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Przedmowa

W dniach 2–4 czerwca 2014 roku działające w Instytucie Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego Otwarte Seminarium Nowożytnicze zorganizowało interdyscyplinarną konferencję naukową zatytułowaną Słowo i obraz w okresie staropolskim.
Celem konferencji było spojrzenie na tytułowe zagadnienie z perspektywy takich
nauk, jak historia, historia sztuki czy literaturoznawstwo. W czasie konferencji
wygłoszono dwadzieścia osiem referatów, które zostały podzielone na siedem paneli tematycznych. Dotyczyły one współistnienia słowa i obrazu w staropolskich
książkach i ikonografii, życia codziennego i wydarzeń nadzwyczajnych, heraldyki, kultury funeralnej oraz ceremoniału związanego ze sprawowaniem władzy.
Podczas konferencji odbyła się także debata ekspercka, w której udział wzięli:
dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, dr hab. Jakub Niedźwiedź oraz dr Michał Kurzej. Tematem przewodnim debaty było wykorzystywanie słowa i obrazu w warsztacie
historyka, historyka sztuki oraz historyka literatury. Każdy z uczestników debaty reprezentował inną dziedzinę i z odmiennej perspektywy opowiadał o metodologicznym podejściu do źródeł pisanych oraz ikonograficznych. Konkluzja
debaty, zgodnie z którą we wszelkiego rodzaju badaniach historycznych należy
wykorzystywać współistniejące ze sobą źródła słowne i obrazowe, potwierdziła
zasadność zorganizowania omawianej konferencji oraz prowadzenia na coraz
większą skalę badań o charakterze interdyscyplinarnym.
Organizatorem konferencji było działające w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Otwarte Seminarium Nowożytnicze. Zostało ono powołane do istnienia jako forum przedstawiania wyników badań oraz dyskusji naukowych dotyczących czasów nowożytnych. Głównym celem Seminarium jest
wymiana myśli oraz poglądów, a także integracja pracowników naukowych
i doktorantów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach zajmują się okresem nowożytnym. Seminarium z racji swojego
charakteru otwarte jest także dla pracowników naukowych i doktorantów pozostałych instytutów Wydziału Historycznego, studentów ostatnich lat studiów
magisterskich i wszystkich zainteresowanych epoką nowożytną.
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Do tej pory odbyły się trzy edycje Seminarium (w latach 2013/2014, 2014/
2015, 2015/2016), w trakcie których zostało wygłoszonych osiemnaście referatów. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno przedstawiciele Instytutu
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i innych polskich ośrodków badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Ponadto szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się spotkania z doktorantami z Uniwersytetu Wileńskiego oraz Università degli Studi di Piemonte Orientale.
Niniejszą publikację należy uznać za niezwykle cenną pracę dotyczącą współistnienia słowa i obrazu w szeroko pojętych badaniach historycznych. Swoją
tematyką wpisuje się ona w zapoczątkowane w drugiej połowie ubiegłego wieku
w rodzimych badaniach interdyscyplinarne spojrzenie na źródła staropolskie.
Bartłomiej M. Wołyniec
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Między autorem a drukarzem.
Dobór ilustracji w Historia naturalis Jana Jonstona

Streszczenie

Artykuł stanowi studium przypadku procesu wyboru miedziorytów ilustrujących
ostatnią z humanistycznych encyklopedii zoologicznych, Historia naturalis Jana Jonstona (Frankfurt, Officina Merianorum 1650–1653). Kompendium opatrzone było
około dwieście sześćdziesięcioma tablicami, ukazującymi ponad dwa i pół tysiąca
stworzeń. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, kto był odpowiedzialny za proces doboru ilustracji – autor czy drukarz, Matthäus Merian Starszy, tradycyjnie, acz
mylnie uznawany za ich jedynego twórcę.
Encyklopedia Jonstona stanowi popularno-naukowe dzieło dla młodzieży oparte na starszych kompendiach i traktatach przyrodniczych. Nie tylko tekst, ale też związane z nim
dość blisko ilustracje musiały być zarazem tradycyjne, odwołujące się do znanych przedstawień, i atrakcyjne wizualnie, by tematem zainteresować młodych czytelników. Zaczerpnięto je z książek wykorzystanych przez Jonstona – najpopularniejszych dzieł przyrodniczych i podróżniczych – i zaadaptowano do nowego dzieła. Jonston zamieszczał w tekście
cytaty z innych kompendiów, zatem ilustracje jego tekstu musiały się do nich odwoływać.
Analiza traktatów Jonstona i ich ilustracji sugeruje, że to autor wybrał przedstawienia ze
swojej biblioteki, zaś Merian zebrał pierwowzory ilustracji i zadbał o przeniesienie ich na
nowe płyty, które zapewniły kompendium Jonstona popularność.

