konstrukcyjnych, co ma
również swoje odzwierciedlenie w fabule, która jest
jedynie skoncentrowana na głównym wątku45.
Na zakończenie warto dodać, że Historyja ucieszna o zacnej królewnie Banialuce pozostanie dla badaczy literatury chyba jeszcze przez długi czas utworem
nie w pełni poznanym. Niepotwierdzone informacje
o autorstwie Hieronima Morsztyna oraz domniemany czas powstania Banialuki to czynniki, które
najprawdopodobniej do tej pory skłaniały literaturoznawców do pomijania lub jedynie wspominania o
niej. Tylko nieliczni, jak na przykład Julian Krzyżanowski46, Helena Kapełuś47, Teresa Michałowska48,
czy Iwona Maciejewska49, pamiętali o Banialuce,
uwzględniając ją w swoich badaniach nad romansem
staropolskim, sposobach narracji lub w analizach
polskich bajek magicznych (ludowych).
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Reminiscencje
antyczne i staropolskie
w „Opisaniu Kalinowskich”
ks. Hermana
Drobiszewskiego

ryginalna fabuła romansowa w
literaturze rodzimego baroku jest
czymś niespotykanym. Większość
polskich siedemnastowiecznych
historii o miłości to tłumaczenia
lub parafrazy obcych dzieł. Stąd na uwagę zasługuje, pomijany w opracowaniach, niewielki romans
księdza Hermana Drobiszewskiego pt.: Opisanie
Kalinowskich: Jerzego stuprum [uwiedzenie, uprowadzenie – J.W.], Strusówny fuga [ucieczka – J.W.], ojca
żal, obu stron zawziętość i inwencyje dowcipne, decyzyja
wydania piąciu osób, które z Strusówną uciekły1. Na temat autora niewiele wiadomo. Był bazylianinem. Do
zakonu wstąpił w 1686 roku. Według karty tytułowej
jednego z dzieł pełnił on funkcję wielkiego wikarego
i kaznodziei żyrowickiego. Zmarł najprawdopodobniej w 1705 roku. Opisanie Kalinowskich mogło powstać w latach 1683–1685, gdyż tekst znajduje się w
rękopisie, wśród innych utworów Drobiszewskiego,
które opisują wydarzenia właśnie z tych lat. Rękopis
o sygnaturze 2296 znajduje się w Bibliotece Czartoryskich. Zawiera on 115 kart oprawionych w XVII
wieku w płótno i nosi tytuł Ks. Germana Drobiszewskiego, bazyliana, rękopisy, compositura kaznodzieje
wielkiego2.
Bohaterowie romansu to postaci autentyczne.
Adam Kalinowski (zm. 1638 r.) zakochał się w swojej kuzynce – Krystynie Strusównie. Ojciec dziewczyny, Mikołaj Strus, sumienny żołnierz walczący u
boku hetmana Żółkiewskiego, nie chciał zezwolić na
ślub ze względu na ich bliskie pokrewieństwo. Dlate-
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go też Adam postanowił porwać pannę podstępem.
Łodziami przedostał się przez Dniestr do zamku w
Haliczu, gdzie przebywała Krystyna. Zabrał nie tylko
ukochaną, ale również skarbiec klejnotów i broń.
Stary Strus oburzony sytuacją publicznie uznał ją za
hańbę.3 Wydarzenia te miały miejsce w 1625 roku,
czyli Opisanie Kalinowskich musiało powstać sześćdziesiąt lat później. Drobiszewski najprawdopodobniej znał historię Kalinowskiego i Strusówny dzięki
przekazom ustnym. Historia ta musiała być swego
czasu popularna, gdyż w połowie wieku XVII powstał anonimowy Lament Strusówny, co z Kalinowskim, bratem ciotecznym rodzonym, starostą Winnickim,
Racławskim, z Halicza, od rodziców, zjechała4. Jest to
monolog Strusówny wygłoszony po porwaniu jej
przez Kalinowskiego. Wydźwięk jest pesymistyczny.
Dziewczyna żali się w nim na swój los:

Coż było potym mnie myślić o tym dziewczynie,
Nie tak się stało, jako być miało w godzinie
Już odmian próżno mnie szukać różno,
A z Bogiem walczyć nierówno.5

Nie ma pewności co do tego, czy Drobiszewski
znał wiersz. Można jednak zauważyć pewne analogie
między Lamentem, a listem, jaki napisała Strusówna
do Kalinowskiego. Teksty napisane są w podobnym
tonie. Strusówna w liście ubolewa:
Już się wkrótce odkryje niewstyd nasz, a sława
Będzie z należytego rugowana prawa.6

W wierszu ukochana Jerzego również martwi się
o opinie innych:
Gdzież miłych ono przyjacioł grono, co ze mnie
Wstydać się będą, gdziekolwiek siędą, źle o mnie mówić będą.7

Idealizowanie przeszłości, podporządkowanie
treści wymogom danej konwencji literackiej (romans stylizowany na epos) oraz przekaz ustny mogą

tłumaczyć zmiany wprowadzone w fabule, które
momentami są dość znaczące, między innymi w
romansie mężem Strusówny jest Jerzy, a w rzeczywistości był nim Adam – jego brat8. Zamiana ta mogła
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być spowodowana również tym, że Adam zasłużył
się dla kraju – wsławił się w walkach i nie wypadało,
by tak przykładny obywatel dopuścił się porwania i
poślubienia kuzynki. Ponadto Drobiszewski poczynił
inne zmiany w stosunku do autentycznych wydarzeń.
Fragment o porwaniu nieco „wygładził”, gdyż w
romansie nie wspomina się o kradzieży.
Treść utworu, nieco odbiegająca od prawdziwej
historii, jest następująca: Jerzy Kalinowski zakochuje
się ze wzajemnością w swojej kuzynce – córce

Drobiszewskiego zaczerpnięte [były z życia] polskich
dworów”10. Bardziej szczegółowo Opisanie Kalinowskich omówiła Teresa Kruszewska (lepiej znana
nauce pod nazwiskiem Michałowska) w komentarzu
poprzedzającym jej edycję utworu11. Doceniła ona
wybór rodzimego tematu przez Drobiszewskiego:
Stajemy przecież wobec zjawiska wykluwania się polskiego
romansu oryginalnego. Pod tym względem historia o Kalinowskim
i Strusównie jest ewenementem. Stanowi ona dojrzały przykład
narastania w XVII-wiecznym romansopisarstwie nowych tendencji
zmierzających do całkowitej polonizacji tematu literackiego [...]12

Jednak, zdaniem badaczki, dzieło jest przykładem romansu, który nie posiada wielu walorów
artystycznych. Zwracała uwagę na moralizatorstwo
obecne w utworze i apoteozowanie przeszłości.
Kompozycja utworu jest zamknięta i podporząd-

