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sposób postrzegania przez społeczeństwo rzekomych 
,,wspólniczek szatana” oskarżanych o praktykowanie 
magii. 

Najczęściej pojawiające się cechy czarownic to: 
złośliwość, podłość, wrogość, zła wola, które prze-
kładają się na ich szkodliwą działalność wymierzoną 
w innych ludzi. Choć członkowie społeczeństwa 
staropolskiego nie zawsze wierzyli w umiejętności 
i moc magicznych praktyk ,,wspólniczek szatana”, 
to nigdy nie wątpili w niegodziwość i złe intencje 
kobiet oskarżonych o czarostwo: ,,Motorem działań 
czarownic w opinii ogółu była złość, niemal rów-
noważna ze stałą predyspozycją do czynienia zła”1. 
Przykładów złośliwych uczynków czarownic można 
odnaleźć w utworach bardzo wiele. W jednym z 
fragmentów Roksolanii…, kuma niosąca niemow-
lę do chrztu próbuje je uspokoić, powstrzymać od 
płaczu. Kobieta podejrzewa, że zostało ono zauro-
czone spojrzeniem wiedźmy2. Obawy bohaterki 
dzieła Klonowica świadczą o tym, że nawet dziecko, 
które nie zdążyło jeszcze w niczym zawinić czarow-
nicy, może ponieść niezasłużoną karę wynikającą ze 
złego usposobienia kobiety. W innym miejscu autor 
Roksolanii… pośród wielu umiejętności czarownic 
wymienia wywoływanie niepożądanych zjawisk 
pogodowych (burze, deszcze, gradobicia), które 
niszczą plony znienawidzonych przez wiedźmy osób. 
Pogarszanie aury pogodowej to jedno z najczęściej 
podejmowanych przez ,,wspólniczki szatana” działań 
magicznych obok m.in. marnowania piwa i mleka, 
uciekania się do wróżb, magii miłosnej, a także cza-
rów obronnych, podejmowanych przeciwko zaklę-
ciom zadanym przez inne czarownice i czarowników. 
W procesach o czary oskarżano głównie o pozbawia-
nie zdrowia, życia oraz majątku, zaś do najbardziej 
rozpowszechnionych praktyk magicznych należało 
odbieranie zwierzętom mleka3. Klonowic wymienia 
zaobserwowane na terenie Rusi Czerwonej magiczne 
praktyki (rzucanie klątw, uprawianie czarów miłos-
nych, pozyskiwanie mleka ze sznura) i wywołane za 
ich pomocą tajemnicze zjawiska, zwłaszcza niespo-
dziewany deszcz, grad, burze i inne anomalia, nisz-
czące uprawy rolne (Roksolania…, s. 113-115).

Czarownica 
w literaturze staropolskiej – 
przedsiębiorcza znachorka 
czy wspólniczka szatana?

K
im tak naprawdę była staropolska 
czarownica? Oszustką zarabiającą 
na ludzkiej naiwności? Znachor-
ką niesprawiedliwie posądzaną o 
pakt z diabłem? A może działa-

jącym na niekorzyść innych „narzędziem szatana”? 
Wskazówek pomocnych w odpowiedzi na te pytania 
dostarczają dzieła polskiego renesansu i baroku. Nie 
zawsze są to utwory w całości poświęcone charak-
terystyce ,,wspólniczek szatana”. W jednych znaleźć 
można obszerną prezentację bohaterek–wiedźm, w 
innych informacje o kobietach ograniczają się jedy-
nie do zarysowania przez autora kwestii czarostwa. 
Jednak bez względu na ilość miejsca poświęcone-
go postaciom czarownic, w niemal każdym dziele 
można znaleźć istotne informacje o cechach, umie-
jętnościach i praktykach magicznych domniemanych 
„wspólniczek szatana”. Wiadomości o wiedźmach, 
które podają utwory literackie i użytkowe, noszą silne 
znamiona poglądów, wierzeń i przesądów obecnych 
w społeczeństwie renesansowej i barokowej Rzeczy-
pospolitej. Literatury pięknej podejmującej zagad-
nienie czarostwa nie sposób oddzielić od wydarzeń 
historycznych, udokumentowanych m.in. sprawo-
zdaniami z procesów o czary. 

Renesansowi i barokowi autorzy głoszą skrajne 
poglądy na temat wiedźm. Jedni potępiają osoby 
uprawiające czary, przedstawiając je jednoznacznie 
negatywnie, z innych dzieł wyłania się współczucie, a 
nawet sympatia dla czarownic, w pozostałych cha-
rakterystyka ich działalności nie jest wartościowana 
dodatnio lub ujemnie, lecz pozostawiona opinii od-
biorcy. Przegląd informacji o wiedźmach opisanych 
w utworach doby renesansu i baroku pozwoli poznać 
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który przywołuje przypadek ćwiartowania i goto-
wania dzieci w jednym z domów w Berlinie (Nowe 
Ateny…, s. 122, 127). Maści potrzebne do czarodziej-
skich zaklęć wiedźmy przygotowują również z ciał 
szubieniczników oraz ofiar wbitych na pal. W Młocie 
na czarownice znajduje się opis zeznań czarownicy 
spalonej w mieście Dann, z którego wynika, że ko-
bieta za pomocą igieł wbijanych w mózgi, pozbawiła 

życia ponad czterdzieścioro niemowląt. W innym 
miejscu pojawia się informacja, że wiedźmy pozba-
wiają noworodki rąk, a niektóre z nich mają zjadać 
nawet własne dzieci (Młot…, s. 132, 50). W tekście 
Czarownicy powołanej…8 znajdują się doniesienia 
o mordowaniu ludzi, a zwłaszcza nieochrzczonych 
dzieci, z których wiedźmy ,,wysysają krew” oraz spo-
rządzają rozmaite substancje magiczne. Zabijanie to 
jedno z sześciu wymienionych w Malleus maleficarum 
zagrożeń czyhających na ludzi ze strony czarownic. 
Pozostałe to: wzbudzanie nieczystej miłości, podsy-
canie uczuć zazdrości i nienawiści, wywoływanie po-
ronień i bezpłodności, uszkodzenie wybranej części 
ciała oraz skłanianie ludzi do szaleństwa (Młot…, s. 
79). Wiedźmy miały też uciekać się do mordowania 
zwierząt: ,,[…] nie masz prawie tej wioski gdzie-
by czarownice niewiasty bydła nie zarażały, mleka 
nie odejmowały i podczas zabijały” (Młot…, s. 138). 
,,Wspólniczki szatana” pozbawiały trzodę i bydło 
życia poprzez złe spojrzenie, dotyk, a także przez 
zakopywanie ,,czarów”, m.in. kości innych zwierząt 
pod progami obór czy stajni. Również Chmielowski 

Informacji o magii pogodowej dostarczają 
również Młot na czarownice4 i Nowe Ateny5. Ząb-
kowic pisze o deszczach, gradach i ogniu zsyłanym 
wprost z nieba. Wspomina również czarowników: 
Hoppo i Stadlina, którzy potrafili nie tylko wywo-
ływać konkretne zjawiska atmosferyczne, ale mieli 
też zdolność zabicia człowieka piorunem. Wiedźmy 
opisane w Malleus maleficarum zsyłały deszcz, wkła-
dając miotły do wody, a następnie podnosząc je do 
góry i wytrząsając z nich krople (Młot…, s.118, 147). 
Chmielowski stwierdza, że czarownice wywołują 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne w celu znisz-
czenia lasów i pól uprawnych. W innym miejscu 
pisze o przypadkach zatruwania przez wiedźmy wód 
i powietrza (Nowe Ateny…, s.127). Wątek wpływania 
czarownic na aurę pogodową pojawia się również 
w satyrze Krzysztofa Opalińskiego Na ciężary i 
opressyją chłopską w Polszcze6. Autor jednak daje 
do zrozumienia, że są to jedynie wymysły i uroje-
nia ludzi, nie zaś rzeczywiste działania rzekomych 
,,wspólniczek szatana”. Obraz złośliwej, podstępnej 
czarownicy spotkać można również w Peregrynacji 
dziadowskiej7. Stara Dzwonniczka, opowiadająca o 
swoich niezwykłych zdolnościach, prezentuje siebie 
jako ,,umiejętną” czarownicę, która potrafi pomóc 
innym, ale też, jeśli zajdzie taka potrzeba, w znaczący 
sposób zaszkodzić. Do dobrych uczynków bohaterek 
Peregrynacji zaliczyć można: leczenie zębów i roz-
maitych chorób, odbieranie porodów, odczynianie 
uroków, pomoc opętanym i nieszczęśliwie zakocha-
nym. Szkodliwe działania to: pozbawianie możliwo-
ści ożenku i zamążpójścia, zadawanie bezpłodności 
oraz impotencji, zaklinanie zwierząt, wywoływanie 
chorób, złamań, paraliżu, rzucanie uroków.

Czarownice posądzano o okrucieństwo i bez-
względność, zwłaszcza w stosunku do dzieci. Wie-
rzono, że akuszerki asystujące przy porodach, oddają 
czartowi niemowlęta poprzez podniesienie ich w 
górę nad ogniem. Pojawiają się również informa-
cje, że ,,wspólniczki szatana” kradną i zabijają nie-
ochrzczone noworodki, by wykonać z ich ciał maści 
potrzebne do przemieszczania się na ożogach, kijach, 
miotłach, pisze o tym m.in. Benedykt Chmielowski, 
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kłada się również na ich relacje z mężami. Wiedźmy, 
będąc posłusznymi jedynie szatanowi, mają obo-
wiązek życia w niezgodzie ze swoimi prawowitymi 
współmałżonkami (Nowe Ateny…, s. 130). Do zadań 
czarownic należy również skłócenie i doprowadzenie 
do rozstania szczęśliwych małżeństw. 

Złośliwość, zazdrość oraz skłonność do wszczy-
nania awantur łączą się z inną, często pojawiającą się 
u czarownic cechą – mściwością. Bohaterka Peregry-
nacji dziadowskiej, Stara Dzwonniczka, nie ukrywa 
swojej pamiętliwości: ,,Kiedy mnie kto rozgniewa, 
trudno uwarować”, dając do zrozumienia, że potrafi 
okrutnie odpłacić za swoje krzywdy wrogom. Mści-
wa jest też inna postać z Peregrynacji… – Latawica, 
która swoimi czarami broni się przed ludzką nie-
przychylnością. Jedna z czarownic opisanych przez 
Ząbkowica, urażona brakiem zaproszenia na wesele, 
poprosiła o wsparcie szatana, który za pomocą gradu 
spowodował nagłe zakończenie uroczystości (Młot…, 
s. 65-66). Najpełniej jednak skonność do zemsty 
ujawnia się u bohaterek sielanek Szymonowica10 i 
Gawińskiego11, rywalizujących o ukochanego męż-
czyznę. W utworze Szymonowica porzucona kobieta 
przystępuje wraz ze służącą Testyli do odprawiania 
czarów miłosnych. Sposobem na odzyskanie Męża 
i ukaranie poczynań jego kochanki ma być dziewięć 
działań magicznych, opierających się na tzw. magii 
sympatycznej12. Żona i Testyli kolejno przystępują 
do: sypania prosa, palenia jesionowych liści, topie-
nia wosku, kręcenia wrzeciona, tworzenia węzłów, 
pieczenia nietoperza, palenia ziół, wywoływania 
potliwości u Męża za pomocą chustki oraz warzenia 
kaszy bez ognia. Jednocześnie z rozpoczęciem ostat-
niej czynności do domu powraca Mąż. Żona jednak 
nie zadowala się odzyskaniem kochanka, odzywa się 
w niej dusza mścicielki, postanawia dotkliwie uka-
rać znienawidzoną rywalkę. Palenie żył ma wpłynąć 
na skurcze narządów kochanki, wleczenie szmaty 
ma doprowadzić do sponiewierania ciała kobiety 
na oczach innych ludzi, hukanie sowy ma wywo-
łać wrogie nastawienie społeczeństwa, które odtąd 
powinno nazywać kochankę wszetecznicą, wreszcie 
trzykrotne splunięcie i wypowiedzenie zaklęcia ma 

pisze o zdolności zabijania zwierząt hodowlanych 
przez osoby parające się czarną magią. Autor No-
wych Aten swoje rozważania poparł przykładem z 
dzieła Gelliusa, który pisał o afrykańskich ,,fami-
liach”, potrafiących za pomocą zdradliwiej pochwały 
uśmiercić lub zesłać chorobę na zwierzęta, a nawet 
ludzi (Nowe Ateny…, s. 127-128). Autor Czarow-
nicy powołanej, będąc świadkiem procesu o czary w 
Poznaniu, dowiedział się o zdolności zabijania przez 
czarownice ludzi i zwierząt za pomocą zioła, które 
odnaleźć można tylko na Łysej Górze. By pozbawić 
życia, wystarczyło pokropić wybraną osobę lub zwie-
rzę substancją uzyskaną z ugotowania tajemniczej 
rośliny (Czarownica powołana…, s. 26). Opaliński z 
kolei ośmiesza taktykę obarczania domniemanych 
czarownic winą za śmierć każdego kolejnego zwie-
rzęcia w gospodarstwach (Na ciężary…, s. 25).