Słowa kluczowe

XVII-wieczna ilustracja zoologiczna, Jan Jonston, Matthäus Merian Starszy, historia
naturalna
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„Humanistyczna historia naturalna” to wedle definicji Williama B. Ashwortha badania przyrody poznające świat nie tyle poprzez obserwację i doświadczenia, ile
raczej za pośrednictwem tekstów i obrazów: ich analizy i ewentualnego porównania
z wiedzą empiryczną. Ta perspektywa badawcza pozwalała uczonym początków
epoki nowożytnej na opisanie nie tylko świata widzialnego, ale także jego znaczeń
symbolicznych. Humanistyczna historia naturalna swoje apogeum miała około
połowy XVI wieku1. W następnym stuleciu powoli ustępowała miejsca badaniom
empirycznym, jednak encyklopedie przyrodnicze, opisujące świat widzialny i symboliczny w oparciu o wcześniejsze kompilacje i obrazy, cieszyły się popularnością
jeszcze w latach pięćdziesiątych XVII wieku. Przedmiotem tego artykułu jest właśnie
późna publikacja z zakresu humanistycznej historii naturalnej, Historia naturalis Jana
Jonstona2, oraz ilustrujące ją miedzioryty.
Tak autor, jak i encyklopedia pojawiają się w polskich i zagranicznych publikacjach na temat historii nauki3, natomiast ilustracje do tej pory nie stały się przedmiotem
szerszej analizy, mimo że tradycyjnie pisano, iż ich autorem był Matthäus Merian Starszy4. Współczesne badania historyczno-artystyczne wykazały, że nie zostały one przez
niego zaprojektowane, a jego rola ograniczyła się do opracowania i przeniesienia, przy
udziale warsztatu, rysunków na nowe płyty5, co zmniejszyło zainteresowanie nimi
zarówno wśród historyków sztuki, jak i bibliologów. Jednakże, właśnie ze względu
na swój warsztatowy charakter, stanowią one interesujący przyczynek do badania mechanizmów opracowywania i wydawania kompendiów zoologicznych w XVII wieku.
Pochodzący z Szamotuł Jan Jonston (1603–1675) był przez współczesnych uważany
za polihistora. Z wykształcenia był lekarzem, jednak jego zainteresowania naukowe
były znacznie szersze. Obejmowały zagadnienia od medycyny i historii naturalnej po
historię cywilizacji. Młodość spędził, podróżując po Europie. Od 1623 roku studiował
na kilku uniwersytetach, między innymi w Lejdzie i Cambridge. Pod koniec lat dwudziestych XVII wieku wrócił na krótko do Polski. Przeniósł się do Leszna, skąd wkrótce
W. B. Ashworth, Natural History and the Emblematic World View, [w:] Reappraisals
of the Scientific Revolution, eds. D. C. Lindberg, R. S. Westman, Cambridge 1990, s. 303–332.
2
J. Jonston, Historiae naturalis de Piscibus et Cetis libri V, Frankfurt a. Main 1650; idem,
Historiae naturalis de Exsanguibus Aqvaticis libri IV, Frankfurt a. Main 1650; idem, Historiae
naturalis de Avibus libri VI, Frankfurt a. Main 1650; idem, Historiae naturalis de Quadrupedibus
libri, Frankfurt a. Main [1650?]; idem, Historiae naturalis de Insectis libri III. De Serpentibus
et Draconibus libri II, Frankfurt a. Main 1653.
3
Zob. Jan Jonston 1603–1675, red. Z. Smoluchowski, Leszno 1974; Jan Jonston. Lekarz
i uczony XVII wieku, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” Seria B 1975, z. 28; D. Knight,
Zoological Illustration, an Essay Towards a History of Printed Zoological Pictures, Dawson 1977,
a także prace A. Matuszewskiego, m.in. Wstęp, [w:] The Letters of Jan Jonston to Samuel Hartlib,
eds. W. J. Hitchens, A. Matuszewski, J. Young, Warszawa 2000.
4
Zob. ibidem, s. 19. Atrybucję tę zakwestionował po raz pierwszy L. H. Wüthrich, Druckgraphische Werk von Matthäus Merian d. Ältere, t. 2, Basel 1972, kat. 30–33; idem, Matthaus Merian
der Ältere, eine Biographie, Hamburg 2007, s. 209.
5
Ibidem, s. 185.
1
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udał się w kolejną podróż po Europie, tym razem jako wychowawca Bogusława Leszczyńskiego, syna właścicieli miasta. W trakcie tego wyjazdu, w 1634 roku opublikował
w Lejdzie dysertację doktorską z medycyny6. Przed powrotem do Polski w 1636 roku
Jonston i jego podopieczny byli jeszcze we Francji i Włoszech, gdzie zwiedzili między
innymi bolońskie muzeum Ulissesa Aldrovandiego7 – słynną wówczas kolekcję przyrodniczą. W Lesznie Jonston objął stanowisko lekarza miejskiego i medyka rodziny
Leszczyńskich. Został też członkiem rady pedagogicznej leszczyńskiego gimnazjum8
i współpracownikiem Jana Amosa Komeńskiego, który od 1635 roku pełnił funkcję
konrektora szkoły. Jonston nie pracował nigdy jako nauczyciel. Przede wszystkim zajmował się opracowywaniem programów nauczania i zgodnych z nimi podręczników9.
Wszystkie jego publikacje z okresu przebywania w Lesznie były przeznaczone właśnie
dla uczniów gimnazjum.
Założona w 1555 roku przez Braci Czeskich szkoła przeżywała w początkach
XVII wieku, między innymi dzięki zaangażowaniu Leszczyńskich, okres rozkwitu10. Od lat dwudziestych gimnazjum przyciągało sławnych wówczas uczonych –
Andrzeja Węgierskiego, Jana Dekana czy Daniela Vettera11. Dzięki ich kontaktom
w Lesznie znane były wyniki najnowszych badań prowadzonych w największych
centrach ówczesnej nauki. Mimo to szkołę charakteryzowało ujęcie raczej eklektyczne niż innowacyjne12. Z jednej strony wynikało to z braku lokalnego uniwersytetu13, z drugiej wiązało się ze świadomą decyzją uczonych, którzy widzieli siebie
raczej w roli nauczycieli niż badaczy14. Szczególnie ten drugi aspekt znajduje wyraźne odbicie w ich publikacjach – podręcznikach, a nie traktatach naukowych. W taki
właśnie sposób można scharakteryzować również dzieła Jonstona. W trakcie jego
pobytu w Lesznie ukazało się kilka książek historycznych15, traktaty medyczne16,
pierwsze polskie opracowanie dendrologiczne17 i właśnie Historia naturalis. Wyjazd
J. Jonston, De febribus, Leyden 1634.
S. Feliksiak, Ornitologia Jonstona i Aldrovandiego, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki
Polskiej” 1975, Seria B, z. 28, s. 139.
8
A. Matuszewski, Wstęp, op. cit., s. 40.
9
W 1635 roku Jonston opracował dla gimnazjum program szkolny oparty na planie dydaktyki Komeńskiego. Zob. idem, Odrębność i stereotypowość życia umysłowego w Lesznie
w XVII wieku, Leszno 1998, s. 53–57.
10
Ibidem, s. 48.
11
A. Piwoń, Leszczyńskie środowisko naukowe i kulturalne w czasach Jana Jonstona, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1975, Seria B, z. 28, s. 9–10.
12
H. Barycz, Rozwój nauki w Polsce w dobie Odrodzenia, [w:] Odrodzenie w Polsce, t. 2,
red. B. Suchodolski, Warszawa 1956, s. 61–62.
13
A. Piwoń, op. cit., s. 10.
14
A. Matuszewski, Odrębność..., op. cit., s. 19.
15