Mikołaja Strusa. Dziewczyna, gdy dłużej nie mogła
już ukrywać, że spodziewa się dziecka, pisze list do
ukochanego z prośbą o pomoc i ochronę przed gniewem ojca. Kalinowski wysyła swoich powierników,
którzy porywają pannę oraz jej pięć sług z domu.
Gdy ojciec dowiaduje się o zniknięciu córki, zwraca
się z prośbą o pomoc do króla (wtedy władcą był
Zygmunt III Waza). Ten zarządza spotkanie zwaśnionych stron we Lwowie, prosi przy tym Strusa, aby
nie doszło do niepotrzebnego rozlewu krwi. Ojciec
dziewczyny zaślepiony wściekłością, każe wydać
służbę, która uciekła wraz z porwaną. Na koniec
Strus ćwiartuje pięć osób publicznie.
Stan badań nad omawianym romansem jest dość
ubogi. Negatywnie na temat utworu wypowiadał się
Aleksander Brückner9. Według niego romans o Ka-

kowana schematowi romansu sentymentalnego. Niewielkie rozmiarami dzieło prezentuje historię opartą
na jednym wątku miłosnym. Wersyfikacja zgodna
jest z wymogami gatunkowymi – Opisanie Kalinowskich napisane zostało trzynastozgłoskowcem, tak
jak większość polskich romansów wierszowanych.13
Drobiszewski jednak nie zawsze potrafił stosować tę
formę wersyfikacji. Miejscami gubił rytm, stąd też
wers 309 posiada czternaście sylab: „Nie wiem. Czy,
gdzie Wulkan na szczudle, za Tulen głęboki”14.
Trzeba przyznać, że Opisanie Kalinowskich nie
posiada spójności fabularnej i gatunkowej. Przedstawienie dwóch braci Jerzego na początku romansu nie
ma najmniejszego związku z prezentowaną historią
miłosną. Chcąc przybliżyć utwór do konwencji eposu, Drobiszewski zaczął od inwokacji15:
Natchni, Erato, w pioro, a zwoławszy cory
Parnaskie z Helikonu, na rozliczne chory
Przepiewaj nieśmiertelną mężów wielkich sławę16

linowskim i Strusównie nie jest przejawem kunsztu
poetyckiego i nie należy ubolewać nad tym, że dzieła
Drobiszewskiego nie zostały wydane. Bronisław
Gubrynowicz wspomniał, że „opowieści ks. Hermana

Następnie przedstawił rodzinę Jerzego Kalinowskiego: bohaterskie czyny brata, Marcina. Również
liczne pogłosy antyku wskazują na nawiązania do
epiki bohaterskiej. Mimo tych zabigów Opisanie
Kalinowskich jest przykładem romansu sentymentalnego. Główną oś fabuły stanowią perypetie
kochanków, którym na drodze do szczęścia staje
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ojciec dziewczyny. Chociaż zakochani ostatecznie są
razem, zakończenie jest tragiczne – giną niewinni
ludzie. Znamienne dla romansu są elementy fikcyjne,
snucie intryg oraz niespodziewane zwroty akcji. W
konstrukcji bohatera najważniejsze zaś jest oddanie
emocji i przeżyć. Utwór przede wszystkim spełnia
funkcje docere oraz delectare.
Drobiszewski opisał historię skandalicznej
miłości kuzynostwa opartą na faktach. Pozostałe
jego dzieła17 także inspirowane są wydarzeniami z
przeszłości. Jego twórczość ma charakter bardziej
kronikarski aniżeli dydaktyczny. Chodziło przede
wszystkim o utrwalenie zdarzeń. Opisanie Kalinowskich realizuje to zamierzenie. Dzięki temu powstał
jeden z pierwszych w literaturze polskiej romansów
oparty na rodzimej historii. Jednak oryginalny utwór
koresponduje z wieloma dziełami antycznymi oraz
staropolskimi. Analogie dotyczą wątków, motywów,
toposów, rzadko kiedy całych utworów. Świadczy to
o chęci podwyższenia rangi romansu, a także o erudycji, za pomocą której Drobiszewski włączał swój
utwór w krąg kultury europejskiej.
Liczne odwołania do mitologii to najczęściej
metafory i porównania:
On Ajaks, on Tydydes, gdy w wojęnej cerze,
A wdzięczny Deifobus kiedy się rozbierze.18

W przytoczonym fragmencie Marcinowi przypisuje się męstwo i odwagę Ajaksa, waleczność
Diomedesa i urodę Deifobosa. Mityczne postaci są
nośnikami cech, które dzięki porównaniom zostają
przeniesione na bohaterów romansu. Mitologizmy
pełnią również funkcję upiększającą metafory: „Gdy
Febus promienie/ Rzucił na świat, spędziwszy nocne
zaćmienie.”19
Do literatury antycznej Drobiszewski nawiązuje
w kilku miejscach. W romansie zostaje przywołany
motyw konia trojańskiego. Jerzy Kalinowski, chcąc
ukryć siły, z jakimi przybył na spotkanie ze Strusem,

bieg literacki mający na celu uatrakcyjnienie lektury.
Opis wyprawy łodziami po Krystynę Strusównę mógł być inspirowany podobnym motywem z
podróży Argonautów po złote runo lub, co bardziej prawdopodobne, ks. I Eneidy Wergiliusza, gdy
bohater spod Troi, płynąc z Sycylii do Italii, zmagał
się na morzu z gniewem Junony, której pomagał Eol
– bóg wiatru. Eneasza z opresji wybawił Posejdon.
W takim sztafażu przedstawiona została podróż po
Strusównę. Tryton „długim ogonem/ Zapieni, że nabrzmieje Wisła mętnym Śronem,/ Skazując przyszłe
śmierci.”20 Syna Posejdona rozgniewało to, że jedna
z nimf chciała przyjrzeć się przepływającym statkom. Groźną sytuację załagodziła ukochana nimfa
Trytona – Leukotoe. Później w podróży próbowali
przeszkodzić Posejdon oraz Helios, jednak wyprawa

szczęśliwie dotarła do celu. Nie jest wyjaśnione, co
spowodowało gniew bogów, więc może być to zabieg
sygnalizujący stosunek narratora do poczynań bohaterów: kara za „wszeteczną miłość”.
Motyw kazirodczej miłości siostry i brata obecny
jest już w Metamorfozach Owidiusza. Przemiana IX
prezentuje historię Byblidy, która zakochała się w
swoim bracie – Kaunusie (wersy 454–666). Byblida
ubolewa nad swoim losem. Wie, że jej uczucia są
grzeszne. Romans i historię Byblidy łączy również
motyw listu. Bohaterka Metamorfoz wysyła list do
ukochanego brata i w ten sposób wyznaje mu miłość.
Drobiszewskiego inspirowała również twórczość
rodzima. Lament ochmistrzyni po odkryciu porwania Strusówny jest przeróbką trenu X Jana Kochanowskiego. Jest to jedyny utwór sparafrazowany w
pełni w romansie Drobiszewskiego:

chowa ludzi w wozie z solą i w ten sposób wprowadza ich do miasta. Informacja o takim fortelu nie jest
potwierdzona dokumentami, więc może być to za29

Panno moja gdzie mi się podziała,
Czyliś żywo porwana z śmiertelnego ciała?
Czyliś gdzie z Prozerpiną w ostatnie odnogi
Wezbrała Tyzyfona? Czyliś uwieziona
Precz od nieślachetnego za Wisłę Jazona
I za miałki Dziurdzistan? Który mi opowie
Demofoon o twojej nieświadomej głowie?
Czy Pegazow lotnemi uniesiona piory,
Tańce wodzisz na gorze Helikonie z cory
Jowisza? Czy tyrana wozem podziemnego
Zawieziona do gaju stąd Elizejskiego?
Czyli Cię orle skrzydli z tak wieży wysokich

Na Apenin wyniosły, że wirow głębokich
Wisły zmierzyć nie mogłaś? Czy Gerydon który,
Dziś znowu odrodzony, wykradł z takiej gory –
Nie wiem. Czy, gdzie Wulkan na szczudle, za Tulen głęboki
I Islandy dalekie, zaniosły wyroki,
Które padły na ciebie, Boga Wszechmocnego?21