Niegodziwość wiedźm miała się również prze-
jawiać w zadawaniu przez nie rozmaitych chorób i 
ułomności. Ząbkowic opisuje przypadki wywoływa-
nia u ludzi ślepoty, kolki, trądu oraz epilepsji, którą 
czarownice zadawały w pokarmie oraz napoju uzy-
skanym z ciał zmarłych wiedźm (Młot…, s. 122). 

Swarliwość i zgorzknienie to cechy nieodłącznie 
związane z naturą czarownic. Łączą się ze stałym 
u ,,wspólniczek szatana” uczuciem gniewu i zawi-
ści. Opisane w literaturze awanturnictwo wiedźm 
jest najczęściej domeną zazdrosnych i porywczych 
sąsiadek. Literackie wizerunki kłótliwych czarownic 
zgadzają się z zachowanymi opisami usposobienia 
i zachowań kobiet sądzonych w procesach o czaro-
stwo. Jak pisze Małgorzata Pilaszek: ,,Protokoły ze-
znań wskazują […], że oskarżone o czary są osobami 
raczej niepokornymi i często skłóconymi z sąsiedz-
twem”9. Jednym z dowodów na kłótliwość czarownic 
ma być opisana w Młocie na czarownice historia 
prawego rzemieślnika, który: ,,zaszedł w słowa z bia-
łągłową, jakąś swarliwą […]” (Młot…, s. 121). W 
wyniku sprzeczki, kobieta w porozumieniu z czartem 
zaraziła mężczyznę trądem, za co została spalona 
na stosie. Częste awantury i ,,słowne potyczki”, w 
których biorą udział wiedźmy, wiążą się z ich nie-
szczerością. ,,Wybuchowy” charakter czarownic prze-
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dzenia magicznej substancji pozyskanej z prosa i ziół. 
Następnie przybywa po zachodzie słońca do domu 
Fiedory, kładzie na jej ciele wcześniej przygotowaną 
miksturę, ucieka się o pomoc do duchów, wypowiada 
tajemne zaklęcia i przyzywa kozła, który jest czytel-
nym nawiązaniem do postaci szatana (Roksolania…, 
s. 115-121). Na uwagę zasługuje zastosowanie przez 
guślarkę ziół, stanowiących podstawowy składnik 
czarów miłosnych oraz uciekanie się do pomocy 
demonów i szatana, bez których czarownica nie 
może niczego dokonać. Wymowna jest również pora 
odprawiania czarów, która przywodzi na myśl nocne 
sabaty czarownic na Łysej Górze. 

Często pojawiający się w literaturze motyw 
magii miłosnej znajdował odzwierciedlenie w rze-
czywistych działaniach domniemanych czarownic. 
Na miłosne zaklęcia przywołane w dziełach poetów 
XVI– i XVII–wiecznych duży wpływ miały czary 
praktykowane w starożytnej Grecji i Rzymie. Tak 
stało się m.in. w przypadku sielanki Szymonowica, 
w której ludowe praktyki magiczne zostały połączo-
ne z czarami znanymi z utworów Teokryta i Wer-
giliusza16. Powszechną wśród czarownic znajomość 
magii miłosnej można uznać za wyznacznik dużej 
biegłości w czarach rzekomych wiedźm. Bohaterkom 
utworów można więc przypisać inteligencję, zna-
jomość ludzkich pragnień i potrzeb, a z pewnością 
dużą przenikliwość oraz spryt, czego potwierdzeniem 
jest postać Starej Dzwonniczki z Peregrynacji, któ-
ra zapewnia, że potrafi ,,[…] namędrszego pięknie 
wywieść w pole” (Peregrynacja…, s. 170).

Większość literackich wizerunków czarownic 
łączy je z postacią diabła. Wiedźmy przedstawiane 
są jako ,,wspólniczki szatana”, przyczyniające się do 
szerzenia zła na świecie oraz komplikowania ludz-
kich losów. Autor Czarownicy powołanej, czyniąc roz-
różnienie na czarownice i zabobonnice, pisze o tych 
pierwszych, że ich status jest niższy niż ludzi opęta-
nych. Wiedźmy bowiem dobrowolnie wybierają sza-
tana na swojego władcę i opiekuna, oddają mu swoje 
ciało i duszę, porzucając tym samym wiarę chrześci-
jańską i wszystkie sakramenty święte. Pojawiają się 
również informacje o bluźnierstwach skierowanych 

sprawić okrutne męki fizyczne, owrzodzenie, zaro-
baczenie ciała oraz upadek moralny rywalki. Odpo-
wiedzią na działania Żony są zaklęcia Pani z sielanki 
Gawińskiego. Bohaterka Odczarów dorównuje 
mściwością postaci z utworu Szymonowica i zamie-
rza ,,złe złym goić”, zrzucając całą odpowiedzialność 
za zaistniałą sytuację właśnie na Żonę ukochanego 
mężczyzny. Pani nazywa rywalkę wiedźmą, oskar-
ża ją o kradzież narzeczonego, podejrzewa, że ta 
zwiodła jej ukochanego, m.in. za pomocą czarów, 
fałszywych obietnic i kosztownych prezentów. Od-
czary rozpoczynają się od zaznaczenia nożem przez 
służącą Dirce magicznego kręgu13 na ziemi, w któ-
rego środku będą odbywać się wszelkie zaplanowane 
czynności. Następnie przy pomocy kryształu i topie-
nia wosku spadającego na wodę, kobiety mają ujrzeć, 
co dzieje się w danej chwili z rywalką i zaginionym 
kochankiem. Widząc w zwierciadle kolejno zada-
wane przez Żonę czary, wspólniczki przystępują do 
odczyniania zaklęć. Na palenie żył odpowiadają za-
moczeniem korzenia w zimnej wodzie i złamaniem 
go, co doprowadzić ma do impotencji pana14. Na wle-
czenie szmaty – podarciem chusty na trzy części i 
trzykrotnym machaniem nimi wokół głowy, mający-
mi doprowadzić do pomieszania rozumu i zawrotów 
głowy u Żony. Według Pani, hukanie sowy powinno 
być wymierzone nie w nią, lecz w rywalkę, gdyż to 
ona zasłużyła na złą sławę wśród ludzi. W końcu, 
na trzy splunięcia kobiety odpowiadają przygoto-
waniem wywaru z piany węża, węgla i wody, który 
ma doprowadzić do oszpecenia ciała Żony. W dzia-
łaniach czarowskich Pani uwagę zwraca trzykrotne 
powielanie określonych czynności. Warto zauważyć, 
że konkretnym cyfrom i liczbom, m.in. trójce, dzie-
wiątce, trzynastce, przypisywano magiczną wartość 
i wykorzystywano w trakcie odprawiania czarów, np. 
w ilości powtórzeń określonych czynności15. 

Sielanki Szymonowica i Gawińskiego nie wy-
czerpują obecnego w literaturze tematu magii mi-
łosnej. Podobnymi praktykami zajmuje się ,,baba 
niecna” z poematu Roksolania…, która zobowiązuje 
się przywrócić kochanka zrozpaczonej Fiedorze. 
Czarownica swoje działania rozpoczyna od przyrzą-
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porozumieniu z siłami piekielnymi (Roksolania…, s. 
171). Swoje czary guślarka przeprowadza z pomocą 
czarta, który sam w postaci kozła przywozi na swym 
grzbiecie ukochanego Fiedory. Stara Dzwonniczka 
z Peregrynacji dziadowskiej również otwarcie przy-
znaje się do współpracy z diabłem, mówi, że zna 
,,wiele czartów w piekle” (Peregrynacja…, s. 171). Jej 
koleżanka Latawica zdradza, że zawsze nosi przy 
sobie ,,czartowskie zioła”, którymi może wywołać 
m.in. paraliż. Bohaterki sielanek Szymonowica i 
Gawińskiego, choć oskarżają się wzajemnie o pakt 
z diabłem, to żadna z nich nie powołuje się w czasie 
odprawiania czarów na postać szatana. Przeciwnie, 
obie mają świadomość, że czary są grzechem prze-
ciwko Bogu i stanowczo odżegnują się od współ-
pracy z czartem. Żona z utworu Szymonowica, choć 
sama nie powstrzymuje się przed uciekaniem się do 
grzesznej magii, to wytyka rywalce, że ta nie liczy 
się z prawem Bożym (Czary, s. 135-136). Żona zaś 
grozi kochance Męża nieuniknioną karą w piekle, 
sama jednak usprawiedliwia swoje grzeszne postępo-
wanie cierpieniem i bólem po stracie ukochanego. Na 
związek czarownicy z siłami nieczystymi wskazuje 
również Kochowski17, który nie ma wątpliwości, że 
uczynki podłej wiedźmy zaprowadziły ją po śmierci 
na wieczne potępienie w piekle. 

Nieodłączną cechą każdej czarownicy jest 
rozwiązłość i lubieżność. Przymioty te wiążą się z 
paktem zawieranym między wiedźmami a czartem. 
Wierzono bowiem, że ,,wspólniczki szatana” mają 
obowiązek obcować z nim cieleśnie, szczególnie w 
trakcie sabatów18. Benedykt Chmielowski pisze, że 
czarownice na diabelskich bankietach po zgaszeniu 
świec współżyją z czartem oraz przypadkowymi 
mężczyznami. Na spotkaniach odbywających się na 
Łysej Górze szatan udziela też kobietom ślubow z 
czarownikami (Nowe Ateny…, s. 132). Anonimowy 
autor Czarownicy powołanej stwierdza, że ,,wspól-
niczki szatana” ,,[…] zażywają wszeteczeństwa 
brzydkiego z czartami” (Czarownica…, s. 26). W 
jednym z rozdziałów Młota na czarownice autor 
przekładu w obszerny sposób przedstawia problem 
współżycia wiedźm z latawcami. Według Ząbkowica, 

do Chrystusa i Jego Matki, kradzieżach narzędzi 
kościelnych i świętokradzkich praktykach czarownic 
(Czarownica powołana…, s. 20, 26). Chmielowski 
pisze, że czarnoksiężnicy nie są w stanie osiągnąć 
niczego bez porozumienia z czartem. Przymierze z 
szatanem, poprzedzone wyparciem się wiary w Boga, 
to według autora Nowych Aten, jeden z trzech naj-
poważniejszych grzechów czarownic obok sodomii i 
świętokradztwa (Nowe Ateny…, s. 85, 136). ,,Wspól-
niczki szatana” oddają cześć swemu panu na czarcich 
bankietach, na których bluźnią Bogu, bezczeszczą 
wcześniej ukradzione w kościele przedmioty służą-
ce do sprawowania kultu i odprawiają czarne msze 
(Nowe Ateny…, s. 131-133). W Młocie na czarowni-
ce przymierze szatana i jego ,,wspólniczek” stanowi 
główny temat. Ząbkowic pisze o czarcich sposobach 
oddziaływania na ludzi. Zgodnie z wolą szatana 
wiedźmy poprzez swoje sztuczki i magiczne prakty-
ki przywodzą chrześcijan do grzesznych zachowań. 
Autor Malleus maleficarum podaje następujące przy-
kłady działań czarownic mających na celu doprowa-
dzenie do upadku moralnego ludzi wierzących: zada-
wanie szkód materialnych, m.in. odbieranie krowom 
mleka, wzbudzanie namiętności wśród młodych, 
pogrążanie w biedzie oraz wywoływanie potrzeby 
sławy u mężczyzn (Młot…, s. 33-46). ,,Baba nie-
cna”, która przystępuje do wykonywania miłosnych 
zaklęć mających przywrócić Fiedorze jej utraconego 
kochanka, wprost mówi o swoim odejściu od Boga i 
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są sowicie nagradzane za swoje magiczne usługi. 
Stara Dzwonniczka otrzymuje za czarowską pomoc 
,,kosztowne towary”, zaś Latawica zaopatruje się w 
żywność, przenosząc ją ze spiżarni innych do własne-
go domu (Peregrynacja…, s. 171, 174). Powszechnie 
wierzono, że kobiety żyjące w nędzy utrzymywały 
się ze sprzedaży narzędzi magicznych. Przykładem 
mściwej czarownicy, która rozgniewała się z powodu 
pozbawienia jej możliwości zarobku, jest akuszerka 
opisana w Młocie na czarownice. Kobieta nive została 
dopuszczona do porodu z powodu krążących o niej 
złych opinii. Rozgniewana tym faktem wiedźma 
ukarała ciężarną kobietę bólami, które rozpoczęły się 
pół roku po narodzinach dziecka (Młot…, s. 130).

Leczenie i zadawanie chorób, wywoływanie 
omamów wzrokowych, niszczenie plonów, zatruwa-
nie rzek, powietrza i gleby, wywoływanie bezpłodno-
ści i przywracanie ,,władzy rodzajnej”21, zadawanie 
impotencji, zabijanie, zabieranie pokarmu matkom 
oraz mleka krowom, przygotowywanie magicznych 
wywarów, maści, amuletów, zakopywanie ,,czarów” 
pod progami domów, usypianie i odmładzanie ludzi 
za pomocą czarodziejskich ziół. Przykładów oskar-
żeń wobec domniemanych czarownic jest bardzo 
wiele i nie sposób ich wszystkich wymienić. W okre-
sie prześladowania czarownic na terenie Rzeczypo-
spolitej wszystkie niepomyślne dla ludzi zdarzenia i 
wypadki tłumaczono działalnością złośliwych kobiet 
uciekających się do magii. Notoryczne przypisywanie 
czarownicom win za wszelkie nieszczęścia było dla 
ludzi próbą wyjaśnienia niezrozumiałych dla nich 
wydarzeń i zjawisk. Stąd tak rzadkie w literaturze 
wzmianki o pozytywnych działaniach rzekomych 
czarownic, a tak wiele w niej miejsca dla zarzutów 
i tępienia ,,wspólniczek szatana”.