Np. J. Jonston, Horae subcisivae seu rerum toto orbe, Leszno 1639.
16
Np. idem, Ad theriacae Andromachi, Leszno 1642; idem, Idea universae medicinae,
Amsterdam 1644.
17
Idem, Syntagmatis dendrologi specimen, Leszno 1646.
6
7
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Jonstona z Leszna był bezpośrednio związany z końcem okresu prosperity miasta.
W 1656 roku polskie wojska spaliły je w odwecie za opowiedzenie się Leszczyńskich po stronie Szwedów. Podobnie jak wielu współmieszkańców, Jonston wyjechał
z miasta. Resztę życia spędził na Śląsku, w kupionym kilka lat wcześniej majątku
Siebendorf (obecnie Składowice)18. Tam zajął się badaniami naukowymi i wydawał
kolejne dzieła – od ogólnych encyklopedii19, poprzez historię20 i historię naturalną21,
aż po medycynę22.
Znanych jest około trzydzieści pięć dzieł Jonstona23. Najsłynniejszym jest właśnie
jego kompendium historii naturalnej. Opublikowano je we Frankfurcie nad Menem
w latach 1650–1653. Opracowywanie go zajęło Jonstonowi większość lat czterdziestych24, zaś idea jego powstania jest jeszcze starsza. Już w 1635 roku Jonston wspominał Samuelowi Hartlibowi o planach napisania „Magni Systematis Physici”25 –
wielkiej syntezy nauk przyrodniczych, którą opracowywał właśnie dla uczniów leszczyńskiego gimnazjum26 w ramach swojego programu nauczania historii naturalnej.
Wydaje się, że dlatego właśnie Historia naturalis pomyślana została jako streszczenie całej wiedzy zoologicznej, a nie tylko najnowszych odkryć. Jonston kilkakrotnie zastrzegał, że jego własne obserwacje zajmują w tym dziele stosunkowo
niewiele miejsca27. Treść Historia naturalis stanowią przede wszystkim opisujące
każdy z wymienionych gatunków zwierząt cytaty z dzieł uznanych autorytetów –
encyklopedystów, przyrodników, lekarzy, podróżników, ale też historyków, a nawet
poetów28.
Korzystając z zebranych przez nich informacji, Jonston opisał ponad tysiąc gatunków zwierząt. Zgodnie ze współczesną klasyfikacją podzielił je na sześć grup:
A. Matuszewski, Wstęp, op. cit., s. 19.
Np. J. Jonston, Polymathiae philologicae, Frankfurt a. Main, Leipzig 1666.
20
Np. idem, De festis Hebraeorum et Graecorum schediasma, Wrocław 1660; idem, Polyhistor seu rerum ab exortu Universi, Jena 1660–1667.
21
Np. idem, Notitia regni mineralis, Leipzig 1661.
22
Idem, Magni Hippocratis Coi medicorum principia, Amsterdam 1660; idem, Idea hygieines recensita, Jena 1661; idem, Syntagma universae medicinae practicae, Jena 1673.
23
Pełną bibliografię Jonstona zob. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 18, Kraków 1901,
s. 613–620; H. Plucińska, Bibliografia, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1975,
Seria B, z. 28, s. 247–263.
24
G. Brzęk, Jan Jonston jako zoolog, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1975,
Seria B, z. 28, s. 128.
25
„In eo itaque Deo volente ero, ut, junctis cum Domino Comenio operis & consiliis, quantum
ex me esse poterit, Magnum Systema Physicum, cum Historia Naturae et solute et ligate adornari
posit” (The Letters of Jan Jonston..., op. cit., s. 84).
26
O roli Historia naturalis w systemie dydaktyki Jonstona zob. G. L. Miller, Beasts of the
New Jerusalem: John Jonston’s Natural History and the Launching of Millenarian Pedagogy
in the 17th Century, “History of Science” 2008, Vol. 46.
27
Ibidem, s. 207.
28
G. Brzęk, op. cit., s. 123.
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wodnych zwierząt bezkrwistych (odpowiadających mniej więcej współczesnym
bezkręgowcom wodnym), owadów (oraz pajęczaków), ryb (i wodnych kręgowców), węży (i smoków), ptaków oraz czworonogów (żywo- i jajorodnych). Każdej
z tych grup poświęcił jedną z części encyklopedii. Te następnie zostały podzielone na księgi, opisujące zwierzęta w zależności od środowiska ich życia i strategii
pokarmowej.
Dwie pierwsze części historii naturalnej Jonstona zostały wydane wspólnie we
frankfurckiej oficynie Matthäusa Meriana Starszego w 1650 roku. W Historia naturalis de piscibus et cetis przedstawił różne stworzenia wodne. Większość z trzystu
zwierząt stanowią dobrze znane Europejczykom ryby, ale autor opisał w niej również
walenie i ssaki płetwonogie, a nawet fantastyczne stworzenia znane z opowieści marynarzy – morskie potwory i syreny. Zwierzęta przedstawiono na czterdziestu siedmiu
tablicach. Na czterdziestu trzech ukazane są ryby, także fantastyczne, a na czterech
morskie ssaki – walenie, foki i mityczne istoty morskie. We współwydanej z nią
części Historia naturalis de exsanguibus aquaticis Jonston ukazał bezkręgowce żyjące w środowisku wodnym – mięczaki, skorupiaki, szkarłupnie, zoofita i niektóre
wodne owady oraz muszle. W tym samym roku ukazała się także Historia naturalis
de avibus. Jonston opisał tu ponad pięćset gatunków ptaków – lądowych, wodnych,
egzotycznych i legendarnych oraz nietoperzy, które zostały przedstawione na sześćdziesięciu dwóch tablicach. Kolejna część – Historia naturalis de quadrupedibus
– została wydana bez daty, zapewne między śmiercią Matthäusa Meriana Starszego
w czerwcu a końcem 1650 roku29. Opisanych w niej jest prawie trzysta gatunków
lądowych zwierząt czworonożnych – jajorodnych płazów, większości gadów oraz
ssaków, które zostały ukazane na dziewięćdziesięciu tablicach.
Trzy lata później, w 1653 roku spadkobiercy Meriana wydali wspólnie
ostatnie dwie części: Historia naturalis de insectis i De serpentum et draconum.
W entomologii Jonston wymienił około czterysta pięćdziesiąt rodzajów owadów
w różnych stadiach oraz innych lądowych bezkręgowców, należących głównie do
pajęczaków i mięczaków, które przedstawiono na dwudziestu ośmiu tablicach.
Traktat o wężach i smokach jest najbardziej lakoniczną i najsłabiej ilustrowaną
częścią Historia naturalis. Trzydzieści siedem gatunków węży i osiem rodzajów
smoków ukazano w niej na dwunastu tablicach.
Kompendium Jonstona długo bagatelizowano jako skróconą wersję encyklopedii Ulissesa Aldrovandiego30. Nie wchodząc tu w dyskusje na temat słuszności
tego stwierdzenia, należy zasygnalizować, że w pierwszej połowie XVII wieku
Ta część – opublikowana przez Haeredum Math. Meriani – datowana jest przez różnych
badaczy między 1649 (data dedykacji) a 1652 rokiem. W tym artykule, opierając się na formie adresu wydawniczego i analizie Wüthricha (Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie,
op. cit., s. 209), przyjmuję jako czas wydania drugą połowę 1650 roku.
30
Dlatego też historycy zoologii rzadko wspominają o Jonstonie (W. B. Ashworth, Natural