Oba utwory mają po 18 wersów. Podobnie jak
renesansowy pierwowzór, lament ochmistrzyni zaczyna się od apostrofy. W trenie X podmiot liryczny
zwraca się do swojej córki, chce się z nią zobaczyć,
zadaje dużo pytań o miejsce, w którym przebywa
teraz zmarła. Nie znajduje na nie odpowiedzi, więc
następuje kryzys wiary i zwątpienie w życie pozagrobowe: „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…”22.
W parafrazie również zadawanych jest wiele
pytań o to, gdzie znajduje się zaginiona. Ochmistrzyni jednak nie wątpi w istnienie Strusówny.
Przywoływane są nie tylko zaświaty mitologiczne,
ale również państwo – Gruzja. Nie odnajdziemy
w lamencie prośby pocieszenia, która występuje u
Kochanowskiego: „Pociesz mię, jako możesz”. Drobiszewski przejął z Trenu X konwencję zadawania
pytań i głównie na tym opiera się jego parafraza. Nie
ma w niej pogłębionych rozważań filozoficznych.
Podobieństwo jest przede wszystkim zewnętrzne i
formalne.
W omawianym utworze pojawiają się także
toposy charakterystyczne dla ówczesnych romansów
sentymentalnych. W Opisaniu Kalinowskich występuje topos porwania bohaterki. W dziele Drobiszewskiego obecny jest także topos listu miłosnego. Jest to
ważny rekwizyt, który umożliwia zarysowanie głębi
psychologicznej bohatera. Strusówna pisze swój list
w dramatycznym dla niej momencie – po tym, jak
już dłużej nie może ukryć, że jest w ciąży. List Strusówny do ukochanego mógł zostać napisany przez
Drobiszewskiego pod wpływem Heroid Owidiusza,
w których „oddano stany wewnętrzne, uczucia, namiętności, myśli i nastroje słynnych kobiet znanych
Rzymianom”23. List do Kalinowskiego jest bardzo
emocjonalny i pełen obaw o przyszłość. Głównym
uczuciem jest strach przed ojcem, który w złości
może „ściągnąć pod miecz miękką szyję”.

Drobiszewski, tworząc romans o Kalinowskim i
Strusównie, wpisał się w krąg księży – romansopisarzy, do których zaliczamy również m. in. Kazimierza
Auszpurgera, i Mateusza Ignacego Kuligowskiego.
Pełniona funkcja kościelna obligowała wymienionych twórców do pisania w określonej konwencji. Ich
dzieła z reguły były umoralniające i zawierały treści
religijne. Dotyczyło to także romansów, które często
realizowały odmianę biograficzno-hagiograficzną
(M. I. Kuligowskiego, Królewic indyjski w polski strój
przebrany, K. Auszpurgera, Jedenaście tysięcy dziewic).
Warto również wspomnieć, że romanse były chętnie
czytywane, co wykorzystywali autorzy, chcąc dotrzeć
z naukami moralnymi do szerokiego grona odbiorców24. O popularności romansów doskonale wiedział
na przykład francuski biskup Jean–Pierre Camus,
który na początku XVII wieku napisał wiele historii
o miłości z myślą o ich funkcji dydaktycznej. Aby
zapobiec niewłaściwej interpretacji swoich utworów,
poprzedzał je komentarzami, w których przedstawiał
zawartą w opowiadanej historii naukę moralną25.
W Opisaniu Kalinowskich funkcja docere występuje, ale nie pełni roli nadrzędnej. Przywołując na
początku postać brata Jerzego – Marcina, Drobiszewski zaprezentował wzorzec prawdziwego Polaka
patrioty – dzielnego, walczącego za ojczyznę do końca. Treści religijne można zauważyć we fragmencie,
w którym Jerzy Kalinowski wysyła swojego sługę do
papieża z prośbą o odpuszczenie grzechów. Papież
zgodził się na ślub kochanków, nie udzielił im jednak
błogosławieństwa. Teresa Kruszewska zauważył, że
od tego momentu sympatia narratora jest po stronie
Kalinowskiego i córki Strusa. Krystyna Strusówna
była spokrewniona z Jerzym Kalinowskim i stosunek
autora do występku jednoznacznie przedstawiają
tendencyjne epitety: kochanek „grzechem się oszkaradził”, „łoże splugawiło”, a panna oddała się „wszetecznej miłości”.
Fakt, że Drobiszewski był księdzem, nie ma

zasadniczego wpływu na wydźwięk dzieła. Na pewno
opowiedziana historia nie miała być formą nauczania, lecz prędzej zaprezentowaniem przygód miłosnych za pomocą formy naśladującej epos.
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Dzieło niewątpliwie oryginalne, posiada
wiele reminiscencji z innych utworów. Jest to zmiana
dotychczasowego sposobu tworzenia. Ówcześnie
romanse były z reguły parafrazami obcojęzycznych
tekstów, które polonizowano. W przypadku Opisania
Kalinowskich sytuacja jest odmienna. Drobiszewski
swój oryginalny utwór inkrustował motywami antycznymi oraz staropolskimi. Dzieło jest przejawem
samodzielnego opracowywania tematów, zamiast
parafrazowania i tłumaczenia obcych tekstów.
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O literackich

[…] Twój Erynis i Alekto
Napisały, inszy nie kto;
Sam Zoilus dał kły swoje
Maisto pióra w palce twoje!6,

początkach rokoszowych
zmagań
rzełomowe wydarzenia z historii
Polski często inspirowały artystów. Podobnie było w przypadku rokoszu Zebrzydowskiego.
Bunt szlachty przeciwko królowi
Zygmuntowi III Wazie, do którego doszło w latach
1606–16091, odbił się szerokim echem w twórczości ówczesnych poetów. Był to z pewnością jeden z
pierwszych okresów w dziejach polskiej literatury
politycznej, który spowodował tak duże poruszenie
i zaangażowanie ze strony twórców. Walka na pióra
rozpoczęła się już od pierwszych dni rokoszu, obfitowała szeroką gamą utworów. Ujawniała się ona
zarówno w retorycznych dysputach, jak i oryginalnych wierszowanych lirykach. Na kartach historii
literatury tego okresu w sposób szczególny zapisał
się Kasper Miaskowski. Jego utwory komentujące
pierwszą fazę rokoszu to: Apologia na paskwil2… oraz
Nenia na rozruch domowy3. Powstanie obu datowane
jest przez badaczy na lipiec 1606 roku. Znany był
wówczas termin kolejnego zjazdu szlacheckiego, miał
się on odbyć w Lublinie w tym samym roku4.
Pierwszym z nich była Apologia na paskwil przeciwko K.J nazbyt bystrze i wstecznie pisany, napisana
przez Miaskowskiego w odpowiedzi na anonimowy utwór pod tytułem Sumienie mówi5. Obszerny
wiersz z pewnością wyszedł spod pióra zwolennika
rokoszu, albowiem krytykuje on zarówno politykę,
jak i samego króla. Miaskowski w Apologii jednak z
determinacją odpiera ataki anonima. W utworze nie
tylko stosuje wiele oryginalnych środków artystycznych, między innymi liczne porównania nawiązujące
do mitologii greckiej czy też do historii starożytnego
Rzymu:

P

ale również jako obrońca polityki dworskiej wysuwa
trafne kontrargumenty. Przede wszystkim dementuje zarzut anonima dotyczący roztrwonienia przez
władcę trzydziestu milionów, które rzekomo król
wyjął z państwowej kasy. Dla poety zdecydowanie
gorszy jest występek szlachty z 1606 roku, która po
rozwiązanym sejmie odmówiła pomocy finansowej
dla dobra narodu. To właśnie w tej grupie społecznej
Miaskowski upatruje winy za konflikt, jaki rozgrywa
się w kraju. Określając ją mianem „wilka leśnego”
czy też nazywając „złym stróżem owiec” stara się
przestrzegać przed zamiarami szlachty, która tylko
czeka i „ostrzy nożyce” na Polskę od czasu zjazdu
w Stężycy. Następnie podważa kolejny z zarzutów
anonima dotyczący zawartych przez króla związków
małżeńskich.
[…] Tegoż użył on sposobu,
Wiecznego się bojąc grobu:
Bo kapłańskim po wyroku
Przyjął białą płeć do boku.7