2

czarownice nie zadowalają się jedynie własnym kon-
taktem fizycznym z diabłem. Często zdarza im się 
namawiać na spotkania z latawcami młode panny i 
uczciwe wdowy, by doprowadzić pobożne kobiety do 
zguby i odejścia od chrześcijańskiej wiary (Młot…, 
s. 68-78). Problem rozwiązłości pojawia się również 
we fraszce Potockiego. Choć tytułowa Wiedma19 nie 
uprawia czarnej magii, to podmiot określił ją mia-
nem czarownicy z uwagi na jej lubieżność i niewier-
ność małżeńską. Brak wstrzemięźliwości seksualnej 
czarownic, które najpełniej zobrazowano w Malleus 
maleficarum, ma związek z odbieraniem kobiet jako 

grzesznych i słabych istot, bardziej od mężczyzn 
uległych pokusom i podszeptom diabła. Wiarę 
społeczeństwa staropolskiego w lubieżne zachowa-
nia ,,wspólniczek szatana” należy również wiązać z 
wszechobecnym postrzeganiem wiedźm jako kobiet 
starych i nieatrakcyjnych dla mężczyzn, a więc szu-
kających kochanków spoza sfery ziemskiej20. 

Kolejną domeną czarownic jest ich chciwość i 
interesowność, które można połączyć również z bar-
dziej pozytywnymi cechami, jakimi są przedsiębior-
czość oraz pragmatyzm. Większość wiedźm przed-
stawionych w utworach literackich para się magią w 
celach zarobkowych. Stara guślarka z Roksolanii… 
obiecuje pomóc Fiedorze w odzyskaniu ukochanego, 
ale jako zapłaty żąda kosztownych darów (Roksola-
nia…, s. 115). Bohaterki Peregrynacji dziadowskiej 
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narodzin i śmierci Jezusa Chrystusa, był Mikołaj 
Krzysztof Radziwiłł. Jego dwuletnia peregrynacja 
odbyła się w latach 1582–1584. Magnat z Nieświeża, 
pragnąc podratować słabe zdrowie, uczynił uroczysty 
ślub i poprzysiągł odwiedzić Grób Pański w Jerozo-
limie2.

Ziemia Święta to miejsce kultu dla wyznaw-
ców trzech wielkich religii: chrześcijaństwa, juda-
izmu oraz islamu. Z tego powodu w Jerozolimie i 
jej okolicach mieszkają, a także do niej podróżują 
przedstawiciele różnych narodowości. Radziwiłł 
niejednokrotnie wspominał o nich w relacji. Dzięki 
obserwacji oraz własnym doświadczeniom nabytym 
podczas peregrynacji był w stanie ukazać ich zacho-
wanie, sposób życia oraz stosunek do pielgrzymów.

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł przedstawił w pa-
miętniku wiele grup narodowościowych. Co ważne, 
mozaice kulturowej potrafił nazwać każdą grupę 
ludnościową odpowiednim mianem3. Dzięki olbrzy-
miej spostrzegawczości, dokładnej obserwacji oraz 
zdolności analizy cech istotnych i znamiennych zdo-
łał ukazać przybliżone obrazy charakteru i sposobu 
zachowania danych nacji.

,,Sierotka” szczegółowo zaprezentował Turków. 
W relacji magnata z Nieświeża opis tej narodowości 
dominuje nad pozostałymi. Przyczyn tego należy 
doszukiwać się w fakcie, iż na początku XVI wieku 
Turcy zdobyli Jerozolimę i stali się najliczniejszą gru-
pą narodowościową w świętym mieście. Pielgrzym 
spotykał ich zatem niemal w każdym miejscu. Spra-
wowali bowiem władzę w mieście, to oni zarządzali 
miejscami kultu i to za ich pozwoleniem pątnicy 
mogli przebywać w Jerozolimie i zwiedzać święte 
obiekty.

Wyznawcy Mahometa zostali głównie prze-
stawieni w negatywnym świetle4. Radziwiłł często 
ukazywał ich chciwość, a także żądzę posiadania 
pieniędzy oraz innych dóbr materialnych. Autor 
z przekonaniem zaznaczył, iż ,,Turcy z tego żywą, 
co wydrą a wypotwarzą u chrześcijan”5. Pielgrzymi 
doświadczyli tego w drodze oraz podczas pobytu w 
Jerozolimie. Gdy jechali w kierunku Judei, spotka-
li bogatego sandżaka z Sychar6, jednak mimo jego 

Narody w Ziemi 
Świętej według relacji Jana 
Goryńskiego oraz Mikoła-
ja Krzysztofa Radziwiłła 
„Sierotki”1

W
iek XVI był czasem, gdy człowiek 
przestał interesować się tylko 
swym najbliższym otoczeniem, 
pragnął rozszerzać horyzonty. 
Liczne podróże w odległy, do-

tychczas nieznany świat, fascynowały, a zarazem 
wzbudzały strach przed nieznanym. Dalekie wypra-
wy podejmowano głównie ze względów praktycz-
nych: politycznych, religijnych, naukowych czy też 
handlowych. Kierunki szlaków podróżniczych były 
zróżnicowane i zindywidualizowane. Powszechnie 
wyjeżdżano na zachód Europy – do Francji, Włoch 
czy Hiszpanii. Peregrynanci równie często odwie-
dzali także kraje na wschód od Starego Kontynen-
tu. Szczególnie wyjątkowym, a zarazem odległym 
kierunkiem podróży była Ziemia Święta. Miejsce 
to ze swoją wielowiekową historią i tradycją stawało 
się najczęstszym celem wypraw wyznawców religii 
chrześcijańskiej. 

Udział Polaków w ruchu pielgrzymkowym 
stanowił niewielki procent w porównaniu z przed-
stawicielami innych nacji. Zagraniczne wyjazdy były 
bardzo popularne w państwach mających dostęp 
do morza, jednakże również mieszkańcy kraju nad 
Wisłą odwiedzali nowe kraje. Dobre stosunki po-
między Rzecząpospolitą a Turcją umożliwiały pąt-
nikom przebywanie na terenie tureckich posiadłości. 
Podróże do Ziemi Świętej jawią się jako istotne nie 
tylko ze względu na sam fakt wyjazdu w tak egzo-
tyczne miejsce, ale są warte uwagi głównie z powodu 
pamiętników i diariuszy relacjonujących wyprawy. 
Jednym z podróżników, który sporządził opis kraju 



14

nieświadomie otarł się o jednego z Turków, z tego 
powodu został zaatakowany. Jednak dzięki strzegą-
cym janczarom wyszedł żywy z opresji. Straż, pod 
której osłoną pielgrzymi zwiedzali miejsca kultu, była 
jedyną ochroną, ale nie dawała pewności bezpieczeń-
stwa. Pielgrzymom zawsze groziła napaść ze strony 
wyznawców islamu. 

 Magnat z Nieświeża opisuje naród turecki jako 
skłonny do kradzieży. Pielgrzymi byli narażeni na 
ciągle próby grabieży. W drodze do Damaszku spot-
kali Turków, którzy chcieli im ,,co wziąć”8. Podobne 
sytuacje zdarzały się w trakcie peregrynacji dosyć 
często. Turcy poprzez swą zachłanność doprowadzali 
do konfliktów. Źródło niezgody bywało błahe, na 
przykład koza, którą Turek chciał zabrać Arabowi. 
W wyniku kłótni doszło do poważnego sporu. 
Mahometanie są ukazani także jako ludzie, którzy 
często potrafili być fałszywi. Nie zawsze należało im 

wierzyć oraz być pewnym rzekomo 
szczerych intencji, gdyż ,,Turcy w 
powierzchownym miłosierdziu się 
kochają”9.

,,Sierotka” ukazał Turków jako 
odważnych, silnych żołnierzy, którzy 
wojują dla swego władcy. Radziwiłł 
kilkakrotnie wspomniał o wyznaw-
cach islamu walczących w wojnie 
perskiej. Przedstawił ich jako bitnych 
wojaków, którzy z zaangażowaniem 
służyli swemu tureckiemu cesarzowi. 
Jednak nie wszyscy byli tak zdeter-
minowani oraz pełni zapału do walki. 
Radziwiłł wyjeżdżając z Trypolisu 
spotkał dwóch Turków, którzy użyli 
podstępu, aby wcześniej wrócić do 

domu z wojny perskiej. Skarżyli się oni na liczne 
niedogodności, głód i zarazy. Ubolewali nad tysiąca-
mi Turków, którzy tam zginęli oraz zarzekali się, że 
nawet pod groźbą śmierci by tam nie wrócili. Użalali 
się także na obojętne zachowanie cesarza tureckie-
go, który nie zrobił nic, aby polepszyć los żołnierza. 
Relacjonując tą sytuację Radziwiłł ukazał pozytywną 
stronę charakteru narodu tureckiego. Autor w do-

zamożności, aby dalej przejechać, musieli mu zapła-
cić cło – po dwa cekiny od każdej osoby. Turcy przy 
bardzo często starali się wyłudzić od peregrynantów 
jak najwięcej pieniędzy. Podróżnicy, aby przekroczyć 
bramy Jerozolimy, byli zmuszeni uregulować należ-
ności i aby móc zwiedzać miejsca święte, ponow-
nie musieli uiszczać opłaty. Wyznawcy Mahometa 
znacznie wzbogacali się dzięki pobieraniu pieniędzy 
za możliwość zobaczenia miejsc kultu. Roczna kwota 
dochodu wynosiła około sześćdziesiąt tysięcy zło-
tych, jak skrupulatnie zanotował Radziwiłł. Chci-
wość Turków była powszechnie znana, gdyż nawet 
zakonnicy opiekujący się świątynią Grobu Pańskiego, 
w obawie przed ,,łakomstwem”7 mahometan, ukryli 
w jednym z lochów skarbiec kościelny. Radziwiłł 
obserwując Turków i ich zachowanie stwierdził, iż 
za pieniądze byli w stanie uczynić wszystko, a ich 
zachłanność nie znała granic.

,,Sierotka” ukazał negatywny stosunek Turków 
do chrześcijan. Pielgrzymi niejednokrotnie odczuli 
wrogość i niechęć z ich strony. Gdy szli ulicą ubli-
żano im, gwizdano na nich oraz opluwano, często 
dochodziło do sytuacji niebezpiecznych. W pere-
grynantów rzucano kamieniami, a nawet grożono 
im śmiercią. Przekonał się o tym Michał Konarski 
– współtowarzysz podróży „Sierotki”. Idąc ulicą 
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do Mekki. Czasami próba przekupienia okazywała 
się udana, gdyż byli na tyle łapczywi, iż ,,jako głod-
ni zbójce łacwo dla podarków odstąpią i krzywdy 
swojej”15. Arabowie rabowali nie tylko na drogie 
towary, ale również nawet jedzenie. Podczas jednego 
z noclegów pielgrzymi zostali przez nich zaatakowa-
ni i ograbieni. Najeźdźcy wydzierali im chleb, kury 
i gęsi. Arab był tak chciwy, iż nawet kilka złotych, 
wino, mięso potrafiły sprawić, że łagodniał i stawał 
się zadowolony. Naród ten słynął bowiem z tego, iż 
uwielbiał jeść, pełny żołądek był dla nich sprawą naj-
wazniejszą. Głód natomiast powodował, iż stawali się 
bardzo impulsywni i łatwo popadali w złość. Arabo-
wie łupili nie tylko podróżników, ich pazerność była 
tak wielka, że ściągali trybut z niemal wszystkich wsi 
tureckich w Ziemi Świętej.

Radziwiłł ukazał Arabów jako dobrych strażni-
ków. Pielgrzymi bowiem często najmowali i opłacali 
arabską ochronę. Podróżowanie z ich eskortą dawa-
ło poczucie bezpieczeństwa, gdyż niejednokrotnie 
ustrzegli peregrynantów przed napaścią zbójców. 
,,Sierotka” wspomniał, iż Arab, który miał ich strzec 
podczas drogi nad Morze Martwe, obiecał nawet, 
iż jeśli nie będzie w stanie przekonać ewentualnych 
rozbójników, aby odstąpili od napaści, sam najpierw 
zginie, ale nie pozwoli, aby cos złego stało się po-
dróżnym. Dodatkowo Arab zaprzysiągł swe słowa 
wedle tamtejszego zwyczaju ,,prawą ręką tknął czoła 
a wejrzał w niebo”16.