History..., op. cit., s. 317–318), a opinie z pierwszej połowy XX wieku nadal przeważają wśród
opisów jego dzieła (np. G. Brzęk, op. cit., s. 127–137).
29
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paradygmaty przyrodoznawstwa uległy znaczącej zmianie, co wpłynęło na sposoby opisywania przyrody31. Dalsze różnice wynikają z tego, że kompendia przeznaczone były dla innych odbiorców i miały spełniać odmienne funkcje. Chociaż encyklopedia Jonstona często odwołuje się do dzieła Aldrovandiego, stanowi syntezę
informacji zawartych w rozlicznych kompendiach XVI- i XVII-wiecznych, a ilość
informacji o znaczeniach symbolicznych i wiadomości historycznych została silnie zredukowana na rzecz wiadomości stricte przyrodniczych oraz praktycznych.
Wśród źródeł, do których odwoływał się Jonston, są także dzieła nieznane Aldrovandiemu. We wstępie i glosach do kompendium wymienił on około sto pięćdziesiąt tytułów. Poza systemem odsyłaczy w samej encyklopedii można je znaleźć
także w rękopiśmiennym katalogu książek z biblioteki Jonstona32, który daje skrócony przegląd źródeł, jakie były dostępne w trakcie pracy nad Historia naturalis.
Przy pomocy tych dzieł, a zapewne także książek pochodzących z bibliotek Leszczyńskich i gimnazjalnej, napisał on syntezę XVII-wiecznej wiedzy zoologicznej.
Jonston cytował dzieła autorów zarówno starożytnych, jak i współczesnych,
niekiedy starając się weryfikować wątpliwe informacje. Kompendium zostało opracowane, by zachęcić uczniów do zgłębiania tajemnic natury. Dlatego zawarł w nim
informacje wiarygodne, a zarazem ukazujące przyrodę jako fascynujący fenomen,
który wart jest studiowania. Nie chciał, by jego encyklopedia była tylko zbiorem
suchych opisów zwierząt, nużących dla młodego czytelnika, dlatego uwzględnił
w niej także informacje o stworzeniach fantastycznych i legendarnych, w których
prawdziwość sam niekiedy wątpił33. Spośród tekstów antycznych Jonston cytował
przede wszystkim najpopularniejsze kompendia Arystotelesa, Pliniusza i Eliana,
a informacje w nich zawarte uzupełniał o wiadomości pochodzące z innych dzieł
przyrodniczych, medycznych, rolniczych, podróżniczych, historycznych, a nawet
przekazów literackich, które podał we wstępach do poszczególnych części. Chętniej
i częściej korzystał jednak z informacji już zweryfikowanych i podawanych w źródłach nowożytnych. Sięgał przede wszystkim do encyklopedii przyrodniczych,
relacji podróżniczych i dzieł geograficznych. Do najczęściej cytowanych należą
Historia animalium Conrada Gessnera34 i Historia naturalis Aldrovandiego35. Pochodzące z nich wiadomości uzupełniał o informacje zawarte w traktatach bardziej
G. L. Miller, op. cit., s. 203–204.
Nieznany rękopis Jana Jonstona. Wykaz pozycji podręcznego księgozbioru, oprac. H. Sadowska, Lubin 1975.
33
G. L. Miller, op. cit., s. 207–208.
34
C. Gessner, Historiae Animalium Libri, Zürich 1551–1587.
35
U. Aldrovandi, Ornithologia, Bologna 1599–1603; idem, De animalibus insectis, Bologna 1602; idem, De reliquis animalibus exsanguibus, Bologna 1606; idem, De piscibus…
et de cetis, Bologna 1613; idem, Serpentum et draconum historiae, Bologna 1620; idem, De quadrupedibus solidipedibus, Bologna 1621; idem, Quadrupedum omnium bisulcorum historia,
Bologna 1621; idem, De quadrupedibus digitalis viviparis... et de quadrupedibus digitatis oviparis, Bologna 1637.
31
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specjalistycznych, jak XVI-wieczne ichtiologie Pierre’a Belona36 i Guillaume’a
Rondeleta37, ornitologia Pierre’a Belona38 czy – napisana w oparciu o notatki Gessnera – entomologia Thomasa Moffetta39.
Różnice między kompendium Jonstona a XVI-wiecznymi encyklopediami najwyraźniej widać w opisach Nowego Świata. U Jonstona są one zdecydowanie dokładniejsze niż u poprzedników, miał on bowiem dostęp do większej liczby wiarygodnych
relacji i opisów Ameryk. Niektóre traktaty charakteryzujące przyrodę Nowego Świata
przytaczał on dosłownie, jak chociażby fragmenty wydanej w 1648 roku Historia
rerum naturalium Brasiliae Georga Marggrafa40, która znajdowała się w jego zbiorach41. Wiadomości zaczerpnięte z tej publikacji uzupełnił o informacje z innych
dzieł pisanych zarówno w koloniach, jak i w Europie, przede wszystkim z Exoticorum Carolusa Clusiusa42, Historia naturae Juana Nieremberga43 i Novi orbis Jeana
de Laeta44.
Zgodnie z praktyką nowożytnych publikacji przyrodniczych Historia naturalis
jest bogato ilustrowana. W sześciu częściach znajduje się prawie dwieście sześćdziesiąt tablic, na których przedstawiono około trzy tysiące zwierząt. W odróżnieniu
od publikacji, z których autor korzystał, ryciny w kompendium Jonstona nie zostały
wplecione w tekst. Przedstawienia zwierząt należących do jednego bądź pokrewnych
gatunków zostały w Historia naturalis zebrane na osobnych kartach, które dopiero
introligator łączył z tekstem. Takie rozwiązanie edytorskie było nie tyle wyrazem
nowej estetyki, ile raczej wynikiem stosowania odmiennej techniki druku. Odbicie
miedziorytów wymagało użycia innych pras i nie mogło być wykonywane równocześnie z tekstem. Przygotowanie ciągłego tekstu i oddzielnych tablic z ilustracjami
było zatem wygodniejsze i bardziej ekonomiczne niż planowanie rozmieszczenia ich
w tekście i dwukrotne odbijanie jednego arkusza. Jednak to uproszczenie wpłynęło na
sposób korzystania z książek i ilustracji. Czytelnicy stracili możliwość równoczesnej
lektury i obserwacji przedstawienia. Aby powiązać ilustrację z tekstem, konieczne
było sięganie do systemu odsyłaczy i indeksów. Zbieranie grup przedstawień umożliwiało natomiast porównanie kilku gatunków zwierząt, co pozwalało na uchwycenie
podobieństw i różnic między nimi i w konsekwencji na zrozumienie obowiązującej
systematyki (ryc. 1)45.
P. Belon, L’Histoire naturelle des estranges poissons marins, Paris 1551.
G. Rondelet, Libri de piscibus marinis..., Lyon 1554.
38
P. Belon, L’Histoire de la nature des oiseaux, Paris 1555; idem, Portraits d’oyseaux,
animaux… d’Arabie et d’Égypte, Paris 1557.
39
T. Moffett, Insectorum sive Minimorum animalium theatrum, London 1634.
40
G. Marggraf, Historiæ rerum naturalium Brasiliæ, libri octo, Leyden, Amsterdam 1648.
41
Nieznany rękopis Jana Jonstona..., op. cit., s. 1.
42
C. Clusius, Exoticorum libri decem, Amsterdam–Leyden 1605.
43
J. E. Nieremberg, Historia naturae, maxime peregrinae, libris XVI distincta, Antverp 1635.
44
J. De Laet, Novus Orbis Seu Descriptionis Indiae Occidentalis, Leyden 1635.
45
D. Knight, op. cit., s. 31.
36
37