Miaskowski odnosi się do uzyskania przez Zygmunta III Wazę z rąk papieża Klemensa VIII indultu, czyli pozwolenia na odstąpienie od obowiązujących w prawie kanonicznym reguł, co umożliwiało
królowi poślubienie siostry pierwszej żony – Konstancji. Żeby dodatkowo udowodnić, że to nic nad-

zwyczajnego poeta odwołuje się do przykładu Henryka VIII, który, jak pisze, „z córki swojej spłodził
plemię”8. Wiersz Miaskowskiego nie tylko skutecznie odpiera zarzuty płynące z Sumienia, ale również
prowokuje jego autora do dalszej polemiki. Dowodem na to mogłyby być liczne pytania występujące w
tekście. Niektóre z nich nie wymagają odpowiedzi,
mają jedynie na celu obnażenie bezsensowności antykrólewskich zarzutów. Podobnie zresztą, jak prowokujące zwroty do autora Sumienia, którego poeta
określa między innymi mianem „wielomownego
pisoryma”. Takie zabiegi monografista poety – Ste-
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fan Nieznanowski – nazywa drwiną9, jest to bowiem
coś prześmiewczego, co z góry stawia konkurenta na
straconej pozycji. Jednak ostatecznie badacz stwierdza, iż poeta nie przekracza granicy dobrego smaku,
nie ponoszą go zbytnio emocje, czy też wybujały
temperament10. Utwory Miaskowskiego, chociaż
często operują ironią i sarkazmem, to jednocześnie są
skrupulatnie wyważone. Nie znajdzie się w nich wulgaryzmów czy kolokwialnych wyzwisk, których wiele
pojawia się w innych tekstach rokoszan. To również
kolejny atut poetyki Miaskowskiego, który świadczy
o jego wyższości nad innymi twórcami tego okresu.
Jak zauważył Nieznanowski, zarówno Apologia, jak
i większość polemicznych utworów poety, wpisuje
się w pewien charakterystyczny schemat kompozycyjny. Analizując poszczególne jego elementy

przestrogą dla rokoszan przed zjazdem w Sandomierzu.
Nazwa nenia w okresie staropolskim funkcjonowała zamiennie z nazwą carmen funebre bądź epicedium z greckiego epikedeion – pieśń żałobna16. Był
to gatunek poetycki ukazujący cierpienie i smutek
związany z utratą bliskiej osoby wyrażany zazwyczaj
w formie elegijnej skargi bądź epickiej narracji, w
treści silnie akcentujący elementy panegiryczne. Normy oraz podstawę teoretyczną pieśni określono już w
starożytności. Bowiem tworzona była przez Greków
i Rzymian analogicznie do kompozycji niezwykle
popularnej wówczas mowy pogrzebowej. Co za tym
idzie, miała z góry określone reguły postulowane
przez ówczesne retoryki. Tak więc epicedium składało się zazwyczaj z trzech części. Pierwszą z nich

sze pogłoski o wypadkach w Moskwie dotarły do
Krakowa dopiero tego dnia, jednakże nikt z początku
nie dawał im wiary. Ostatecznie wszystko wskazuje
na to, iż wiersz powstał w lipcu 1606 roku i miał być

sztownością swojej budowy, ale również bogatą treścią, która skłania czytelnika do refleksji. Z pewnością
Miaskowski nie bez przyczyny odwołuje się właśnie
do tradycji pieśni żałobnych. Jako nauczyciele gatun-

badacz doszedł do wniosku, że utwory są zazwyczaj
komponowane w postaci mowy, albowiem można w
nich odnaleźć niemal wszystkie części przemówienia
postulowane przez ówczesne retoryki11. Daje to poecie duże możliwości w użyciu środków perswazji oraz
prowadzenia sprawnej polemiki z oponentem.
Drugim wierszem z tego okresu jest Nenia na
rozruch domowy12. Jak można wyczytać w zbiorze
pism rokoszowych wydanych przez Jana Czubka,
ustalenie daty wydania utworu przez badaczy było
stosunkowo łatwe13. Wers 12 mówi o wydarzeniach z maja 1606 roku – zamordowaniu Dymitra
oraz rzezi Polaków w Moskwie, jednak zostały one
potwierdzone w Polsce dopiero w lipcu. Jedyną
wątpliwość budziło jednak warunkowe sformułowanie Miaskowskiego rozpoczynające strofę: „A jeśli
prawda…”14 co sugerowałoby, że poeta mógł napisać
utwór wcześniej, a bodźcem do jego stworzenia byłyby z pewnością ustalenia i konkluzja po czerwcowym
sejmie w Lublinie z 1606 roku, na którym zapowiedziano kolejny zjazd rokoszowy. Jak wyjaśnia dalej
Jan Czubek, utwór nie mógł też powstać przed 26
czerwca, ponieważ, według Wielewickiego15, pierw-

było comploratio, czyli opłakiwanie bliskiej osoby,
następnie laudatio, początkowo element ten wychwalał zmarłego, później również jego rodzinę i bliskich,
ostatnią częścią było consolatio, inaczej pocieszenie17.
Ponieważ kolejność poszczególnych części bywała
różna, z czasem doszło do jej odwrócenia, a nawet
pominięcia niektórych z elementów, to jedynie końcowa formuła pozostawała niezmienna. Ewolucja gatunku w baroku polegała: po pierwsze na rozwinięciu
elementu laudacyjnego, między innymi przenikania
motywów panegirycznych do utworów epicedialnych,
wpisując się w ten sposób w schematy i gusty epoki,
po drugie wykorzystaniu konsolacji, do być może
dość zdawkowej, niemniej jednak moralizatorskiej
refleksji18. Co więcej, konwencjonalność pieśni komponowanej wedle ściśle określonych wzorców antycznych dawała również możliwość zaprezentowania
przez poetę nienagannej wiedzy oraz perfekcyjnego
opanowania i stosowania zasad poetyki19.
Nenia na rozruch domowy jest niewątpliwie
utworem potwierdzającym zarówno erudycję, jak i
swobodę posługiwania się niebanalnymi figurami
stylistycznymi. Co więcej, zachwyca nie tylko kun-
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ku, oprócz starożytnych, mogli posłużyć mu również
poeci epoki renesansu. Szczególnie na kształt Nenii mogło wpłynąć oddziaływanie wzorców poezji
Kochanowskiego20. Słowa rozpoczynające pieśń:
„Słowieńska Safo” nawiązujące do Trenu VI byłyby
potwierdzeniem tej tezy. Jednakże mimo wyraźnych
odwołań do Mistrza z Czarnolasu poetyka Miaskowskiego jest jednak diametralnie różna.
Chociaż, jak stwierdza Teresa Kostkiewiczowa21,
nazwy genealogiczne w tytułach dzieł Miaskowskie-