Pośród narodu arabskiego „Sierotka” dostrzegł 
Saracenów, Maronitów, Druzjan oraz Mamaluków17. 
Saraceni to mahometanie, których symbolem była 
czerwona chorągiew, natomiast Maronici to chrześ-
cijanie, pod chorągwią białą. Saraceni żyli z rozbojów 
oraz napadów. Byli bardzo niebezpieczni i wojow-
niczy. Nie wahali się nawet zabić człowieka. Pośród 
nich często dochodziło do konfliktów. Jak zaznaczył 
Radziwiłł, przyczyną niezgody była ,,jeno wrodzo-
na jakaś nienawiść”18. Jednak Saraceni z Galilei to 
plemię mniej groźne, które prowadziło pasterski 
tryb życia19. Mieszkali w namiotach, trudnili się 
hodowlą owiec i wielbłądów, co pewien czas zmie-
niając miejsce pobytu. Z kolei Maronici mieszkali we 

brym świetle przedstawił Turków jeszcze kilka razy. 
Pokazał, iż potrafili być wrażliwi na krzywdę, gdyż 
czcili miejsce niewinnie zabitego Abla. Dodatko-
wo wierzyli, iż w tym miejscu dochodzi do cudów 
uzdrowienia. „Sierotka” pewnego razy był zadziwiony 
postawą jednego z Turków, gdyż stwierdził „choć 
Turek, dobrego żywota był i niełakomy, co nowina 
u Turków”10. Mahometanin ten nie przyjął bowiem 
od pielgrzymów pieniędzy. Magnat ukazał także, iż 
Turcy potrafią być honorowi. Jeśli przysięgali, zazwy-
czaj dotrzymywali danego słowa. 

 Naród, o którym Radziwiłł także dużo pisał w 
pamiętniku, to Arabowie. Peregrynant najczęściej 
przedstawiał ich jako wyjątkowo niebezpiecznych 
i nieprzewidywalnych w swych działaniach, mówił o 
nich ,, Arabowie zbójcy”11. Napadali oni na podróż-
nych, często zabijali nawet pielgrzymów. Radziwiłł 
i jego współtowarzysze cudem uniknęli ataku z ich 
strony. Dzięki udanej interwencji janczara udało im 
się ustrzec przed agresją tubylców. Arabowie budzili 
powszechny strach. Kto spotkał ich na swej drodze, 
odczuwał niepokój oraz nadchodzące zagrożenie. 
Obawiali się ich zwłaszcza Turcy, bowiem ,,Arabo-
wie Turkom nie przepuszczają”12. Pomiędzy tymi 
dwoma narodami panowała wielka niezgoda. Nie-
ustannie dochodziło między nimi do walk i potyczek. 
Arabowie byli silniejszą stroną, to oni dominowali 
i uchodzili za bezwzględnych i srogich. Byli bardzo 
odważni, zwinni, wytrzymali i silni. Ich zręczność 
wojenna pozwalała odnosić zwycięstwa nad wrogami. 
Radziwiłł porównał ich nawet do koni: ,,bo Ara-
bowie, tak sami, jako i konie, głód i pracą dziwnie 
znoszą i tak Turkom straszni”13.

Arab u Radziwiłła to także chciwy łupu rozbój-
nik14. Jego celem był łatwy i szybki zysk. ,,Sierotka” 
ukazał go jako wyjątkowo żądnego zdobyczy mate-
rialnych. Jednym ze sposobów uniknięcia ich gniewu 
czy ataku było przekupienie cennymi podarunkami. 
Silni i potężni Arabowie byli postrachem dla ka-
rawan jadących do Mekki. Aby ci nie napadali na 
wędrujących, baszowie posyłali im upominki. Jednak 
mimo obietnicy zaniechania rozbojów, zachłanne 
grupy Arabów ograbiały muzułmanów wędrujących 
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rotka” przedstawił swoją rozmowę z synem ormiań-
skiego biskupa. Dyskutowali na temat nabożeństw 
odprawiających się w kaplicach w Jerozolimie oraz o 
heretykach – luteranach i zwinglianach, którzy chcą 
nazywać się chrześcijanami. Książę uznał młodego 
chłopca za bardzo szczerego, skromnego i mądrego. 
Ponadto stwierdził, iż jest dobry i pokorny. Radziwiłł 
ukazał także, iż naród ormiański posiadał w Jerozoli-
mie swoje świątynie, na przykład kaplicę św. Heleny, 
którą zwiedzał polski pielgrzym. 

,,Sierotka” wspomniał o Koptach, zwanych także 
Chaldejczykami. Nie mieli oni żadnej dużej świątyni 
przy Grobie Pańskim, modlili się w malutkiej kaplicy 
i tam odprawiali swoje nabożeństwa. Magnat, chcąc 
czytelnikowi wszystko przedstawić rzetelnie, zazna-
czył, iż nie wie, w jaki sposób Koptowie otrzymali 
miejsce na budowę kapliczki.

Samarytanie zostali ukazani jako ludzie, którzy 
noszą czerwone zawoje. Radziwiłł podkreślił, iż ich 
wiara jest inna od religii Żydów. Ponadto zauważył, 
że te dwie nacje żyją z sobą w wielkiej niezgodzie i 
często dochodzi pomiędzy nimi do konfliktów. Spór 
jest tak wielki, że w miejscu, w którym mieszkają Sa-
marytanie, nie osiedlają się Żydzi. Zobaczyć ich tam 
można tylko przejazdem. Magnat jednak nie wska-
zuje przyczyny braku porozumienia między nimi.

,,Sierotka” wspomniał o Gorgianach, czyli Gru-
zinach23. Dostrzegł, iż historycy opisują naród ten 

wsiach, zajmowali się rolnictwem. Prowadzili życie 
spokojne, pozbawione zbójeckich ataków. Mamaluki, 
według opisu Radziwiłła, to ludzie, którzy mieli w 
sobie cechy Murzynów i Arabów. Byli mężni, zwinni 
i szybcy. Ubierali się w biały, płócienny i bardzo sze-
roki strój, na głowie nosili zaś zawój, a u boku szab-
lę. Z wielką zręcznością wsiadali na konie. Z kolei 
Druzjanie to plemię mówiące po arabsku i wyznające 
islam z domieszką religii chrześcijańskiej20. Nosili, 
podobnie jak Turcy, biały zawój na głowie. ,,Sierotka” 
podkreślił, iż prowadzili bardzo swawolny i wręcz 
rozpustny tryb życia, dlatego postanowił o nich wię-
cej nie pisać. 

Mimo iż Jerozolima jest miastem silnie 
związanym z narodem żydowskim, ,,Sierotka” 
wspomniał o Żydach zaledwie kilka razy. Najczęściej 
zaznaczał jedynie, iż mieszkają oni w danym miejscu, 
np. ,,tam jeno sami Żydzi mieszkają”21. Przy okazji 
opisu miejsca Wniebowstąpienia Jezusa Radziwiłł 
zaznaczył, iż Żydzi nienawidzili i nie szanowali 
Chrystusa. Stwierdził także, iż ,,nie masz nikczem-
niejszych ludzi”22. Natomiast w innym miejscu wyra-
ził się o nich pochlebnie, gdyż zbudowali mur wokół 
sadzawki, z której woda uzdrawiała ludzi. Ogrodze-
nie miało chronić święte miejsce przed bydłem.

W pamiętniku Radziwiłł pokrótce przedstawił 
naród grecki. Dokładnie ukazał jednego z Greków. 
Człowiek ten zmienił religię i przeszedł na islam. 
Był bardzo podstępny, chciwy oraz złośliwy. Chcąc 
uniemożliwić pielgrzymom kolejny etap podróży, 
namówił kadego tureckiego, aby ten zwinął żagiel 
statku i zabrał liny. W ten sposób wymusił na pere-
grynantach, by wykupili darami możliwość dalszego 
płynięcia okrętem. 

Magnat wskazał, iż Grecy mają w Ziemi Świętej 
swoje świątynie – cerkwie. Jedna z nich, największa, 
znajduje się przy Grobie Świętym. Radziwiłł dosyć 
dokładnie opisał ten obiekt, szczególnie zwracając 
uwagę na główne drzwi, które są od strony wschod-
niej, oraz inne wejście od strony zachodniej.

W relacji magnata z Nieświeża pojawiają się 
również Ormianie. Radziwiłł nie opisuje szczegóło-
wo ich zwyczajów, czy też sposobu zachowania. ,,Sie-
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także Arabów. Nie poprzestał jednak na tym, ale 
ukazał także inne narodowości. ,,Sierotka” był więc 
bardzo pilnym obserwatorem i spostrzegawczym po-
dróżnikiem. Potrafił pośród ogromnej różnorodności 
kulturowej Jerozolimy i jej okolic wyodrębnić wiele 
nacji, a nawet plemion i grup etnicznych. Był spo-
strzegawczy, a zarazem inteligentny. Łatwo potrafił 
kojarzyć i bez trudu nazywać nacje. Zdołał dostrzec 
bogatą mozaikę kulturową Ziemi Świętej.

2
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Katarzyna Zarębska

bardzo szczegółowo, dlatego on nie będzie go już 
prezentował. Dodał tylko, że mieszkali nad Morzem 
Czarnym, a niektórzy zwali ich petyhorcami, czyli 
mieszkańcami Kaukazu24. 

Radziwiłł ukazał również Abisyńczyków, czyli 
chrześcijan etiopskiego obrządku25. Przedstawił ich 
jako ludzi bardzo pobożnych i wielkiego ubóstwa. 
W miejscu, gdzie koronowano Jezusa cierniową 
koroną, prowadzili oni żywot nędzarzy. Chodzili 
tylko w płótnie, modlili się i czytali Pismo Święte na 
kolanach. Dodatkowo pościli, nigdy nie jedli mięsa, 
a ryby bardzo rzadko. Byli bardzo wysocy i szczupli, 
głowy mieli bardzo małe, a kędzierzawe włosy dłu-
gie, aż do ramion. Pielgrzym na podstawie wyglądu 
stwierdził naiwnie26, iż to ludzie szczerzy i dobrzy. W 
innym miejscu Radziwiłł zaznaczył zaś, iż Abisyń-
czycy często popadają w konflikty z Turkami, a pokój 
jest rzeczą bardzo rzadką.

,,Sierotka” opisał swoje spotkanie z Murzynami 
z Indii Wschodnich. Byli to kupcy, którym twarze 
się bardzo błyszczały. Sprzedawali drogie kamienie. 
Radziwiłła zadziwiło bardzo, iż ,,mieli kamienie 
wprawione jakieś czerwone, lśniące, jako orzech, w 
czoło jeden, a w policzek po jednemu”27. Magnat 
stwierdził, iż wyglądali, jakby założyli maski. Zasta-
nowiło go bardzo, jakim sposobem owe kamienie 
mogli nosić na twarzy. Pielgrzym jeszcze kilka razy 
pisał o Murzynach, jednak nie zaznaczył, jakiej byli 
narodowości. Ukazał ich jako zbójców, którzy byli 
bardzo niebezpieczni, gdyż napadli na podróżników. 

W relacji Radziwiłł wspomniał nawet o Niem-
cach i Francuzach. Nazwał ich przeklętymi herety-
kami. Podkreślił, że nie nawiedzają Grobu Święte-
go, a jeśli odwiedzają Jerozolimę to tylko w celach 
rekreacyjnych i poznawczych. Jednak, jak zauważył, 
duchowni protestanccy do świętego miasta nie jeż-
dżą. ,,Sierotka” ukazał swój negatywny stosunek do 
wyznawców protestantyzmu.

Radziwiłł ukazał w relacji cechy charakterystycz-
ne, sposób zachowania oraz stosunek do pielgrzy-
mów reprezentantów różnych narodów. Przedstawił 
bardzo obszerny obraz kulturowy narodów w Ziemi 
Świętej. Najrzetelniej scharakteryzował Turków, a 
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noweli, bajki oraz baśni z konstrukcją utworu, jej 
przynależności gatunkowej. 

Pierwszym literaturoznawcą, który dostrzegł 
Historyję o królewnie Banialuce był Hieronima Ju-
szyńskiego4. To także on przypisał autorstwo tegoż 
utworu Morsztynowi, nie potwierdzając jednak tego 
żadnymi dowodami. Późniejsi badacze nie próbowali 
weryfikować opinii Juszyńskiego. Dopiero Antoni 
Małecki5 zarzucił Juszyńskiemu bezpodstawne wy-
snuwanie wniosków. 

Sprawa autorstwa Historyi uciesznej o zacnej 
królewnie Banialuce nie jest jedyną kwestią dzielącą 
badaczy. Do dziś nie ustalono pierwowzoru, z które-
go Morsztyn korzystał. Spotkać można się również z 
różnymi stanowiskami dotyczącymi przynależności 
gatunkowej tegoż utworu. Najczęściej mówi się, że 
Banialuka jest romansem. Warto więc przywołać 
zdanie Konstantego Wojciechowskiego, który wyra-
ził swój zachwyt wobec pracy twórczej Morsztyna, 
mówiąc: „[…] Jeśli jednak Twardowski i Potocki 
piszą romanse, poświęcając się poza tym innym dzia-
łom poezji […], to romansopisarzem i tylko roman-
sopisarzem jest w tym wieku Hieronim Morsztyn 
[…]”6. Do badaczy, którzy Banialukę uwzględnili w 
pracach na temat powieści, zaliczają się Bronisław 
Gubrynowicz7 oraz Zofia Sinko8. W ten sposób Ba-
nialuka swoje miejsce znalazła wśród innych znanych 
utworów (na przykład Argenidy Wacława Potockie-
go, Historii Hipolita z Julią, czy Kolloandra) w pracy 
Teresy Michałowskiej9, która omawiając romans 
z XVII oraz pierwszej połowy XVIII wieku wskazała 
na jego najważniejsze cechy. Począwszy od rozdziału 
Od Cinthia do Hueta – Ewolucja pojęcia gatunkowego, 
skończywszy na rozdziale W kręgu alegorii i dydak-
tyki Romans barokowy przed sądem oświeconych Mi-
chałowska przedstawiła rozwój romansu oraz stałe 
tropy i motywy, które można znaleźć w jego ramach. 
Utwór Morsztyna (wraz z innymi romansami z XVII 
i pierwszej połowy XVIII wieku) uwzględniła rów-
nież Iwona Maciejewska10 w badaniach nad narracją 
w polskim romansie barokowym. 