16

Julia Czapla

Każda z części Historia naturalis ilustrowana jest w nieco odmienny sposób.
Czworonogi i ptaki rysowane były zwykle na podstawie obserwacji żywych stworzeń
lub wypchanych modeli imitujących ich zachowanie. Natomiast stworzenia wodne,
owady oraz większość węży zwykle poznawano za pośrednictwem preparatów: ryby
wyjęte z wody, węże zasuszone, owady rozpięte w gablotach. Te dwa sposoby prezentacji zwierząt wpłynęły też na metody ich przedstawiania. Czworonogi, ptaki i stworzenia fantastyczne rysowano w pozach imitujących naturalne zachowanie, czasem na
tle szkicowo zarysowanego habitatu (ryc. 2). Ryby, węże i większość bezkręgowców
ukazane są płasko, w pozycji leżącej, tak by widocznych było jak najwięcej cech
charakterystycznych, pozwalających na identyfikację (ryc. 3). Tylko w nielicznych
przypadkach, zwykle z przyczyn kompozycyjnych, przedstawiano je w bardziej
skomplikowanych pozach.
Miedzioryty w Historia naturalis chwalono od momentu ich wydania. Zostały
one umiejętnie opracowane, jednak wątpliwe jest, by Merianowie mieli duży wpływ
na stronę ilustracyjną dzieła. Wydaje się to przede wszystkim związane z tym, że
encyklopedia Jonstona została skomponowana z informacji zawartych w kompendiach stanowiących kanon XVII-wiecznej wiedzy zoologicznej. Logiczne jest zatem,
że także ilustracje zostały wybrane z tych samych dzieł.
Co więcej, ze względu na odległość dzielącą go od drukarza, Jonston nie miał
kontroli ani nad tekstem, ani nad przygotowywanymi ilustracjami. Wydaje się mało
prawdopodobne, by w latach czterdziestych XVII wieku był we Frankfurcie nad
Menem. W przeciwieństwie do XVI-wiecznych uczonych, którzy zwykle publikowali swoje dzieła w miejscu zamieszkania i mieli nadzór nad tekstem, jego formą
wydawniczą i stroną ilustracyjną, Jonston nie był w stanie kontrolować na bieżąco
pracy drukarni i musiał tak przygotować tekst, by Merianowie nie mieli wątpliwości, jaką formę ma przyjąć jego kompendium oraz jakie ryciny mają być w nim
zamieszczone. Co więcej, nie wiadomo, dlaczego Historia naturalis ukazała się
we Frankfurcie, podczas gdy większość dzieł Jonstona była wydawana w Lejdzie
i Amsterdamie. Officina Meriana opublikowała tylko dwie jego prace46. Z listów
Jonstona wiadomo, że Merian Starszy chciał opublikować jego kompendium botaniczne47, możliwe zatem, że Jonston zamierzał wydać swoją syntezę historii naturalnej w jednym miejscu. Wybór akurat tej oficyny jest dość zaskakujący, bowiem
historia naturalna nie była dziedziną, która budziłaby szczególne zainteresowanie
drukarza.
Matthäus Merian Starszy urodził się w Bazylei w 1593 roku. Fachu uczył
się w Szwajcarii, Francji, Niderlandach i kilku miastach niemieckich. Następnie
osiadł we Frankfurcie, gdzie w początkach kariery pracował między innymi jako
sztycharz w drukarni swego teścia, Johanna Theodora de Bry, którą odziedziczył
J. Jonston, Dendrographia sive historiae naturalis de arboribus, Frankfurt a. Main 1662.
„Das Opus Botanicum will der Merian zu Franckfurt mitt schönen Kupferstichen per
partes drucken” (The Letters of Jan Jonston..., op. cit., s. 99.
46

47

Ryc. 1. J. Jonston, Historiae naturalis de avibus, Frankfurt 1650, Pl. 49.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 2. J. Jonston, Historiae naturalis de quadrupedibus, Frankfurt [1650], Pl. 75.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 3. J. Jonston, Historiae naturalis de piscibus et cetis, Frankfurt 1650, Pl. 6.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 4. J. Jonston, Historiae naturalis de quadrupedibus, Frankfurt [1650], Pl. 41.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 5. J. Jonston, Historiae naturalis de quadrupedibus, Frankfurt [1650], Pl. 50.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 6. J. Jonston, Historia naturalis de insectibus, Frankfurt 1652, Frontyspis.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.
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w 1623 roku48. Zakład, pod szyldem Officina Meriana, działał do 1727 roku49. Wydawał książki z najpopularniejszych dziedzin – historii i geografii, a także opisy aktualnych wydarzeń50. Przyrodoznawstwo zajmowało w jego działalności stosunkowo
niewiele miejsca. Wśród prawie stu czterdziestu opublikowanych przez niego dzieł
Lucas Heinrich Wüthrich – czołowy badacz twórczości Merianów – wymienia tylko jedenaście tekstów przyrodniczych51. Są to jednak głównie dzieła botaniczne52
i podróżnicze53. Poza Historia naturalis w katalogach Meriana można znaleźć dwa
inne dzieła o zwierzętach. Historia monstrorum Johanna Schencka z 1609 roku54,
poświęcona legendarnym potworom, egzotycznym zwierzętom i mutantom, ilustrowana jest blisko setką miedziorytów, prawdopodobnie sztychowanych przez Meriana.
Drugim dziełem „zoologicznym”, którego ilustracje zapewne przygotował Merian,
jest traktat o jednorożcach, Discurs von der Natur und Gebrauch des Einhorns, opublikowany w 1625 roku55. Przypisywany Lorenzowi Catelaniemu tekst ilustrowany
jest siedmioma miedziorytami przedstawiającymi nosorożca, onagra i pięć jednorożców odpowiadających wyobrażeniom średniowiecznym. Naturalnie, przedstawienia
zwierząt zamieszczano nie tylko w dziełach przyrodniczych. Opisy fauny stanowiły
niebagatelną część traktatów podróżniczych, które w oficynie Merianów ukazywały
się częściej. Najsłynniejszym z nich jest wydana w 1631 roku Historia Antipodum56.
Ilustracje zoologiczne są tu nieliczne, jednakże ich analiza sugeruje, że wiedza ilustratora o zwierzętach była dość pobieżna.
Podobnie niewiele miejsca zajmowały przedstawienia zwierząt na samodzielnych rycinach wykonywanych przez Matthäusa Starszego. Jego działalność jako sztycharza została dogłębnie przebadana57. Katalogi wymieniają wśród jego rycin widoki
miast, pejzaże fantastyczne, ilustracje wydarzeń historycznych i współczesnych,
L. H. Wüthrich, Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie, op. cit., s. 185.
Wówczas po raz ostatni książki z oficyny Matthaei Merians Seel. Erben pojawiają się
w katalogu targów frankfurckich (ibidem, s. 395).
50
Opracowania Wüthricha stanowią najpełniejszą analizę oeuvre Meriana, zob. idem, Druckgraphische Werk..., op. cit.; idem, Die Handzeichnungen von Matthäus Merian d. Ä., Basel 1963;
idem, Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie, op. cit.; idem, Matthäus Merian der Ältere:
Briefe und Widmungen, Hamburg 2009.
51
Idem, Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie, op. cit., s. 189.
52
Np. P. Lauremberg, Horticulturae, Frankfurt a. Main 1643; idem, Der Fruchtbringende
Gesellschaft, Frankfurt a. Main 1646.
53
Np. J. L. Gottfried, Historia Antipodum oder Newe Welt, Frankfurt a. Main 1631.
54
J. Schenck, Monstrorum historia memorabilis, Frankfurt a. Main 1609.
55
L. Catelani, Ein… Discurs von der Natur… und Gebrauch des Einhorns, Frankfurt a. Main
1625.
56
J. L. Gottfried, op. cit.
57
Najnowszą bibliografię prac dokumentujących działalność wydawniczą i sztycharską
Matthäusa I i jego synów podaje: L. H. Wüthrich, Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie,
op. cit., s. 409–444.
48