Nowak-Dłużewski, „zaburzają wymowę rzeczową”
utworu25, mają na celu pobudzić wyobraźnię i skłonić do głębszej refleksji zbuntowaną szlachtę. Poeta
często kreśli brutalne i drastyczne obrazy:
[…] Jako napoisz żelazo krwią swoich26,
[…] Nie opłakałeś jeszcze gładkich łani,
Które wygnali z pasiek twych pogani. […]27

jak chociażby ten odnoszący się do najazdu
na Polskę imperium osmańskiego, dokonanego w
odwecie za napady Kozaków na Krym w latach
1585–158828. Jednak zasadniczym celem poety było
wzbudzenie emocji oraz oddziaływanie na uczucia
czytelników. Notabene praktycznie we wszystkich
utworach politycznych, a czasem nawet religijnych
zachęca do działania antytureckiego29. Również w

go typu: „nenia” czy „tren” nie są używane w sensie
gatunkowym, według badaczki mają one jedynie
wskazywać na tonację emocjonalną utworu, to jednak
można odnaleźć w nich wiele wspólnych cech z tymi
starożytnymi utworami.
Nenia to przede wszystkim manifest patriotycznych uczuć. Podmiot liryczny zwraca się w pieśni do
upersonifikowanej ojczyzny, o czym mogłyby świadczyć liczne apostrofy: „Słowieńska Safo”22 czy „Cudze miej, Polsko, przygody przed okiem”23, ta natomiast odnosi się w wypowiedziach o dużym ładunku
emocjonalnym do swoich wyrodnych dzieci, którym
wyrzuca między innymi: niezgodę i swawolę. Pod ich
postacią kryją się oczywiście przeciwnicy władzy monarszej. Miaskowski również w tonie profetycznym
snuje prognozy dotyczące dalszych losów Rzeczypospolitej. W pieśni pojawia się również nowy sposób
obrazowania zagrożenia kraju, które, jak zauważa
Kostkiewiczowa24, na długo wpisały się w tradycję
okolicznościowej poezji politycznej. Owe przywołane przez poetę liczne egzempla, które, jak twierdzi

Nenii występuje ten motyw. Miaskowski domaga
się połączenia sił i stłumienia zagrożenia ze strony
imperium już w zalążku „Przybądź Polaku, pierwej
Niestr, niż oni dopadną koni!”30
Nienawiść turecka poety mogła mieć swoje
źródła w bogatej tradycji literackiej, bowiem kierowani przekonaniami politycznymi pisali już o niej
między innymi Kochanowski, Orzechowski, czy też
Skarga31. Jednak u Miaskowskiego wynikała ona
przede wszystkim z głębokiej wiary, której filary
miały być podstawą budowania nowej Rzeczypospolitej32. Równie często jak kwestia turecka w jego
poezji pojawiają się liczne odniesienia do tragicznych
wydarzeń z zagranicy „Cudze miej, Polsko, przygody
przed okiem”33, poeta pokazuje w ten sposób, do czego może doprowadzić niezgoda i anarchia: „Płaczą
dziś greckie i węgierskie grody swojej niezgody”34.
Przykłady te pełnią przede wszystkim funkcję dydaktyczno-moralizatorską. Miaskowski jako dysponent
i krzewiciel wiary chrześcijańskiej występuje w Nenii
raczej w roli kaznodziei, aniżeli srogiego nauczyciela. Jego przestrogi nie są wypowiadane ex cathedra,
można je raczej potraktować jako dobrą radę: „Pozbędziesz prędko (wierz mi) synów twoich”35.
Wszystkie przykłady podane przez poetę w pieśni nawołują przede wszystkim do zgody i jedności
rodaków. Jak ciągle podkreśla, „zgoda buduje, niezgo-
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da rujnuje”. To proste staropolskie przysłowie można
byłoby potraktować niemalże jako motto większości
utworów z tego okresu, w tym również Nenii.
Omówione utwory niewątpliwe potwierdzają
ogromne zaangażowanie Miaskowskiego w bieżące
wydarzenia polityczne. Pokazują również, jak wielką
popularnością cieszyła się wówczas okolicznościowa
poezja i jaką rolę w społeczeństwie odgrywał poeta,
albowiem Miaskowski od samego początku rokoszu
staje do literackiej walki z przeciwnikami Zygmunta
III. Przykładem takiego starcia jest właśnie Apologia,
w której poeta żywo reaguje na zarzuty kierowane
pod adresem władcy. Operująca sarkazmem i drwiną
do reszty kompromituje oponenta. Nenia natomiast
uwydatnia niezwykłą elastyczność poety, który w
stosunku do zmieniających się nastrojów społecz-
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nych sprawnie posługuje się skrajnie odmiennymi
gatunkami literackim. Lamentacyjna pieśń dowodzi
również oryginalności Miaskowskiego, który już we
wstępnej fazie rokoszu wychodził poza obowiązujące
ówcześnie schematy.
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Zakres, rola erudycji

„Ktokolwiek oprócz tego domu Baranka pożywa,
święty nie jest”3. Człowiek żyjący w grzechu należy
do szatana. Antychryst działa wówczas, gdy istnieje
niezgoda, co słusznie zauważył św. Cyprian: „Jedność
i zgoda pospołu złączona, nie może być zwyciężona”4.
Tomasz Apostoł nie uwierzył, póki nie zobaczył.
Zdaniem Wujka, chrześcijanie również bardzo często
potrzebują namacalnych dowodów, by móc uwierzyć.
Św. Augustyn powiedział:

i funkcja parenetyczna
kazań przeznaczonych
na dzień św. Tomasza
Apostoła
ytuacja kaznodziejstwa polskiego
uległa zmianie około wieku XII,
kiedy to oratorzy zaczęli przemawiać do wiernych w języku narodowym. Nauki stały się wówczas
nieco bardziej zrozumiałe dla społeczeństwa. Sztuka
oratorska nigdy nie była łatwa. Dobry kaznodzieja
był nie tylko nieocenionym duchownym, ale również
doskonałym erudytą. Wszechstronna wiedza mówcy pozwalała mu na swobodne odwoływanie się do
rozmaitych egzemplów. Zazwyczaj wprowadzano je
dla lepszego zrozumienia wygłaszanych nauk z uwagi
na brak wykształcenia społeczeństwa.
Kaznodzieje pragnęli wyrażać myśli w sposób
celowy, sprawny metodycznie1. W kazaniach na dzień
św. Tomasza Apostoła staropolscy mówcy, powołując
się na wypowiedzi świętych, potwierdzali prawdziwość głoszonych przez siebie treści.
XVI – wieczny mówca kościelny i tłumacz
Biblii Jakub Wujek kazanie poświęcił zasadom wiary
chrześcijańskiej. Naukę przeplatał wypowiedziami
świętych. Cytował słowa św. Cyryla, św. Pawła, św.
Grzegorza, św. Hieronima, św. Cypriana i św. Augustyna. Większość z nich to Ojcowie i Doktorzy Kościoła. Twierdzą, że wiara jest podstawą do osiągnięcia
zbawienia. Św. Paweł uważa, że:

S

jeśli będziesz wyznawał usty swymi Pana Chrystusa (rozumiej, że jest rówien Ojcu), a wierzysz w sercu twoim, że go Bóg
wskrzesił od umarłych, tedy zbawion będziesz2.

Osiągnięcie zbawienia jest możliwe dzięki
przyjmowaniu Ciała Pana Jezusa. Należy czynić to w
sposób godny, ponieważ, jak twierdzi św. Hieronim:

A ci chociaż widzą, jeden święty a powszechny Kościół
Boży, i choć się go sami już domacać mogą, a wżdy to przedsię
wierzyć nie chcą. O wielkie szaleństwo odszczepieńskie, odcięte
od społeczności Kościoła Chrystusowego, co to cząstkę trzymasz, a wszystko tracisz5.

Chrystus dał Kościół jako dowód swojego istnienia. Pozwolił spożywać Ciało, by móc go „dotknąć”

i prawdziwie uwierzyć. W summie kazania Wujek
nienagannie wykorzystał sztukę perswazji. Sformułował pouczenia i wskazówki dotyczące wiary chrześcijańskiej.
Po pierwsze:
Pamiętajże naprzód mój chrześcijaninie miły, abyś się od
społeczności apostolskiego a powszechnego Kościoła żadnym
wiatrom nauk szatańskich nigdy unosić ani uwodzić nie dał6.