Julian Krzyżanowski11 nie potraktował Banialuki 
jako romansu, lecz wychodząc z założenia, że utwór 

Bajka to, czy nie 
bajka – o przynależności 
gatunkowej „Historyi 
uciesznej o zacnej królewnie 
Banialuce” Hieronima 
Morsztyna

H
istoryja ucieszna o zacnej królew-
nie Banialuce krążyła przez wiele 
lat w obiegu rękopiśmiennym 
aż do roku 1650. Została wtedy 
wydana wraz z dwoma innymi, 

prozaicznymi utworami w anonimowym zbiorze 
Antypasty małżeńskie. Od samego początku, miłosna 
historia cieszyła się ogromną popularnością wśród 
czytelników i w rezultacie doczekała się (najpraw-
dopodobniej) aż ośmiu wydań, lecz w każdym bez 
wskazania autora1.

Dopiero Hieronim Juszyński w 1820 roku przy-
pisał autorstwo barokowemu poecie Hieronimowi 
Morsztynowi2. Od tamtej pory w twórcy Światowej 
rozkoszy upatruje się prekursora mody na wierszowa-
ne romanse w Polsce. Z powodu niewielu informacji 
na temat biografii Morsztyna, nie można jednak 
wskazać konkretnej daty powstania Banialuki. Istnie-
je jedynie przypuszczenie, że utwór został napisany 
na dwa lata przed śmiercią poety, czyli w 1620 roku3.

O Historyi uciesznej o zacnej królewnie Banialu-
ce najczęściej wspomina się przy okazji omawiania 
pozostałej twórczości Morsztyna. Niewielkie zainte-
resowanie badaczy utworem potwierdza mała liczba 
publikacji na jego temat. Zazwyczaj więc Banialuka 
znajduje swoje miejsce w pracach poświęconych 
romansowi albo bajce magicznej. W zawiązku z tym, 
celem artykułu jest zweryfikowanie widomości na 
temat Historii uciesznej o zacnej królewnie Banialuce 
oraz ustalenie, poprzez zestawienie cech romansu, 
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literackich. Musi istnieć więc jakaś przyczyna, dla 
której występuje niejednorodność stanowisk badaczy 
literatury w sprawie przynależności genologicznej 
Banialuki. Możliwe, że związane jest to z jakimiś 
cechami utworu, które pozwalałyby na tak szeroki 
synkretyzm. 

Próba porównania utworu Morsztyna z cechami 
poszczególnych gatunków pomoże więc wskazać 
formy literackie, które najlepiej określają charakter 
utworu oraz te, których lepiej nie używać wobec 
niego.

1. W XVII wieku miano romansu, przysługiwało 
utworom fabularnym napisanym wierszem lub prozą, 
a poprzez często dodawany w tytułach takich utwo-
rów rzeczownik „historyja”, rozumiano po prostu 
przebieg zdarzeń (dzieje bohaterów)22. Tak też należy 
odbierać tytuł utworu Morsztyna, czyli Historyję o 
zacnej królewnie Banialuce, która niewątpliwie jest 
rozbudowanym, wierszowanym utworem narracyj-
nym o jednowątkowej fabule.

Ważnym punktem w charakterystyce romansu 
jest narracja, która stanowi dla tego gatunku podsta-
wowy sposób wypowiedzi. Zajęła się tym również 
Michałowska, która zaliczyła romans do generi mixti, 
czyli rodzaju mieszanego, którego: „[…] struktura 
rodzajowa realizuje się poprzez naprzemienną wypo-
wiedź monologową narratora i wypowiedzi postaci 
[…]”23. Nie trzeba rozpoczynać wnikliwych poszuki-
wań, aby odnaleźć przykłady opisanej narracji, gdyż 
w Banialuce często obok wypowiedzi monologowej 
narratora znajdują miejsce głosy samych postaci: 

[…] A gdy przestał, łagodniej do niego mówiła:
„Jużem dekret nad tobą śmierci odmieniła,
tylko mi powiedz, ktoś jest i jako cię zowią” […]

(II, w. 109–111)24

Jedną z najważniejszych cech siedemnastowiecz-
nego romansu jest przeważająca w nim tematyka 
miłosna. Działania i zachowania bohaterów podpo-
rządkowane są sile miłości, która prowokuje ich do 
podejmowania niespodziewanych decyzji oraz spra-
wia, że bohaterowie zrobią wszystko, aby zaspokoić 

ten więcej wspólnego ma z bajką magiczną niż z 
romansem, starał się wyszukać w jego fabule wątków 
charakterystycznych dla tego gatunku. Przeprowa-
dzane przez Krzyżanowskiego badania pozwoliły mu 
na przyznanie Banialuce statusu pierwszej polskiej 
bajki magicznej12. Podobne informacje o Historyi 
uciesznej o zacnej królewnie Banialuce można również 
znaleźć w książce Heleny Kapełuś13, która zapropo-
nowała zestawienie najbardziej znanych fabuł pol-
skich bajek magicznych.  

Trudno w takim razie o jednoznaczne określenie 
przynależności gatunkowej Historyi uciesznej o zacnej 
królewnie Banialuce ze wschodniej krainy Hieronima 
Morsztyna. Bowiem, na przykład, w tomie trzecim 
Historii literatury polskiej14 w odniesieniu do utworu 
Hieronima Morsztyna Jacek Sokolski użył terminu 
„fantastyczna baśń magiczna”. Podobnie wypowiada 
się o Banialuce Czesław Hernas mówiąc, że „[…] 
poetyka opowieści bliższa jest baśni niż romansu 
[…]”15. Zupełnie inne zdanie ma na temat przyna-
leżności genologicznej Teresa Michałowska, która 
w swoich badaniach nad romansem staropolskim 
dużo miejsca poświeciła właśnie Historyi uciesznej 
o zacnej królewnie Banialuce. Utwór ten stanowi dla 
niej przykład sentymentalnego romansu barokowe-
go16. Jednakże już w Słowniku folkloru polskiego17 Ju-
liana Krzyżanowskiego ten sam utwór nazwany zo-
stał pierwszą bajką fantastyczną (magiczną) w języku 
polskim. W tym samym słowniku Banialuka wpisana 
jest również w ramy bajki ludowej18 i oczywiście bajki 
magicznej19 z zaznaczeniem, że ta ostatnia zwana jest 
także „baśnią” oraz „klechdą”. Warto zauważyć, że 
autor Słownika folkloru polskiego prowadząc badania 
nad systematyką polskiej bajki ludowej, uwzględnił w 
nich właśnie Banialukę i przypisał jej międzynarodo-
wy wątek T 400 „Mąż poszukujący utraconej żony”20.

Nie dziwi więc fakt, że Radosław Grześkowiak 
we wstępie do najnowszej edycji utworu Morszty-
na21 używa na przemian pojęć: romans, baśń, bajka 
magiczna. Jednak do wymienionego repertuaru 
gatunkowego dodaje jeszcze pojęcie wierszowa-
nej noweli. Rodzi to wątpliwości, co do wpisywa-
nia jednego utworu w ramy aż czterech gatunków 
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Pamiętać trzeba również, że wcześniej romans 
był pisany wierszem, zgodnie z renesansową tradycją 
panującą we Włoszech. Wzór ten uległ zmianie pod 
wpływem uznania wierszowanej formy za anachro-
niczną przez ówczesnych odbiorców29. Historyja 
o królewnie Banialuce jest oczywiście reprezentantką 
jeszcze wierszowanej formy romansu.

Należy jednak uważać na nazewnictwo poja-
wiające się w kręgu tego terminu. Na pewno wie-
lu czytelników wskazałoby w tym przypadku na 
związek Banialuki z romansem dworskim, którego 
reprezentantem na przykład jest historia Tristana i 
Izoldy30. Niestety, w utworze Morsztyna brak typowej 
dla romansu dworskiego autoprezentacji rycerstwa 
feudalnego. Nie można też wskazać w Banialuce mo-
mentów, w których narracja porzucałaby baśniowy 
charakter i tworzyła naznaczony piętnem współczes-
ności obraz obyczajów danej epoki31.

2. Z romansem spokrewniona jest nowela „[…] 
czasem trudno określić, czy pewien utwór należałoby 
nazwać romansem, czy nowelą – ale jest to gatunek, 
rozpatrując z genetycznego punktu widzenia, odręb-
ny, mający cechy znamienne, swoiste […]”32. Jedną 
z najbardziej charakterystycznych cech noweli jest 
jej zwięzłość. Owa zwięzłość jest wynikiem daleko 
posuniętych ograniczeń dotyczących, na przykład: 
braku postaci dalszoplanowych, epizodów, bezpo-
średnich charakterystyk, komentarzy, dygresji oraz 
przede wszystkim partii opisowych33. W Banialuce 
natomiast występują wszystkie wyżej wymienione 
elementy, dlatego też termin nowela jest określeniem 
nieadekwatnym wobec niej. Dlaczego jednak to 
określenie zostało powiązane z utworem Morsztyna? 
Otóż, między dzisiejszym a XVI–XVII wiecznym 
rozumieniem tego terminu zaistniała pewna rozbież-
ność. Przede wszystkim w przeszłości nowela nie 
była określeniem gatunkowym34. Ówcześnie obok 
nazwy „nowela” występował termin „historyja”, który 
adresowano do utworów bliskich strukturze romansu 
i nie tylko:

[…] operowano chętnie przez cały wiek XVII, a jeszcze 
w pierwszej połowie następnego stulecia, terminami „historia” 

swoje pożądanie. Takie zdarzenia mają miejsce także 
w Banialuce. Główni bohaterowie zakochują się w 
sobie. Królewicz jednak musi powrócić do swojego 
domu. Nie chcąc zrezygnować z miłości, kochanko-
wie postanawiają nadal się z sobą spotykać. Pomimo 
przeciwności, na jakie napotyka ich uczucie, cała 
historia kończy się szczęśliwie. Zanim jednak opo-
wieść zamknie uroczystość weselna, zakochani będą 
mocno przeżywać swoje doznania miłosne. Ich uczu-
ciu będzie towarzyszyć ciągła niepewność i zmiany 
w nastawieniu do kochanej osoby (obawa, tęsknota, 
nadzieja, podejrzenie itp.) Mają z tym związek ukła-
dane na przemian w toku całej akcji wesołe i smutne 
wydarzenia, które są podstawą dla skomplikowanej 
i rozbudowanej fabuły romansu25.

W Słowniku terminów literackich znajdziemy 
podobną charakterystykę romansu. Do tego gatunku 
zaliczane są awanturniczo-miłosne utwory, obfitu-
jące w zawikłania sytuacyjne, intrygi, nieprawdopo-
dobne zdarzenia oraz zbiegi okoliczności26. I choć 
może trudno w Banialuce dopatrzyć się scen awan-
turniczych, których po prostu brak, błędem byłoby 
zanegowanie przynależności utworu Morsztyna do 
tego gatunku. Warto również spojrzeć na Banialu-
kę z perspektywy definicji romansu skonstruowanej 
przez Hueta, który podaje w niej pięć najważniej-
szych postulatów: 

[…] do cech definicyjnych romansu „regularnego” miały 
należeć: 1. fikcyjność świata przedstawionego („nieprawdzi-
wość”, „zmyślenie” poetyckie); 2. dominacja tematyki miłosnej; 
3. prozaiczność; 4. podporządkowanie kanonom artystycznym; 
5. nastawienie równocześnie na wywołanie przyjemności oraz 
pouczenie czytelnika […]27.

Pierwszeństwo jednak trzeba przyznać pod-
stawowemu wyznacznikowi romansu, jakim jest 
„dzianie się”. Kayser, który wyodrębnił trzy gatunki 
powieści: powieść dziania się, postaci i przestrzeni, 
zaznacza, że pierwszy z wymienionych urzeczy-
wistnia się w formie romansowej28. I niewątpliwe 
w utworze Morsztyna „dzianie się” to nadrzędny 
komponent twórczy.
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 Należy również wymienić postaci pomocni-
ków obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami. Są 
to trzej pustelnicy, wykorzystujący swoje cudowne 
moce, za pomocą których porozumiewają się z ssa-
kami, z ptakami czy też z wiatrami z czterech stron 
świata.  Ważną rolę odgrywają magiczne przedmioty, 
którymi posługiwali się bohaterowie Banialuki. Są to 
rogi, na których dźwięk, reagowały wszystkie zwie-
rzęta mieszkające w puszczy lub zaczarowane jabłka, 
którymi zatruto królewicza.

Jak widać, w świecie wykreowanym przez Mor-
sztyna z łatwością odnajduje się elementy bajki ma-
gicznej. Oprócz wskazanych argumentów przema-
wiających za przynależnością Banialuki do gatunku 
bajki, pojawia się jeszcze jeden bardzo istotny dowód. 
Wskazał go Krzyżanowski, który podczas badań 
nad systematyką polskiej bajki ludowej zauważył, że 
pomysł Morsztyna opiera się na wątku międzynaro-
dowym T 400, co zgadza się z fabułą utworu. 