49
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sceny mitologiczne i religijne58. Przygotował zaledwie kilka serii scen myśliwskich
według rysunków różnych autorów, między innymi Antonia Tempesty i Gillisa van Coninxloo59. Większość z nich koncentruje się jednak na przedstawieniach myśliwych,
a nie ich zdobyczy. Tylko na nielicznych rycinach z serii „małych scen myśliwskich”
to zwierzęta znajdują się na pierwszym planie.
Matthäus Merian Starszy zmarł w czerwcu 1650 roku, wkrótce po wydaniu pierwszych części Historia naturalis. Po jego śmierci wdowa, synowie i zięciowie procesowali się o drukarnię, aż wreszcie kontrolę nad oficyną przejęli jego dwaj synowie
z pierwszego małżeństwa – Matthäus Młodszy i Caspar, którzy kontynuowali wydawanie rozpoczętych przez ojca cykli i następną dekadę spędzili na finalizowaniu jego
wieloletnich publikacji: serii widoków miast niemieckich, Topographia Germaniae,
kroniki aktualnych wydarzeń Theatrum Europaeum i Historia naturalis.
Matthäus Merian Młodszy (1621–1687) znany był przede wszystkim jako malarz.
Niewiele wiadomo o jego działalności sztycharskiej60. Uczeń Joachima von Sandrarta od końca lat trzydziestych XVII wieku podróżował po Europie. Był między
innymi w Amsterdamie, Londynie i Paryżu. Spędził też kilka lat we Włoszech. Na
krótko przed śmiercią ojca powrócił do Frankfurtu i podjął obowiązki kierownika
oficyny61. Jego głównym współpracownikiem był młodszy brat Caspar (1627–1686),
który – podobnie jak ojciec – był rytownikiem62. Wydaje się, że sztycharstwa uczył
się głównie w warsztacie ojca i pod jego kierunkiem63. Do jego najbardziej znanych
dzieł należą opracowywane wraz z ojcem Topographia Germaniae64 i Theatrum Europaeum65. Choć nie ulega wątpliwości, że przygotowywał on płyty wykorzystywane
także w innych drukach oficyny, rzadko są one opatrzone jego nazwiskiem66. Dopiero
po śmierci ojca, gdy stał się głównym rytownikiem drukarni, zaczęły się ukazywać
dzieła podpisane przez Caspara, jak Beschreibung und Abbildung… Einzüge, Wahlund Crönungs Acta z 1658 roku.
Officina Meriana specjalizowała się w przedstawianiu wydarzeń historycznych
i współczesnych i raczej nie była w stanie samodzielnie podołać przygotowaniu
Pełne oeuvre sztycharskie Merianów zob. Hollstein’s German Engravings, Etchings and
Woodcuts 1400–1700, t. XXV–XXVIa, ed. T. Falk, Koninklijke van Pool 1989–1990.
59
Ibidem, t. XXVI, kat. nr 466–471, 478–489, 495–506.
60
Jego prace graficzne to przede wszystkim frontyspisy i nieliczne ilustracje wykonywane
do publikacji oficyny (ibidem, t. XXVIa, s. 202).
61
Ibidem, t. XXVIa, s. 201–215 oraz L. H. Wüthrich, Matthäus Merian der Ältere: eine
Biographie, op. cit., s. 365–370.
62
Hollstein’s German Engravings..., op. cit., t. XXV, s. 51–79 oraz L. H. Wüthrich, Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie, op. cit., s. 370–375.
63
Ibidem, s. 370.
64
Od 1647 roku jego nazwisko figuruje obok ojcowskiego wśród autorów Topographia
Germaniae, zaś po śmierci ojca doprowadził on dzieło do końca (ibidem).
65
W tomach V–XI jest około trzysta jego drzeworytów, a w tomach X–IX widnieje jako
współwydawca (ibidem, s. 371).
66
Ibidem, s. 185.
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ilustracji encyklopedii zoologicznej. W Historia naturalis tylko nieliczne ryciny nie
mają pierwowzoru w innym dziele zoologicznym (nawet jeśli wśród materiałów oficyny znajdowało się odpowiednie przedstawienie)67. Powstałe w wyniku pracy całego warsztatu ilustracje przygotowano na podstawie zarówno dawnych, jak i najnowszych publikacji68. Poza czterema są one niesygnowane i trudno przypuszczać, by
Matthäus Starszy wykonał którąkolwiek z nich69. Podpisane ryciny zamieszczone są
w De Quadrupedibus. Trzy przedstawienia wielbłądów sygnowane są Caspar Merian
fecit (ryc. 4), zaś jeden z lwów – Matthäus Merian Jungere fecit (ryc. 5). Matthäus
Młodszy sygnował także frontyspisy zarówno tej księgi, jak i De Insectis (ryc. 6).
Na tak wątłych podstawach w XVIII wieku wysnuto wniosek na temat autorstwa
pozostałych ilustracji70. Atrybucja ta, mimo odrzucenia jej przez historyków sztuki
analizujących działalność Merianów71, powtarzana jest przez historyków nauki, badających XVII-wieczną zoologię72. Różnorodność – tak stylowa, jak i jakościowa –
przedstawień sugeruje, że osoba, która je wybrała, musiała mieć dostęp przynajmniej
do kilku wiarygodnych źródeł ilustracji, z których zaczerpnęła wzory rycin do nowego kompendium. Żaden z Merianów nie miał ani doświadczenia, ani wystarczającej
wiedzy merytorycznej, by tego dokonać. Wydaje się, że autorem koncepcji strony
ilustracyjnej Historia naturalis był Jonston, zaś w Officina Meriana zaadaptowano
jedynie wybrane przez niego ilustracje i przeniesiono je na nowe płyty73.
Przegląd wszystkich hipotetycznych źródeł dla kilku tysięcy przedstawień w kompendium Jonstona daleko wykracza poza ramy tego artykułu. Większość z nich stanowią zresztą wielokrotnie powtarzane w encyklopediach historii naturalnej wzorce