Po drugie:
Pamiętać masz, iż nie jest insza przyczyna czemu wszystkie piekielne bramy, wszystkie Odszczepieństwa, i wszyscy
Ministrzy Szatańscy na ten Kościół, i na prawego Pasterza
jego tak surowie biją, jedno aby owce Pańskie rozproszyli, a od
powszechnej trzody, jako złodzieje a łotrowie do swych jaskiń
przenosili7.

Po trzecie:
Przypatrz się wielkiej ślepocie odszczepieńskiej: że niczego
wierzyć nie chcą, jedno aż się tego prawie domacają: a co
dziwniejsza, tak są ślepi, że tej tak wielkiej, a tak wysokiej góry
Pańskiej, nad wierzchami wszystkich gór podwyższonej, która
napełniła wszystek świat, a nigdy się zataić nie może: to jest,
jednego Kościoła powszechnego, który był zawsze i wszędzie,
przedsię widzieć niechcą, chocia się on samisz potykają, tłuką i
rozbijają8.

Po czwarte
Tak wierz i tak wyznawaj o Chrystusie, jako o nim Tomasz
wierzył i wyznawał, żeć on jest onym prawym z zwierzchnim i
Panem i Bogiem, a k temu Panem twoim i Bogiem twoim: abyś
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nia i braku wiary. Dzięki temu w części wtórej doskonale posłużył się sztuką perswazji. Na przykładzie
niedowiarstwa Tomasza uwydatnił to, co jest najważDzięki tym radom udzielonym przez kaznoniejsze w osobistym doskonaleniu wiary chrześcijańdzieję, adresat doskonale wiedział co czynić, by żyć
skiej. W pierwszej części zyskał przychylność odbiorzgodnie z wolą Bożą.
Piotr Skarga również poświęcił kazanie zasadom cy, by w drugiej móc poprzez dobór odpowiednich
wiary. Jego kunszt artystyczny widoczny jest nie tylko argumentów umiejętnie wpływać na sposób postępowania adresata. Celowo zhierarchizował argumenty
w umiejętnie wplatanych wypowiedziach świętych,
zebrane w procesie inwencji, by następnie zastosować
ale przede wszystkim w sposobie przekazywania
zasadę wielostronnego objaśniania11. Rady, które
treści. W przeciwieństwie do swojego współbrata,
rzadziej przytaczał poglądy Ojców i Doktorów Koś- Skarga dawał, nie tylko pouczały i wskazywały właścioła, skupiając się na fragmentach wypowiedzianych ciwą drogę, ale przede wszystkim odpierały zarzuty
12
przez proroków Starego i Nowego Testamentu. Jako przedstawicieli innych wyznań .
Fabian Birkowski, podobnie jak poprzednicy,
jeden z nielicznych mówców cytował słowa Chrykazanie na Dzień św. Tomasza Apostoła poświęcił
stusa. Nie przesycał kazania przesadnie nagromadzonymi przywołaniami. W jego kazaniach odnaleźć wierze. Większość wypowiedzi świętych, które przytaczał w homilii, napisał w języku łacińskim. Chętnie
można wypowiedzi św. Jana, św. Łukasza, św. Pawła,
powoływał się na słowa proroków Starego i Nowego
św. Piotra, św. Augustyna, św. Mateusza i Dawida.
Wiara chrześcijańska nie jest łatwa, aby ją zrozumieć Testamentu. Między innymi cytował: Księgę Rodzaju, Księgę Psalmów, List do Rzymian, List do GaSyn Boży zstąpił na ziemię i nauczał o tym, co sam
latów, do Tesaloniczan, Ewangelię św. Mateusza czy
widział i czego doświadczył. Św. Jan powiedział:
Apokalipsę św. Jana13. Birkowski opisując człowieka
Sam i ten artykuł około zmartwychwstania ukazowaniem
w grzechu, cytuje ze psalmistą DawTenże: „Człosię uczniom swoim fundował, i nikt nas inszy o nim tak upewnić nie mógł. Przetoż wiara nasza o nim niepochybna jest, bo
wiek, gdy upadnie, nie rostrąci się, abowiem Pan
się na szczerem objawieniu Bożem jako inne funduje10.
podkłada rękę swoją”14.
Bóg w swoim miłosierdziu ratuje człowieka z
Nie ukazał się wszystkim, lecz tylko wybranym.
Jak twierdzi św. Paweł, apostołowie byli powołani, by upadku, wybaczając mu wszystkie przewinienia.
Osiągnięcie zbawienia, jak uważa św. Paweł, jest
głosić prawdę o Zmartwychwstaniu. Kłamstwo jest
możliwe poprzez czynienie dobrych uczynków
grzechem i żaden z uczniów Chrystusa nie mógł się
względem drugiego człowieka: „Jeden drugiego
go dopuścić. Narażając się bliźniemu, naraziłby się
ciężary ponoście, a tak wypełnicie prawo ChrystusoChrystusowi, jak uważa św. Łukasz. Żaden człowiek
we”15. Następnie w Liście do Rzymian Paweł pisze:
nie jest doskonały i jego wiara również taka nie jest.
„Słuchaj Izraelu, Bóg twój Bóg jeden jest”16. KaznoDlatego też Skarga zacytował za św. Piotrem jedno
dzieja, przywołując słowa św. Pawła, pokazał, że na
z błogosławieństw. Tomasz nie uwierzył, bo nie
całym świecie jest tylko jedna wiara i jeden Pan Bóg,
widział. W oczach Boga zaś błogosławieni są wszydo którego wszyscy powinni się uciekać.
scy ci, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Wiara
W kazaniach o św. Tomaszu Szymona Starobez uczynków jest martwa, dlatego też należy spowolskiego występują również liczne cytaty w języku
żywać Ciało Pańskie, by móc „dotknąć” i uwierzyć.
łacińskim. Nie są to już tylko i wyłącznie fragmenty
Chrystus z Ojcem i Duchem są jednością. To jedna
w nim wszystkie swe nadzieje zbawienia i pomocy pokładał, i
tak mu służył jako Panu swemu, i tak chwalił jako Boga swego9.

z objawionych tajemnic, którą ludzie już poznali, i w
którą muszą wierzyć. Skarga, umiejętnie wplatając
w pierwszej części kazania cytaty z Pisma Świętego,
uwypuklił najważniejsze kwestie dotyczące zwątpie-

pochodzące z Pisma Świętego, ale także wypowiedzi:
św. Hieronima, św. Augustyna, św. Chryzostoma i św.
Grzegorza. Kazania barokowego mówcy traktują o
pokoju, miłości i łaskach otrzymanych przez Toma-
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sza17. Między ludźmi sprawiedliwymi, a grzesznikami zgoda zaistnieć nie może, bo jak mówi prorok
Izajasz: „Sprawiedliwi będą prześladowani”18.
Bóg posłał na świat swojego Syna, aby przez
krew przelaną na krzyżu odkupił ludzkość. Zsyłając na świat Chrystusa, Bóg Ojciec zesłał ludziom
również pokój. Człowiek grzeszny może go doświadczyć tylko dzięki pokucie i nawróceniu, jak uważa św.
Hieronim19. Zdaniem psalmisty Dawida, w świecie
doczesnym pokój doskonały nie istnieje, ponieważ
czeka on na każdego w niebie20. Mówiąc o miłości
Chrystusa względem człowieka, kaznodzieja przywołał historię dobrego Pasterza. Tomasza utożsamił
z zagubioną owcą, zaś Pasterza z Bogiem. Zdaniem
oratora, Ojciec w niebie jest miłosierny i czeka na
nawrócenie każdego grzesznika, bo, jak twierdzi św.
Paweł, jego miłość „cierpliwa jest i łaskawa”21.
Tematyka kazań Franciszka Rychłowskiego jest
niemalże identyczna co wspomnianych już wcześniej
mówców staropolskich. Problematyka pierwszego
koncentruje się wokół grzechu i pokuty, natomiast
drugiego, wokół łask danych Tomaszowi22. Język,
którym się posłużył Rychłowski jest prosty, pozbawiony patosu. Cytował przede wszystkim fragmenty
z Biblii. Przytoczone przez kaznodzieję słowa mówią o grzechu. Grzech jest zły, a ludzie są z natury
grzeszni. Prorok Izajasz tak pisze o grzechu:

dokonać wyboru. Jeżeli wybierze drogę w prawdzie,
umocni go w walce ze złem. Zazwyczaj wielcy mów-

cy Kościoła wiedzę czerpali z ksiąg Pisma Świętego,
dlatego też ich nauki stawały się bardziej wiarygodne. Problem, który podejmowali, był zawsze aktualny
dla współczesnego im odbiorcy. Najczęściej cytowali
wypowiedzi świętych katolickich, ponieważ tylko oni
stawali się autorytetami dla biedniejszych warstw
Umyjcie się, czystymi bądźcie, znieście złość myśli waszych społecznych. Przyczyna, która nakłoniła kaznodziez oczu moich, choćby też grzechy wasze były jako karmazyn,
ję do przygotowania mowy, stanowiła zarazem jej
ubielone zostaną jako śnieg: choćby były czerwona jak robaczek,
temat. Ważne były treści kazania i to, w jaki sposób
jako wełna białymi się staną23.
mówca posługiwał się swoją erudycją. Za główny cel
Kaznodzieja zaobserwował, że tylko pokuta i
każdy orator stawiał sobie udowodnienie postawionej
szczery żal za przewinienia umożliwią człowiekowi
tezy i odparcie zarzutów strony przeciwnej. Zasadniosiągnięcie zbawienia. Bóg odpuszcza grzechy każczo kazania były nacechowane emocjonalnie. Wydemu, kto żałuje. Jak nauczał św. Chryzostom:
woływały radość bądź smutek, dawały nadzieję lub
Pilnie uważaj jako Bóg gładzi grzechy: tak
doprowadzały do zwątpienia25.
gładzi, że ich i znaku nie zostanie. Nie tak się leczą
Parenetyka w literaturze służy określaniu dwóch
ciała, choćby lekarz i tysiąc sposobów wymyślał, rany zjawisk, które pozostają z sobą
zagoi, ale blizny nie zniesie, zawsze ta zostaje świad- w nierozerwalnym związku. Postawa parenetyczna to
kiem przyszłej rany, a twarzy znaczym oszpeceniem.
Ale Bóg tak na duszy leczy, że i blizna grzechu w niej
nie zostanie, i owszem za uleczeniem, duszę piękną czyni24.
Bóg dał człowiekowi wolną wolę, aby mógł on

taka, którą pisarz przyjmuje wobec odbiorcy tekstu,
aby nakłonić go do naśladowania przedstawionych
wzorców osobowych. Literatura parenetyczna to taki
typ piśmiennictwa, który upowszechnia propagowa-
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ne wzory postępowania związane z malejącymi wyobrażeniami o rolach społecznych. Głównym celem
tej literatury było propagowanie wzorów osobowych
przy pomocy wybranych technik literackich26.
Ludzie potrzebowali wzorów do naśladowania. Ktoś, kto stawał się autorytetem, motywował w
dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Przemierzając poszczególne epoki zauważyć można, że ludzie
poszukujący autorytetu nie ograniczali się tylko
i wyłącznie do studiowania drzewa genealogicznego
rodziny, ale bardzo często mentorów poszukiwali
wśród świętych. Takich autorytetów dostarczał Kościół i jego nauki.
Działo się tak również u początków kaznodziejstwa. Celem mówców było nauczanie. Nauczać.
Dydaktyzm w kazaniach może przejawiać się różnie.

chce, niechaj się nie liczy owca Chrystusowa: nie jest
wiernym ale niedowiarkiem. Bo każdy chrześcijanin
wierny, a każdy odszczepieniec niewierny jest27.
Każdego zbłąkanego, który utraciwszy wiarę
odwrócił się od Boga, kapłan powinien pouczać i
motywować w działaniu, by już nigdy nie był niedowiarkiem, ale wierzącym, tak jak św. Tomasz Apostoł.
Piotr Skarga skupił się wyłącznie na postaci
Tomasza Apostoła. Nie przytoczył żadnego opowiadania, ani też nie powołał się na biografię innego świętego. Kazanie poruszało problem grzechu i
ukazywało moc, jaką posiada żywa wiara
chrześcijańska. W części wtórej Skarga dokładnie
opisał Tomaszowe niedowiarstwo. Poprzedzający
kazanie fragment Ewangelii św. Jana nie dla wszystkich był w pełni zrozumiały, dlatego też część drugą

jącym w grzechu.
Jedna owczarnia, jeden jest Pasterz, któremu Pan
zlecić raczył wszystkie owce swoje: Kto w tej owczarni nie jest, kto tego Pasterza znać i słuchań nie

W odróżnieniu od Skargi, Fabian Birkowski
posłużył się licznymi porównaniami i symbolami.
Kazanie rozpoczął od porównania Kościoła do białogłowej Maryi mającej nad głową koronę z gwiazd

Jest on uzależniony od tego co i w jaki sposób chce
przekazać mówca. Zazwyczaj zbiory przeznaczone
na święta całego roku mają na celu ukazanie świętości wybitnej jednostki. W kazaniach przeznaczonych na Dzień świętego Tomasza Apostoła postacią
przywoływaną przez wszystkich oratorów jest wątpiący uczeń Chrystusa. Na podstawie historii jego
niedowiarstwa staropolscy mówcy wyjaśniali, czym
jest grzech i w jaki sposób z nim walczyć. Tomasz,
zwątpiwszy – uwierzył, wierząc – wyznał, a wyznając,
zaufał woli Pana.
Jakub Wujek przywołał historię pasterza i zagubionej owcy. Każda zagubiona owca symbolizuje
człowieka grzesznego, natomiast pasterz – kapłana
czuwającego nad wiernymi chrześcijanami. Owce
zawsze trzymają się w stadach, ale kiedy jedna z nich
niepostrzeżenie oddali się od pozostałych, dobry
pasterz powinien zostawić resztę, by móc szukać
tej jednej, zagubionej. Szatan, który jest przyczyną
grzechu, wcielając się w postać wilka, próbuje ukryć
głęboko swoją zdobycz. Jeżeli pasterz nie będzie
dbał o każdą zabłąkaną owcę, wówczas wszystkie się
zagubią. Tak dzieje się również z człowiekiem trwa-

kaznodzieja poświęcił na wyjaśnienie objawienia
Chrystusa Tomaszowi. Język patetyczny uniemożliwiał odbiorcy dokładną interpretację kazania. Dydaktyzm u Skargi polegał na stawianiu przez niego
pytań i rzetelnym udzielaniu odpowiedzi28.
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dwunastu.
Gwiazdy te znaczyły dwunastu Apostołów,
którzy Kościół ś. jako korona niejaka królewska
zdobią, jako biskupi rządzą, jako gwiazdy oświecają.
Z tej liczby gwiazd chciał jedne na ziemię wytrącić
smok on piekielny. Ogon jego pociągnął trzecią część
gwiazd z nieba i puścił je na ziemię29.
W części strąconych przez szatana gwiazd miał
znaleźć się św. Tomasz. Grzesząc – upadł, a wyznając wiarę w Boga, został przez niego podźwignięty.
Dzięki szczeremu wyznaniu wiary, grzechy Tomasza
zostały odpuszczone. Kolejno kaznodzieja przyrównał Tomasza do ślepego Izaaka, który poprzez dotyk
chciał rozpoznać syna, i do Judasza, przyznającego
się do popełnionego grzechu przed sobą, ludem i
kapłanami30. Birkowski pokazał, jak łatwo jest utra-