Nie należy więc unikać określenia „bajki” w 
odniesieniu do Historyi o zacnej królewnie Banialuce. 
Pamiętać jednak należy, że do rzeczownika „bajka”, 
konieczne jest dodanie przymiotnika „magiczna” 
(„fantastyczna”) czy też „ludowa”. Zmniejszy to 
prawdopodobieństwo złego skojarzenia, z rozu-
mieniem bajki jako krótkiej powiastki zawierającej 
moralne pouczenie wykorzystywanej w literaturze 
dydaktycznej38.

4. Ostatni termin, którego zestawienie z Bania-
luką jest konieczne, to baśń. Kolejność w omawianiu 
gatunków nie jest przypadkowe. Takie ustawienie 
okaże się pomocne podczas próby ukazania proble-
mu z wyróżnieniem autonomicznych cech baśni. 

Baśń jest jednym z podstawowych gatunków 
epickich, charakteryzującym się dominacją tematyki 
fantastycznej, nastrojem cudowności oraz wysokim 
stopniem wiary w magię39. Gdyby tylko definicję 
baśni ograniczyć do wyżej zaprezentowanej, okaza-
łoby się, że są to cechy, które pojawiały się zarówno 
w romansie, jak i w bajce magicznej. Równoczes-
ność występowania tych cech w każdym z trzech 
gatunków jest najprawdopodobniej spowodowana 

(w znaczeniu: opowiadanie o ciągu jakichś wydarzeń” lub „ciąg 
jakichś wydarzeń”) oraz „fabuła” (w znaczeniu: „baśń”, „opo-
wiadanie zmyślone”). Pierwszy z wymienionych terminów był 

powszechnym użyciu; drugi pojawiał się rzadziej […]35.

 Pewnego rodzaju rozszerzeniem ram noweli 
jest określenie „nowela wierszowana”36, pozwalające 
uznać Banialukę za reprezentantkę tego gatunku. 
Jednak nie zgadza się ono z ogólnym charakterem 
utworu Morsztyna. Zgodny jest oczywiście czas 
powstania Banialuki z okresem rozwoju noweli 
wierszowanej, jednak poza tym trudno odnaleźć inne 
analogie. 

3. Zupełnie różniąca się od dwóch poprzed-
nich gatunków jest bajka37, której zróżnicowanie 
szczegółowo opisuje Krzyżanowski w Słowniku 
folkloru polskiego. Termin bajka jest wieloznaczny i 
bardzo trudno o jego jedną definicję. Wśród kilku 
znaczeń można znaleźć takie, które mówią, że bajka 
jest opowiadaniem o niezwykłych, fantastycznych 
przygodach ludzi. Znak równości można w takim 
razie postawić między bajką, baśnią, klechdą oraz 
podaniem. Cechą dominującą w tym przypadku jest 
nieprawdopodobność zdarzeń, nasuwająca hipotezę o 
zmyśleniu przekazywanej historii. 

Wśród elementów, które muszą się znaleźć w 
bajce magicznej, najważniejsze miejsce zajmują pier-
wiastki fantastyczne, cudowne czy też czarodziejskie. 
Swoje miejsce w niej również znajdujemy zaczaro-
wanych bohaterów, pomocników, magiczne przed-
mioty, a także nadnaturalne pokłady wiedzy, jakimi 
obdarzone są niektóre z postaci. Potwierdzeniem 
obecności elementów fantastycznych w Banialuce jest 
postać starej służki, którą niewątpliwie można uznać 
za czarownicę. W utworze występuje jako stara pani, 
która pomaga nieszczęśliwie zakochanej księżnej. W 
tym celu korzysta ze swej tajemniczej wiedzy:

[…] A tak zwyczajną swoję zaczęła naukę:

czartów kilka zwołała, najprzedniejszą sztukę

wyprawiwszy. Każe im, do swojej posługi

aby byli gotowi, jeden, jak i drugi. […] 

(V, w. 151–154)
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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 podkre-
ślania niezwykłości kreowanego przez siebie świata. 
Do najbardziej charakterystycznych zaliczyć można 
opisy, w których poeta wylicza na przykład 31 gatun-
ków ssaków czy też 91 gatunków ptaków:

[…] 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 sprzeczno-
ści z ogólną definicją baśni, jako utworu niewielkich 
rozmiarów. 

Historyja ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze 
wschodniej krainy nie jest typowym romansem o cha-
rakterze awanturniczo-miłosnym. Trudność w okre-
śleniu 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 Ba-
nialuki 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 Mi-
chałowskiej o elementach fabularnych charaktery-
stycznych dla baśni ludowej (bajki ludowej), które 
można zaobserwować właśnie w Historyi o Banialu-
ce43. Jednak wykreowany świat mitu, baśni, fantastyki 
nie może posłużyć jako wystarczający argument, aby 
określać Banialukę mianem baśni. Termin ten nie 

nie do końca sprecyzowanym, wcześniejszym uży-
waniem oraz rozumieniem terminów baśń, bajka, a 
także romans. Najprostszym tego dowodem może 
być na przykład brak hasła „baśń” w Słowniku lite-
ratury 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 po-
jęcie „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 
przez Glińskiego związana była ze środowiskiem, 
w którym zapoznawał się z ludowym materiałem do 
swojej pracy41.

 We współczesnej definicji baśni, przede wszyst-
kim podkreślane jest to, że utrwaliła w sobie podsta-
wowe elementy światopoglądu ludowego, w którego 
skład wchodzą między innymi: wiara w ingerencję 
mocy pozaziemskich, ideały ludzkich zachowań, nie-
spisane normy moralne oraz antropomorficzna wizja 
przyrody42. Wszystkie te cechy, łącznie z wcześniej 
wymienionymi, tworzą nadnaturalną, wręcz cudowną 
aurę baśni. Bez problemu można wskazać ich obec-
ność w utworze Morsztyna. W rozdziale szóstym 
Banialuki pojawiają się zaczarowane jabłka, przy-
gotowane przez starą służkę, czy też przywoływane 
przez pustelnika wiatry, między innymi: Zefirus, 
Notus, Subsolanus, Wulturnus, Apelijotes, które szu-
kały 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 szcze-
gółowość odrealniają prezentowaną przestrzeń litera-
cką. Porównanie kontynentu europejskiego do smoka 
zadziwia, a także wzmacnia wrażenie fantastyczności 
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jest w pełni adekwatny w stosunku do utworu Mor-
sztyna. Tym bardziej, że baśń jako gatunek wykry-
stalizowała 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 przy-
miotnikiem „baśniowy”, nie stworzy dodatkowych 
trudności w poprawnym zrozumieniu intencji bada-
cza literatury, który mógłby go zastosować. Wyko-
rzystanie 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 zby-
teczne. Hieronim Morsztyn stworzył tekst, który 
jest przykładem synkretyzmu gatunków. Przyczyny 
przenikania się ich w tym utworze można dopatry-
wać się w nieobecności romansu w poetykach staro-
polskich44. Natomiast użycie określenia „wierszowana 
nowela” jest niepotrzebne i kłóci się z pojęciem 
romansu oraz bajki magicznej. Nowela spośród 
wszystkich gatunków epickich charakteryzuje się wy-
sokim stopniem ograniczeń konstrukcyjnych, co ma 
również swoje odzwierciedlenie w fabule, która jest 
jedynie skoncentrowana na głównym wątku45. 

Na zakończenie warto dodać, że Historyja uciesz-
na o zacnej królewnie Banialuce pozostanie dla bada-
czy literatury chyba jeszcze przez długi czas utworem 
nie w pełni poznanym. Niepotwierdzone informacje 
o autorstwie Hieronima Morsztyna oraz domnie-
many czas powstania Banialuki to czynniki, które 
najprawdopodobniej do tej pory skłaniały literaturo-
znawców do pomijania lub jedynie wspominania o 
niej. Tylko nieliczni, jak na przykład Julian Krzyża-
nowski46, 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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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 sześć-
dziesiąt lat później. Drobiszewski najprawdopodob-
niej znał historię Kalinowskiego i Strusówny dzięki 
przekazom ustnym. Historia ta musiała być swego 
czasu popularna, gdyż w połowie wieku XVII po-
wstał anonimowy Lament Strusówny, co z Kalinow-
skim, 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 (ro-
mans 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 rzeczywi-
stości był nim Adam – jego brat8. Zamiana ta mogła 

Reminiscencje 

antyczne i staropolskie
w „Opisaniu Kalinowskich” 
ks. Hermana 
Drobiszewskiego

O
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 zasłu-
guje, pomijany w opracowaniach, niewielki romans 
księdza Hermana Drobiszewskiego pt.: Opisanie 
Kalinowskich: Jerzego stuprum [uwiedzenie, uprowa-
dzenie – J.W.], Strusówny fuga [ucieczka – J.W.], ojca 
żal, obu stron zawziętość i inwencyje dowcipne, decyzyja 
wydania piąciu osób, które z Strusówną uciekły1. Na te-
mat 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 najprawdopodob-
niej w 1705 roku. Opisanie Kalinowskich mogło po-
wstać 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 Czarto-
ryskich. Zawiera on 115 kart oprawionych w XVII 
wieku w płótno i nosi tytuł Ks. Germana Drobiszew-
skiego, bazyliana, rękopisy, compositura kaznodzieje 
wielkiego2. 

Bohaterowie romansu to postaci autentyczne. 
Adam Kalinowski (zm. 1638 r.) zakochał się w swo-
jej kuzynce – Krystynie Strusównie. Ojciec dziew-
czyny, Mikołaj Strus, sumienny żołnierz walczący u 
boku hetmana Żółkiewskiego, nie chciał zezwolić na 
ślub ze względu na ich bliskie pokrewieństwo. Dlate-



28

Drobiszewskiego zaczerpnięte [były z życia] polskich 
dworów”10. Bardziej szczegółowo Opisanie Kali-
nowskich 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 przy-
kładem romansu, który nie posiada wielu walorów 
artystycznych. Zwracała uwagę na moralizatorstwo 
obecne w utworze i apoteozowanie przeszłości. 

Kompozycja utworu jest zamknięta i podporząd-
kowana schematowi romansu sentymentalnego. Nie-
wielkie rozmiarami dzieło prezentuje historię opartą 
na jednym wątku miłosnym. Wersyfikacja zgodna 
jest z wymogami gatunkowymi – Opisanie Kalinow-
skich 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. Przedsta-
wienie dwóch braci Jerzego na początku romansu nie 
ma najmniejszego związku z prezentowaną historią 
miłosną. Chcąc przybliżyć utwór do konwencji epo-
su, Drobiszewski zaczął od inwokacji15:

Natchni, Erato, w pioro, a zwoławszy cory
Parnaskie z Helikonu, na rozliczne chory
Przepiewaj nieśmiertelną mężów wielkich sławę16

Następnie przedstawił rodzinę Jerzego Kalinow-
skiego: bohaterskie czyny brata, Marcina. Również 
liczne pogłosy antyku wskazują na nawiązania do 
epiki bohaterskiej. Mimo tych zabigów Opisanie 
Kalinowskich jest przykładem romansu sentymen-
talnego. Główną oś fabuły stanowią perypetie 
kochanków, którym na drodze do szczęścia staje 

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 

Mikołaja Strusa. Dziewczyna, gdy dłużej nie mogła 
już ukrywać, że spodziewa się dziecka, pisze list do 
ukochanego z prośbą o pomoc i ochronę przed gnie-
wem 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 zwaś-
nionych 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-
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 
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bieg literacki mający na celu uatrakcyjnienie lektury.
Opis wyprawy łodziami po Krystynę Strusów-

nę mógł być inspirowany podobnym motywem z 
podróży Argonautów po złote runo lub, co bar-
dziej 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 na-
brzmieje Wisła mętnym Śronem,/ Skazując przyszłe 
śmierci.”20 Syna Posejdona rozgniewało to, że jedna 
z nimf chciała przyjrzeć się przepływającym stat-
kom. 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 boha-
terów: 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 porwa-
nia Strusówny jest przeróbką trenu X Jana Kocha-
nowskiego. Jest to jedyny utwór sparafrazowany w 
pełni w romansie Drobiszewskiego:

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

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 Kalinow-
skich 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 eru-
dycji, 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 przy-
pisuje 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, 
chowa ludzi w wozie z solą i w ten sposób wprowa-
dza ich do miasta. Informacja o takim fortelu nie jest 
potwierdzona dokumentami, więc może być to za-
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Drobiszewski, tworząc romans o Kalinowskim i 
Strusównie, wpisał się w krąg księży – romansopisa-
rzy, do których zaliczamy również m. in. Kazimierza 
Auszpurgera, i Mateusza Ignacego Kuligowskiego. 
Pełniona funkcja kościelna obligowała wymienio-
nych 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 odbior-
ców24. 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 wystę-
puje, ale nie pełni roli nadrzędnej. Przywołując na 
początku postać brata Jerzego – Marcina, Drobi-
szewski zaprezentował wzorzec prawdziwego Polaka 
patrioty – dzielnego, walczącego za ojczyznę do koń-
ca. 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 oszka-
radził”, „łoże splugawiło”, a panna oddała się „wsze-
tecznej miłości”. 

Fakt, że Drobiszewski był księdzem, nie ma 
zasadniczego wpływu na wydźwięk dzieła. Na pewno 
opowiedziana historia nie miała być formą naucza-
nia, lecz prędzej zaprezentowaniem przygód miłos-
nych za pomocą formy naśladującej epos. 