ikonograficzne74, dlatego ustalenie faktycznego źródła jest w wielu wypadkach niemożliwe. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka najważniejszych rodzajów źródeł. Cieszący
się największym autorytetem przyrodnicy XVI i XVII wieku posiadali sławne kolekcje
przedstawień zwierząt. Były one, na równi z bezpośrednią obserwacją, źródłem ich
67
Dobrym przykładem jest tu fauna amerykańska. Aligator w Historia naturalis libri wyraźnie odwołuje się do przedstawienia z Historia animalium Gessnera, a nie np. do nowszych
ilustracji opracowanych przez Mattäusa Meriana Starszego do Historia Antipodum.
68
L. H. Wüthrich, Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie, op. cit., s. 189.
69
Ibidem, s. 209.
70
Zob. J. Jonston, Theatrum..., Heilbrunn 1755–1757.
71
L. H. Wüthrich, Drückgraphische Werk..., op. cit., kat. nr 30–33.
72
D. Knight, op. cit., s. 78; G. Brzęk, op. cit., s. 128. Opinie tego ostatniego są często
przywoływane w polskiej literaturze (zob. różne prace Matuszewskiego), ale wydaje się, że nie
znał on edycji XVII-wiecznych, ponieważ twierdził, że ilustracje wykonane zostały z mokrych
preparatów z kolekcji Frederika Ruyscha (ibidem, s. 131). Te pojawiły się de facto dopiero
w Theatrum Universale Omnium Animalium, wydanym w Amsterdamie w 1718 roku.
73
L. H. Wüthrich, Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie, op. cit., s. 189.
74
Niektóre z nich analizował Ashworth, zwracając uwagę na powtarzalność motywów
w ikonografii zwierząt. Zob. W. B. Ashworth, The Persistent Beast: Recurring Images in Early
Zoological Illustration, [w:] The Natural Sciences and the Arts. Aspects of Interaction from the
Renaissance to the 20th century, ed. A. Ellenius, Uppsala 1985, s. 46–66.
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wiedzy zoologicznej. Jako element warsztatu badawczego pozwalały na stworzenie
rzetelnych opisów, a zarazem budowały korpus ilustracji do ich traktatów. Za pośrednictwem rycin gromadzone przez nich, niekiedy fantastyczne, przedstawienia zwierząt upowszechniały się w wyobraźni zarówno innych uczonych, jak i czytelników
amatorów.
Nic nie wskazuje na to, by Jonston posiadał taką kolekcję. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że korzystał tylko z ilustracji pochodzących z drukowanych
publikacji zebranych w jego bibliotece75. W swoim kompendium zaznaczał, że cytuje tylko uznane dzieła. Zaczerpnięte z nich ryciny także uważał za wiarygodne, co
wielokrotnie podkreślał, podając źródło w podpisie pod poszczególnymi ilustracjami
(ryc. 7). Powoływanie się na autorytet badacza, który jako pierwszy ją zamieścił,
miało gwarantować zgodność ilustracji z rzeczywistym wyglądem.
Do najczęściej wykorzystywanych przez Jonstona źródeł należały dwie najsłynniejsze encyklopedie przyrodnicze – Historia animalium Gessnera, wydana w Zurychu w latach pięćdziesiątych XVI wieku, oraz bolońska Historia naturalis Aldrovandiego, opracowywana od drugiej połowy XVI wieku i wydawana w pierwszej połowie
następnego stulecia. Obaj badacze uznawani byli za rzetelnych i godnych zaufania
autorów, a także właścicieli zbiorów ilustracji. Ryciny w ich traktatach opracowywano na podstawie zgromadzonych przez nich przedstawień: rysunków wykonywanych
pod ich nadzorem i przesyłanych im przez korespondentów oraz rycin pochodzących
z różnych dzieł76. Tak ich kolekcje, jak i opracowywane na ich podstawie drzeworyty długo były uznawane za wiarygodne i cytowano je jeszcze w trzeciej ćwierci
XVII wieku77. Poza tymi dwoma najważniejszymi kompendiami Jonston sięgał też do
mniejszych dzieł, między innymi wspomnianych już ichtiologii Belona i Rondeleta.
Warto tu jednak zauważyć, że przedstawienia te były także kopiowane do encyklopedii,
z których korzystał Jonston, zatem zwykle nie można jednoznacznie stwierdzić, jaką
drogą trafiły do Historia naturalis.
Ewidentne odwołania do ilustracji opublikowanych w starszych źródłach można
zaobserwować w Historia naturalis de insectis. Zawarte w tej części przedstawienia
owadów zostały przekopiowane z opartego na materiałach zebranych przez Gessnera
Insectorum sive minimorum animalium teatrum Moffetta oraz De animalibus insectis
Aldrovandiego. Co więcej, w obu przypadkach przejęto nie tylko same przedstawienia zwierząt, ale też ich układ wraz z oznaczeniami (ryc. 8). W tekście tej części
Nieznany rękopis.
Zob. np. S. Kusukawa, The Sources of Gessner’s Pictures for the ‘Historia animalium’,
“Annals of Science” 2010, Vol. 67, s. 303–328; A. Fischel, Zeichnung und Naturbeobachtung.
Naturgeschichte um 1600 am Beispiel von Aldrovandis Bildern, [w:] Das Technische Bild. Kompendium zu einer Stilgeschichte wissenschaftlicher Bilder, Hrsg. H. Bredekamp et al., Berlin 2008,
s. 212–223; Natura picta. Ulisse Aldrovandi, eds. A. Alessandrini, A. Ceregato, Bologna 2007.
77
Wykorzystywał je nie tylko Jonston, ale też E. Toppsell (The History of Foure-footed
Beastes, London 1607) oraz J. Ray i F. Willughby (The Ornithology… in three books, London
1678).
75
76