przykazaniami, Pan osłania, natomiast tych, którzy
grzeszą, nieustannie usuwa z grona błogosławionych.
Kaznodzieja poprzez liczne porównania znakomicie nakreślił problem grzechu. Dzięki przywołanym
przykładom uczynił homilię znacznie bardziej zrozumiałą dla niewykształconych grup społecznych.
Szymon Starowolski kazanie rozpoczął od
opisania cudu wskrzeszenia Łazarza. Cud ten można rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, wskrzeszenie
Łazarza symbolizuje śmierć i Zmartwychwstanie
Syna Bożego, po drugie zaś kazanie, zapowiedź sądu
ostatecznego, kiedy wszyscy umarli powstaną z grobów, by dopełniła się przepowiednia wypowiedziana
w Piśmie Świętym. Tak jak Gedeonowi Bóg ukazał
się pod postacią Anioła, tak Tomaszowi Chrystus
kazał włożyć rękę w swój bok. Starowolski, podobnie

cić wiarę i jak trudno ją odbudować. Opisując rany
Chrystusa orator zestawił je z dziurami w zbrojach
rycerzy:

jak Wujek, odwołał się do historii zagubionej owcy.
Sposób interpretacji obu homiletyków był zupełnie
inny. Św. Piotr na pytanie Jezusa czy go miłuje, trzykrotnie odpowiedział twierdząco. Wtedy Jezus kazał
mu iść i paść owce.
A to przecie Pan, jako pilny Pasterz i miłujący
owieczki swoje, nie chciał zgubionej owce Tomasz ś.
opuścić33.
Tomasz jest taką zagubioną owcą, której Bóg
szukał. Znalazłszy ją, uniósł na ramiona i przytulił do
piersi, jak matka swoje dziecko. Tak jak Pasterz szukał zaginionej owcy, tak Chrystus szukał Tomasza,
by mu się ukazać. W drugim kazaniu Starowolski
umieścił opis sytuacji panującej na dworze królewskim.

Tak więc żołnierz na puklerzach i zbrojach swoich pokazuje dziury, znaki męstwa swego. Tak dzielny Hetman, który na
wojnę jechał z rozkazania króla swego, aby pojedynek czynił za
zdrowie królestwa swego, gdy ran wiele odniesie, nieprzyjaciela
jednak pożyje, i zwycięstwo odniesie; będzieli spytany od lekarza, czy chce tak być uleczony, aby ani znaku jednego ran znać
nie było, ale szpetność wszelaka nie będzie; pewnie odpowie:
iż tak ja chcę być uleczony, żebym dostąpiwszy starodawnego
onego zdrowia i ozdoby pierwszej, mógł mieć znaki na sobie
tryumfu przezacnego31.

Każdego walczącego podziurawione zbroje sławią, gdyż są one doskonałym świadectwem oddania
i wierności ojczyźnie. Tak dzieje się również z Chrystusem. Nie szpecą go rany, ale wywyższają. Oddał
życie za każdego człowieka, cierpiał, by odkupić lud.
Wartość wiary chrześcijańskiej Birkowski ukazał
poprzez porównanie jej do małżeństwa.
Co mi to za małżeństwo, gdy niewiasta jedna
wielu ma mężów; pewnie ta abo nierządnicą, abo
cudzołożnicą będzie zwana; bo która nie ma wiary,
czystości, wstydu, nie ma ta cnoty; taka religia, która
ma wiele bogów, jest niewstydliwa, niepewna, bo

Mają to we zwyczaju wszystkie dwory, Królów, Panów, i
książąt tego świata, iż nie mają pilnego respektu na sługi swoje.
Będzie drugi lat dziesięć, dwadzieścia abo trzydzieści na dworze; służy pilno: alić jedna raza z lada okazyjki rozgniewa się
Pan na niego, i każe mu precz ode dworu, a on co lata strawił,
co majętności swoje nadtracił, to wszystko wniwecz. A kiedy
się za nim drudzy przyczyniają, powiadając, że zasłużony, to ich
Pan zaraz słowem odprawi, by był nazasłużeńszy, i nagodniejszy,
tedy go mieć nie chce.
Na dworze zaś Chrystusowym, jako u dobrego, i łaskawego Pana, inaczej się wszystko dzieje. Bo kiedy mu co sługa
przewini, to on wybaczy, iż z ułomności natury swojej, ludzie
zgrzeszył, i odpuści łaskawie. Kiedy wzgardzi służba jego, i
pójdzie precz za światem, abo za ciałem, to go sam Pan wezwie

wiary nie ma32.
Bóg ochrania swój lud podobnie jak orlica
pisklęta. Tych, którzy dobrze czynią, żyją zgodnie z
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miłościwie, aby nie zginął, a wrócił się nazad do niego34.

gdzie ręce, żebyśmy się zagrzali, jako do czasu zimy w rękaw,
abo zanadrza rękę kładziemy, abyśmy się tak zimnymi będąc
zagrzemi37.

Człowiek grzeszny nie jest potrzebny Jezusowi jako kolejny sługa, ale potrzebna jest mu ludzka
dusza. W trzecim kazaniu orator powołał się na
fragmenty biograficzne wybranych świętych. Opisał
moment, w którym każde z nich dotknęło się Pana
Jezusa. Św. Janowi dzięki dotknięciu zostały objawione wszystkie tajemnice niebieskie, św. Piotrowi
Chrystus podarował klucze do nieba, by stał na
straży wartości człowieka, św. Magdalena otrzymała
odpuszczenie wszystkich grzechów, zaś Symeon,
odwagę i męstwo. Opowieści o świętych
i łaskach przez nich otrzymanych pokazały człowiekowi, że nawet najbardziej zatwardziały grzesznik
jest w stanie się nawrócić. Jezus daje możliwość
powstania z każdego upadku. Tylko od człowieka
zależy, czy wyciągnie rękę po pomoc czy też nie35.
Franciszek Rychłowski na początku kazania
zestawił wiarę chrześcijańską z dwoma wężami:

Te trafne spostrzeżenia pozwoliły kaznodziei na
doskonałe zobrazowanie korzyści płynących z przebywania blisko Boga38.
Dążenie do kształtowania właściwych postaw
poprzez pouczanie lub dawanie właściwych wzorców
– tzw. wzorców parenetycznych, było celem każdego staropolskiego kaznodziei. Przede wszystkim
kazania przeznaczone na Dzień Świętego Tomasza
Apostoła udzielały pouczeń dotyczących przezwyciężania grzechu, który obnaża człowieka, czyniąc go
nieczystym. Bóg podając pomocną dłoń pragnie, by
grzesznik oczyścił się z wszelkiego zła. Kaznodzieje
za pomocą licznych porównań i symboli przekazali
w sposób barwny, interesujący objaśnienia perykopy
ewangelicznej. Literatura parenetyczna miała być
pomocą dla każdego człowieka w dążeniu do doskonałości.

Wielka jest różność między wężem żywym, a między
wężem nieżywym, a także w złoto oprawnym. Wąż żywy jest
jadowity, trucizny, jadu pełny, sprośny, kąsający, zabijający, ale
wąż umorzony, w złoto oprawiony, już nie ukąsi, a zatym jadem
i trucizną swoją nie zarazi36.
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