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 za-
czyna 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 pozagro-
bowe: „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…”22.

W parafrazie również zadawanych jest wiele 
pytań o to, gdzie znajduje się zaginiona. Ochmi-
strzyni 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”. Dro-
biszewski 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 wystę-
puje topos porwania bohaterki. W dziele Drobiszew-
skiego 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 Stru-
sówny do ukochanego mógł zostać napisany przez 
Drobiszewskiego pod wpływem Heroid Owidiusza, 
w których „oddano stany wewnętrzne, uczucia, na-
miętności, 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”.  
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21 Tamże, s. 215.
22 J. Kochanowski, Tren X, [w:] tenże, Treny, Wrocław 1972, s. 19. 
23 W. Markowska, Słowo wstępne, [w:] Owidiusz, Heroidy, 
Kraków 1986, s. 5. 
24 T. Michałowska, Romans XVII i 1 połowy XVIII wieku w 
Polsce. Analiza struktury gatunkowej, [w:] Problemy literatury 
staropolskiej, seria I, Wrocław 1972, s. 451-457. 
25 Zob.: M. Pawłowska, Jean-Pierre Camus, l ’évêque 
romancier, „Romanica Wratislaviensia LII. Acta Universitatis 
Wratislaviensis”, 2005, t. 52, s. 133–142. 

Joanna Woron-Trojanowska

 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 an-
tycznymi oraz staropolskimi. Dzieło jest przejawem 
samodzielnego opracowywania tematów, zamiast 
parafrazowania i tłumaczenia obcych tekstów.
 

2
Przypisy

1 Utwór Hermana Drobiszewskiego Opisanie Kalinowskich: 
Jerzego Stuprum, Strusówny fuga, ojca żal, obu stron zawziętość i 
inwencyje dowcipne, decyzyja wydania piąciu osób, które z Strusówną 
uciekły został wydany drukiem przez Teresę Kruszewską w: T. 
Kruszewska, Romans o Kalinowskim i Strusównie, „Ze skarbca 
kultury” 1960, z. 1, s. 186–223. Edycja dzieła to strony 204–223. 
2 T. Kruszewska, dz. cyt., s. 187–188.
3 W. Łoziński, Prawem i lewem, t. I, Lwów 1904, s. 273-274.
4 Biblioteka Narodowa, rękopis 5435
5 Anonim, Lament Strusówny, co z Kalinowskim, bratem 
ciotecznym rodzonym, starostą Winnickim, Racławskim, z Halicza, 
od rodziców, zjechała, [w:] T. Kruszewska, Romans o Kalinowskim 
i Strusównie, „Ze skarbca kultury” 1960, z. 1, s. 194.
6 H. Drobiszewski, dz. cyt., s. 209.
7 Biblioteka Narodowa, rękopis 5435.
8 Więcej na temat zmian wprowadzonych w fabule: T. 
Kruszewska, dz. cyt., s. 195 – 198. 
9 A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 1, Warszawa 
1921, s. 293, 302.
10 B. Gubrynowicz, Rozwój powieści w Polsce. Powieść epoki baroku 
i czasów saskich, [w:] Dzieje literatury pięknej w Polsce; cz. 2, 
Kraków, 1936, s. 544.
11 T. Kruszewska, dz. cyt., s.187– 223.
12 Tamże, s. 201. 
13 Forma wierszowana i trzynastozgłoskowiec miały na calu 
przybliżyć formalnie do epiki bohaterskiej oraz podnieść rangę 
utworu. 
14 H. Drobiszewski, dz. cyt., s. 215.
15 T. Kruszewska, dz. cyt., s. 195; J. Miszalska, „Kolloander 
wierny” i „Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich romansów 
barokowych”, Kraków 2003, s. 132. 
16 H. Drobiszewski, dz. cyt., s. 204.
17 Między innymi: Opisanie roku 1683 wojny i oblężenia 
wiedeńskiego; Początek Krzyżaków; Relacyja jako successet 
ekspugnacyja Nowych zamków; Gdy polski żołnierz stał pod Ujściem 
nad Dniestrem; Królów polskich a primordiis Regniopisanie cum 
causis et effectibus inductis.
18 H. Drobiszewski, dz. cyt., s. 222.
19 Tamże, s. 214.
20 Tamże, s. 211.
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[…] Twój Erynis i Alekto
Napisały, inszy nie kto;
Sam Zoilus dał kły swoje
Maisto pióra w palce twoje!6,

ale również jako obrońca polityki dworskiej wysuwa 
trafne kontrargumenty. Przede wszystkim demen-
tuje 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 Zyg-
munta III Wazę z rąk papieża Klemensa VIII indul-
tu, czyli pozwolenia na odstąpienie od obowiązują-
cych w prawie kanonicznym reguł, co umożliwiało 
królowi poślubienie siostry pierwszej żony – Kon-
stancji. Żeby dodatkowo udowodnić, że to nic nad-
zwyczajnego poeta odwołuje się do przykładu Hen-
ryka VIII, który, jak pisze, „z córki swojej spłodził 
plemię”8. Wiersz Miaskowskiego nie tylko skutecz-
nie odpiera zarzuty płynące z Sumienia, ale również 
prowokuje jego autora do dalszej polemiki. Dowo-
dem na to mogłyby być liczne pytania występujące w 
tekście. Niektóre z nich nie wymagają odpowiedzi, 
mają jedynie na celu obnażenie bezsensowności an-
tykrólewskich zarzutów. Podobnie zresztą, jak pro-
wokujące zwroty do autora Sumienia, którego poeta 
określa między innymi mianem „wielomownego 
pisoryma”. Takie zabiegi monografista poety – Ste-

O literackich 
początkach rokoszowych 
zmagań

P
rzełomowe wydarzenia z historii 
Polski często inspirowały arty-
stów. Podobnie było w przypad-
ku rokoszu Zebrzydowskiego. 
Bunt szlachty przeciwko królowi 

Zygmuntowi III Wazie, do którego doszło w latach 
1606–16091, odbił się szerokim echem w twórczo-
ści 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, ob-
fitowała szeroką gamą utworów. Ujawniała się ona 
zarówno w retorycznych dysputach, jak i oryginal-
nych 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 prze-
ciwko K.J nazbyt bystrze i wstecznie pisany, napisana 
przez Miaskowskiego w odpowiedzi na anonimo-
wy 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 artystycz-
nych, między innymi liczne porównania nawiązujące 
do mitologii greckiej czy też do historii starożytnego 
Rzymu:
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przestrogą dla rokoszan przed zjazdem w Sandomie-
rzu. 

Nazwa nenia w okresie staropolskim funkcjono-
wała zamiennie z nazwą carmen funebre bądź epice-
dium 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. Nor-
my 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 skła-
dało się zazwyczaj z trzech części. Pierwszą z nich 
było comploratio, czyli opłakiwanie bliskiej osoby, 
następnie laudatio, początkowo element ten wychwa-
lał 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 koń-
cowa formuła pozostawała niezmienna. Ewolucja ga-
tunku 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 kom-
ponowanej wedle ściśle określonych wzorców anty-
cznych 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-
sztownością swojej budowy, ale również bogatą treś-
cią, która skłania czytelnika do refleksji. Z pewnością 
Miaskowski nie bez przyczyny odwołuje się właśnie 
do tradycji pieśni żałobnych. Jako nauczyciele gatun-

fan Nieznanowski – nazywa drwiną9, jest to bowiem 
coś prześmiewczego, co z góry stawia konkurenta na 
straconej pozycji. Jednak ostatecznie badacz stwier-
dza, 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 wul-
garyzmów 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 kompo-
zycyjny. Analizując poszczególne jego elementy 
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 poe-
cie 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 wydarze-
niach 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 sformułowa-
nie Miaskowskiego rozpoczynające strofę: „A jeśli 
prawda…”14 co sugerowałoby, że poeta mógł napisać 
utwór wcześniej, a bodźcem do jego stworzenia były-
by z pewnością ustalenia i konkluzja po czerwcowym 
sejmie w Lublinie z 1606 roku, na którym zapowie-
dziano kolejny zjazd rokoszowy. Jak wyjaśnia dalej 
Jan Czubek, utwór nie mógł też powstać przed 26 
czerwca, ponieważ, według Wielewickiego15, pierw-
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 
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Nowak-Dłużewski, „zaburzają wymowę rzeczową” 
utworu25, mają na celu pobudzić wyobraźnię i skło-
nić 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 
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 kiero-
wani 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 Rzeczypo-
spolitej32. 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 cze-
go może doprowadzić niezgoda i anarchia: „Płaczą 
dziś greckie i węgierskie grody swojej niezgody”34. 
Przykłady te pełnią przede wszystkim funkcję dydak-
tyczno-moralizatorską. Miaskowski jako dysponent 
i krzewiciel wiary chrześcijańskiej występuje w Nenii 
raczej w roli kaznodziei, aniżeli srogiego nauczycie-
la. Jego przestrogi nie są wypowiadane ex cathedra, 
można je raczej potraktować jako dobrą radę: „Po-
zbędziesz prędko (wierz mi) synów twoich”35.

Wszystkie przykłady podane przez poetę w pieś-
ni nawołują przede wszystkim do zgody i jedności 
rodaków. Jak ciągle podkreśla, „zgoda buduje, niezgo-

ku, oprócz starożytnych, mogli posłużyć mu również 
poeci epoki renesansu. Szczególnie na kształt Ne-
nii 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 Mia-
skowskiego jest jednak diametralnie różna.

Chociaż, jak stwierdza Teresa Kostkiewiczowa21, 
nazwy genealogiczne w tytułach dzieł Miaskowskie-

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 patriotycz-
nych uczuć. Podmiot liryczny zwraca się w pieśni do 
upersonifikowanej ojczyzny, o czym mogłyby świad-
czyć liczne apostrofy: „Słowieńska Safo”22 czy „Cu-
dze miej, Polsko, przygody przed okiem”23, ta nato-
miast 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 mo-
narszej. Miaskowski również w tonie profetycznym 
snuje prognozy dotyczące dalszych losów Rzeczypo-
spolitej. W pieśni pojawia się również nowy sposób 
obrazowania zagrożenia kraju, które, jak zauważa 
Kostkiewiczowa24, na długo wpisały się w tradycję 
okolicznościowej poezji politycznej. Owe przywoła-
ne przez poetę liczne egzempla, które, jak twierdzi 
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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-
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.

2
Przypisy

1 U. Augustyniak, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, s. 
610.
2 K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka–Jeżowa, 
Warszawa, 1995, BPS, t. 3, s. 196–205.
3 Tamże, s. 179–181.
4 J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. 
Zygmunt III., Warszawa 1971, s. 124.
5 J. Czubek, Pisma polityczne z czasów Rokoszu Zebrzydowskiego 
(1606–1608), Warszawa 1916, s. 12–24.
6 K. Miaskowski, dz. cyt. , s. 197.
7 Tamże, s. 201, w. 151–154.
8 Tamże, s. 201, w. 161.
9 S. Nieznanowski, O poezji Kaspra Miaskowskiego. Studium o 
kształtowaniu się baroku w poezji polskiej, Lublin 1965, s. 133.
10 Tamże, s. 132.
11 K. Miaskowski, dz.cyt., s. 179–181.
12 J. Nowak-Dłużewski, dz. cyt. , s. 60.
13 Tamże, s. 60.
14 K. Miaskowski, dz. cyt. , s. 180, w. 45.
15 J. Nowak-Dłużewski, dz. cyt., s.60.
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„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 zwyciężo-
na”4. 

Tomasz Apostoł nie uwierzył, póki nie zobaczył. 
Zdaniem Wujka, chrześcijanie również bardzo często 
potrzebują namacalnych dowodów, by móc uwierzyć. 
Św. Augustyn powiedział:

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 trzy-
masz, a wszystko tracisz5.

Chrystus dał Kościół jako dowód swojego istnie-
nia. Pozwolił spożywać Ciało, by móc go „dotknąć” 
i prawdziwie uwierzyć. W summie kazania Wujek 
nienagannie wykorzystał sztukę perswazji. Sformuło-
wał pouczenia i wskazówki dotyczące wiary chrześ-
cijańskiej. 

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 wszyst-
kie 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 

Zakres, rola erudycji 
i funkcja parenetyczna  
kazań przeznaczonych 
na dzień św. Tomasza 
Apostoła

S
ytuacja kaznodziejstwa polskiego 
uległa zmianie około wieku XII, 
kiedy to oratorzy zaczęli przema-
wiać do wiernych w języku naro-
dowym. 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 mów-
cy 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 prawdzi-
wość 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. Augu-
styna. Większość z nich to Ojcowie i Doktorzy Koś-
cioła. Twierdzą, że wiara jest podstawą do osiągnięcia 
zbawienia. Św. Paweł uważa, że: 

jeśli będziesz wyznawał usty swymi Pana Chrystusa (rozu-
miej, 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: 
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nia i braku wiary. Dzięki temu w części wtórej do-
skonale posłużył się sztuką perswazji. Na przykładzie 
niedowiarstwa Tomasza uwydatnił to, co jest najważ-
niejsze w osobistym doskonaleniu wiary chrześcijań-
skiej. W pierwszej części zyskał przychylność odbior-
cy, by w drugiej móc poprzez dobór odpowiednich 
argumentów umiejętnie wpływać na sposób postępo-
wania adresata. Celowo zhierarchizował argumenty 
zebrane w procesie inwencji, by następnie zastosować 
zasadę wielostronnego objaśniania11. Rady, które 
Skarga dawał, nie tylko pouczały i wskazywały właś-
ciwą drogę, ale przede wszystkim odpierały zarzuty 
przedstawicieli innych wyznań12.

Fabian Birkowski, podobnie jak poprzednicy, 
kazanie na Dzień św. Tomasza Apostoła poświęcił 
wierze. Większość wypowiedzi świętych, które przy-
taczał w homilii, napisał w języku łacińskim. Chętnie 
powoływał się na słowa proroków Starego i Nowego 
Testamentu. Między innymi cytował: Księgę Rodza-
ju, Księgę Psalmów, List do Rzymian, List do Ga-
latów, do Tesaloniczan, Ewangelię św. Mateusza czy 
Apokalipsę św. Jana13. Birkowski opisując człowieka 
w grzechu, cytuje ze psalmistą DawTenże: „Czło-
wiek, gdy upadnie, nie rostrąci się, abowiem Pan 
podkłada rękę swoją”14.

Bóg w swoim miłosierdziu ratuje człowieka z 
upadku, wybaczając mu wszystkie przewinienia. 
Osiągnięcie zbawienia, jak uważa św. Paweł, jest 
możliwe poprzez czynienie dobrych uczynków 
względem drugiego człowieka: „Jeden drugiego 
ciężary ponoście, a tak wypełnicie prawo Chrystuso-
we”15. Następnie w Liście do Rzymian Paweł pisze: 
„Słuchaj Izraelu, Bóg twój Bóg jeden jest”16. Kazno-
dzieja, przywołując słowa św. Pawła, pokazał, że na 
całym świecie jest tylko jedna wiara i jeden Pan Bóg, 
do którego wszyscy powinni się uciekać. 

W kazaniach o św. Tomaszu Szymona Staro-
wolskiego występują również liczne cytaty w języku 
łacińskim. Nie są to już tylko i wyłącznie fragmenty 
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-

w nim wszystkie swe nadzieje zbawienia i pomocy pokładał, i 
tak mu służył jako Panu swemu, i tak chwalił jako Boga swego9.

Dzięki tym radom udzielonym przez kazno-
dzieję, adresat doskonale wiedział co czynić, by żyć 
zgodnie z wolą Bożą.

Piotr Skarga również poświęcił kazanie zasadom 
wiary. Jego kunszt artystyczny widoczny jest nie tylko 
w umiejętnie wplatanych wypowiedziach świętych, 
ale przede wszystkim w sposobie przekazywania 
treści. W przeciwieństwie do swojego współbrata, 
rzadziej przytaczał poglądy Ojców i Doktorów Koś-
cioła, skupiając się na fragmentach wypowiedzianych 
przez proroków Starego i Nowego Testamentu. Jako 
jeden z nielicznych mówców cytował słowa Chry-
stusa. Nie przesycał kazania przesadnie nagroma-
dzonymi przywołaniami. W jego kazaniach odnaleźć 
można wypowiedzi św. Jana, św. Łukasza, św. Pawła, 
św. Piotra, św. Augustyna, św. Mateusza i Dawida. 
Wiara chrześcijańska nie jest łatwa, aby ją zrozumieć 
Syn Boży zstąpił na ziemię i nauczał o tym, co sam 
widział i czego doświadczył. Św. Jan powiedział:

Sam i ten artykuł około zmartwychwstania ukazowaniem 
się uczniom swoim fundował, i nikt nas inszy o nim tak upew-
nić nie mógł. Przetoż wiara nasza o nim niepochybna jest, bo 
się na szczerem objawieniu Bożem jako inne funduje10.

Nie ukazał się wszystkim, lecz tylko wybranym. 
Jak twierdzi św. Paweł, apostołowie byli powołani, by 
głosić prawdę o Zmartwychwstaniu. Kłamstwo jest 
grzechem i żaden z uczniów Chrystusa nie mógł się 
go dopuścić. Narażając się bliźniemu, naraziłby się 
Chrystusowi, jak uważa św. Łukasz. Żaden człowiek 
nie jest doskonały i jego wiara również taka nie jest. 
Dlatego też Skarga zacytował za św. Piotrem jedno  
z błogosławieństw. Tomasz nie uwierzył, bo nie 
widział. W oczach Boga zaś błogosławieni są wszy-
scy ci, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Wiara 
bez uczynków jest martwa, dlatego też należy spo-
żywać Ciało Pańskie, by móc „dotknąć” i uwierzyć. 
Chrystus z Ojcem i Duchem są jednością. To jedna 
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-
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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 wiarygod-
ne. Problem, który podejmowali, był zawsze aktualny 
dla współczesnego im odbiorcy. Najczęściej cytowali 
wypowiedzi świętych katolickich, ponieważ tylko oni 
stawali się autorytetami dla biedniejszych warstw 
społecznych. Przyczyna, która nakłoniła kaznodzie-
ję do przygotowania mowy, stanowiła zarazem jej 
temat. Ważne były treści kazania i to, w jaki sposób 
mówca posługiwał się swoją erudycją. Za główny cel 
każdy orator stawiał sobie udowodnienie postawionej 
tezy i odparcie zarzutów strony przeciwnej. Zasadni-
czo kazania były nacechowane emocjonalnie. Wy-
woływały radość bądź smutek, dawały nadzieję lub 
doprowadzały do zwątpienia25. 

Parenetyka w literaturze służy określaniu dwóch 
zjawisk, które pozostają z sobą  
w nierozerwalnym związku. Postawa parenetyczna to 
taka, którą pisarz przyjmuje wobec odbiorcy tekstu, 
aby nakłonić go do naśladowania przedstawionych 
wzorców osobowych. Literatura parenetyczna to taki 
typ piśmiennictwa, który upowszechnia propagowa-

sza17. Między ludźmi sprawiedliwymi, a grzeszni-
kami 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. Zsyła-
jąc na świat Chrystusa, Bóg Ojciec zesłał ludziom 
również pokój. Człowiek grzeszny może go doświad-
czyć 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 przy-
wołał 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, pozba-
wiony patosu. Cytował przede wszystkim fragmenty 
z Biblii. Przytoczone przez kaznodzieję słowa mó-
wią o grzechu. Grzech jest zły, a ludzie są z natury 
grzeszni. Prorok Izajasz tak pisze o grzechu:

Umyjcie się, czystymi bądźcie, znieście złość myśli waszych 
z oczu moich, choćby też grzechy wasze były jako karmazyn, 
ubielone zostaną jako śnieg: choćby były czerwona jak robaczek, 
jako wełna białymi się staną23. 

Kaznodzieja zaobserwował, że tylko pokuta i 
szczery żal za przewinienia umożliwią człowiekowi 
osiągnięcie zbawienia. Bóg odpuszcza grzechy każ-
demu, kto żałuje. Jak nauczał św. Chryzostom:

Pilnie uważaj jako Bóg gładzi grzechy: tak 
gładzi, że ich i znaku nie zostanie. Nie tak się leczą 
ciała, choćby lekarz i tysiąc sposobów wymyślał, rany 
zagoi, ale blizny nie zniesie, zawsze ta zostaje świad-
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 
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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 niedo-
wiarkiem, ale wierzącym, tak jak św. Tomasz Apostoł.

Piotr Skarga skupił się wyłącznie na postaci 
Tomasza Apostoła. Nie przytoczył żadnego opo-
wiadania, ani też nie powołał się na biografię inne-
go 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 wszyst-
kich był w pełni zrozumiały, dlatego też część drugą 
kaznodzieja poświęcił na wyjaśnienie objawienia 
Chrystusa Tomaszowi. Język patetyczny uniemożli-
wiał odbiorcy dokładną interpretację kazania. Dy-
daktyzm u Skargi polegał na stawianiu przez niego 
pytań i rzetelnym udzielaniu odpowiedzi28. 

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

ne wzory postępowania związane z malejącymi wy-
obrażeniami o rolach społecznych. Głównym celem 
tej literatury było propagowanie wzorów osobowych 
przy pomocy wybranych technik literackich26.

Ludzie potrzebowali wzorów do naśladowa-
nia. Ktoś, kto stawał się autorytetem, motywował w 
dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Przemie-
rzając 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 Koś-
ciół i jego nauki. 

Działo się tak również u początków kazno-
dziejstwa. Celem mówców było nauczanie. Nauczać. 
Dydaktyzm w kazaniach może przejawiać się różnie. 
Jest on uzależniony od tego co i w jaki sposób chce 
przekazać mówca. Zazwyczaj zbiory przeznaczone 
na święta całego roku mają na celu ukazanie świę-
tości wybitnej jednostki. W kazaniach przeznaczo-
nych na Dzień świętego Tomasza Apostoła postacią 
przywoływaną przez wszystkich oratorów jest wąt-
piący 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 za-
gubionej 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-
jącym w grzechu. 

Jedna owczarnia, jeden jest Pasterz, któremu Pan 
zlecić raczył wszystkie owce swoje: Kto w tej ow-
czarni nie jest, kto tego Pasterza znać i słuchań nie 
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przykazaniami, Pan osłania, natomiast tych, którzy 
grzeszą, nieustannie usuwa z grona błogosławionych. 
Kaznodzieja poprzez liczne porównania znakomi-
cie nakreślił problem grzechu. Dzięki przywołanym 
przykładom uczynił homilię znacznie bardziej zrozu-
miałą dla niewykształconych grup społecznych.

Szymon Starowolski kazanie rozpoczął od 
opisania cudu wskrzeszenia Łazarza. Cud ten moż-
na rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, wskrzeszenie 
Łazarza symbolizuje śmierć i Zmartwychwstanie 
Syna Bożego, po drugie zaś kazanie, zapowiedź sądu 
ostatecznego, kiedy wszyscy umarli powstaną z gro-
bów, 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 
jak Wujek, odwołał się do historii zagubionej owcy. 
Sposób interpretacji obu homiletyków był zupełnie 
inny. Św. Piotr na pytanie Jezusa czy go miłuje, trzy-
krotnie 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 szu-
kał zaginionej owcy, tak Chrystus szukał Tomasza, 
by mu się ukazać. W drugim kazaniu Starowolski 
umieścił opis sytuacji panującej na dworze królew-
skim. 

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 dwo-
rze; 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 łaska-
wego 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 

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 wyzna-
jąc wiarę w Boga, został przez niego podźwignięty. 
Dzięki szczeremu wyznaniu wiary, grzechy Tomasza 
zostały odpuszczone. Kolejno kaznodzieja przyrów-
nał 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-
cić wiarę i jak trudno ją odbudować. Opisując rany 
Chrystusa orator zestawił je z dziurami w zbrojach 
rycerzy:

Tak więc żołnierz na puklerzach i zbrojach swoich poka-
zuje 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 leka-
rza, 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 sła-
wią, gdyż są one doskonałym świadectwem oddania 
i wierności ojczyźnie. Tak dzieje się również z Chry-
stusem. 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 
wiary nie ma32.

Bóg ochrania swój lud podobnie jak orlica 
pisklęta. Tych, którzy dobrze czynią, żyją zgodnie z 
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gdzie ręce, żebyśmy się zagrzali, jako do czasu zimy w rękaw, 
abo zanadrza rękę kładziemy, abyśmy się tak zimnymi będąc 
zagrzemi37.

Te trafne spostrzeżenia pozwoliły kaznodziei na 
doskonałe zobrazowanie korzyści płynących z prze-
bywania blisko Boga38.

Dążenie do kształtowania właściwych postaw 
poprzez pouczanie lub dawanie właściwych wzorców 
– tzw. wzorców parenetycznych, było celem każ-
dego staropolskiego kaznodziei. Przede wszystkim 
kazania przeznaczone na Dzień Świętego Tomasza 
Apostoła udzielały pouczeń dotyczących przezwy-
ciężania 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 dosko-
nałości.
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miłościwie, aby nie zginął, a wrócił się nazad do niego34.

Człowiek grzeszny nie jest potrzebny Jezuso-
wi 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 obja-
wione 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 człowie-
kowi, 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: 

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. 

Historia z wężami symbolizuje wiarę. Wąż żywy 
ukazuje oddziaływanie Szatana na słabego człowieka, 
natomiast martwy, noszony na szyi ku ozdobie, przy-
należność do Boga. Kolejna opowieść Rychłowskiego 
to walka Dawida z Goliatem. Skontrastowane  
z sobą postaci służą porównaniu małości człowieka 
i wielkości grzechu. Na przykładzie walki Dawi-
da, kaznodzieja ukazał możliwość przezwyciężenia 
własnych słabości. W drugim kazaniu orator do-
skonale posłużył się anegdotą. Ukazał jednak tylko 
to, co wydawało się być najistotniejsze. Wkładanie i 
wyjmowanie rąk z kieszeni ma swój cel. Rychłowski 
zaproponował trzy możliwości interpretacyjne tego 
zjawiska. 

Dla trzech osobliwie przyczyn kładziemy gdzie ręce nasze. 
Kładziemy gdzie rękę, abo dlatego zebyśmy z tamtąd co wzięli, 
jako to kładziemy rękę do skrzynie, abyśmy z tamtąd szat 
nabrali; abo kładziemy gdzie rękę dlatego, żebyśmy się ochło-
dzili, jako to lecie w gorąco wielkie kładziemy ręcę w chłodną 
wodę, żebyśmy się jakkolwiek ochłodzili: abo dlatego kładziemy 
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