Ryc. 7. J. Jonston, Historia naturalis de serpentibus, Frankfurt 1652, Pl. 7.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 8. J. Jonston, Historia naturalis de insectibus, Frankfurt 1652, Pl. 18.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 9. J. Jonston, Historiae naturalis de avibus, Frankfurt 1650, Pl. 56.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 10. J. Jonston, Historiae naturalis de avibus, Frankfurt 1650, Pl. 1.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 11. J. Jonston, Historiae naturalis de avibus, Frankfurt 1650, Pl. 52.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.

Ryc. 12. J. Jonston, Historiae naturalis de avibus, Frankfurt 1650, Pl. 55.
Źródło: CAMENA Project, Heidelberg–Mannheim, skan.
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Jonston odwołuje się do konkretnych przedstawień, które z kolei ukazują zawartość
poszczególnych gablot opisywanych przez poprzedników.
Podobnie jak w przypadku tekstów, także ilustracje Jonstona były czerpane z dzieł
współczesnych. Dla XVI-wiecznych przyrodników fauna amerykańska stanowiła
nowy, słabo wówczas poznany element świata, niemający odpowiedników na starych
kontynentach. Pierwsze relacje były niedokładne, a ich ilustracje nieprawdopodobne.
Dopiero w ostatniej ćwierci XVI wieku zaczęto wysyłać do Ameryki ekspedycje badawcze78. Piszący około połowy XVII wieku Jonston miał dostęp do różnorodnych
źródeł, których ilustracje były wykonywane in situ, jak chociażby w cytowanej przez
niego Historia Rerum Naturalium Brasiliae Marggrafa79, bądź na podstawie importowanych do Europy żywych okazów, jak w Exoticis Clusiusa (ryc. 9).
Rzecz jasna nie wszystkie ryciny w Historia naturalis pochodziły z kompendiów
przyrodniczych. Pojedyncze ilustracje – zwłaszcza najlepiej znanych czworonogów
– wykonano na podstawie innych źródeł. Przedstawienia koni pochodzą z traktatów
jeździeckich (ryc. 10), część jeleniowatych z dzieł myśliwskich, walenie z druków
ulotnych (ryc. 11). Uwzględniono też kilka rycin „artystycznych”. Pomijam tu casus
nosorożca według pierwotnego drzeworytu Albrechta Dürera, bo w tym okresie był
on najbardziej rozpowszechnionym sposobem przedstawiania tego zwierzęcia, wielokrotnie powtarzanym w traktatach przyrodniczych i na samodzielnych rycinach80.
Warto jednak zwrócić uwagę na zaczerpnięte z niezidentyfikowanej ryciny przedstawienie niedźwiedzia, odwołujące się do XV-wiecznego rysunku Hansa Burgkmayra
(ryc. 12), oraz na lwy skopiowane bezpośrednio z ryciny Wenceslausa Hollara, wykonanej z rysunku Petera Paula Rubensa, wydanej w 1646 roku (ryc. 5). Wydaje się, że
zwierzęta o najlepiej poznanym wyglądzie – czworonogi Starego Świata – pozwalały
sztycharzom na większą swobodę niż przedstawienia ryb czy bezkręgowców, których
dobór wymagał wiedzy merytorycznej.
Analiza miedziorytów w Historia naturalis pokazuje, że zostały one zaczerpnięte
z innych ilustracji, zwykle pochodzących z książek, które znajdowały się w bibliotece
autora, co stanowi dowód na poparcie tezy Wüthricha, że to Jonston je wybrał81. Jego
opisy zwierząt opierają się na tym, co przeczytał i zobaczył w innych dziełach. Zarówno przy wyborze tekstów, jak i ilustracji musiał on dokonać selekcji z dużej liczby dzieł przyrodniczych cieszących się popularnością około połowy XVII wieku82.
78
O ekspedycjach hiszpańskich zob. np. S. de Renzi, Writing and Talking of Exotic Animals, [w:] Books and Sciences in History, eds. M. Frasca-Spada, N. Jardine, Cambridge 2000,
s. 151–154.
79
Pełną historię tzw. Libri Picturati zob. w: Drawn after Nature. The Complete Botanical
Watercolours of the 16th-Century Libri Picturati, eds. J. De Koning et al., Zeist 2008.
80
Zob. F. J. Cole, The History of Albrecht Dürer’s Rhinoceros in Zoological Literature,
[w:] Science, Medicine and History, ed. A. Underwood, Oxford 1953, s. 337–356.
81
L. H. Wüthrich, Matthäus Merian der Ältere: eine Biographie, op. cit., s. 209.
82
Zob. A. Blair, Reading Strategies for Coping with Information Overload ca. 1550–1700,
“Journal of the History of Ideas” 2003, No. 64, s. 11–28.

22

Julia Czapla

Jak większość autorów opracowań popularnych, korzystał z dzieł rzetelnie napisanych i uważanych za niebudzące kontrowersji. Podobnie przedstawienia zwierząt
w Historia naturalis nie mogły być zbyt nowatorskie, bowiem opracowując syntezę
historii naturalnej do użytku szkolnego, Jonston musiał korzystać z przedstawień, które byłyby zgodne z ówczesnym stanem wiedzy, czyli najbardziej popularnymi wzorcami ikonograficznymi. Dlatego wydaje się prawdopodobne, że chciał on, by jego
ilustracje mogły razem z tekstem przedstawiać całość wiedzy, jaką należało przekazać
młodym czytelnikom. W tym kontekście rola Merianów polegała przede wszystkim
na zebraniu na podstawie wskazówek Jonstona korpusu ilustracji i przeniesieniu ich
na nowe tablice, zarazem adaptując je, by były atrakcyjne wizualnie dla czytelników.
Najprawdopodobniej to właśnie ryciny ilustrujące Historia naturalis sprawiły,
że encyklopedia Jonstona pozostawała popularna jeszcze w następnym stuleciu83.
W 1657 roku w Amsterdamie Jan Jacob Schipper wydał editio spuria całego dzieła
oraz jego skróconą wersję, której nadał tytuł Historia naturalis de animalium84. Do
końca XVIII wieku Historia naturalis i jej poszczególne części publikowano kilkukrotnie. Do edycji z 1718 roku, opracowanej na podstawie skróconej wersji Schippera, przygotowano na nowo ilustracje, uzupełniając je o nowe przedstawienia ryb
z amsterdamskiej kolekcji Frederika Ruyscha85. Czterdzieści lat później, w jednej
z kolejnych edycji86, autorstwo ilustracji przypisano Matthäusowi Merianowi Starszemu. W XIX wieku zdezaktualizowana encyklopedia Jonstona przestała budzić
zainteresowanie zoologów87 i zwróciła uwagę bibliofilów. Kompendium chwalono
przede wszystkim za wartość artystyczną ilustracji88. W 1972 roku Wüthrich odrzucił
ich atrybucję Merianowi89, a badacze twórczości sztycharza zgodzili się, że był on jedynie wydawcą Historia naturalis90. Jednakże historycy książki i przyrodoznawstwa
nadal powołują się na tę atrybucję, zapewne, by podnieść wartość dzieła91. Mimo że
nie można się z tym zgodzić, miedzioryty te pozostają przykładem jego współpracy
z autorem, która zaowocowała wykonaniem w oficynie drukarskiej zbioru starannie
dobranych i atrakcyjnych wizualnie ilustracji.

S. Schwann, Działalność naukowa Jonstona w świetle opinii nauki zachodnioeuropejskiej, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1975, Seria B, z. 28, s. 235–237.
84
J. Jonston, Historiae naturalis animalium In IV tomos divisa, Amsterdam 1676.
85
Idem, Theatrum universale a cura Henrici Ruysch, Amsterdam 1718.
86
Idem, Theatrum universale omnium animalium, Heilbrunn 1755–1757 i Rouen 1768.
Drugie z wydań znane jest mi tylko z literatury, zob. H. Plucińska, op. cit., s. 247–263.
87
Jako jeden z ostatnich zoologów wypowiadał się o niej pozytywnie J. V. Carus (zob.
S. Schwann, op. cit., s. 236).
88
Ibidem, s. 237.
89
L. H. Wüthrich, Druckgraphische Werk..., op. cit., kat. nr 30–33.
90
Por. Hollstein’s German Engravings..., t. XXV, op. cit.
91
Zob. np. A. Matuszewski, Wstęp, op. cit., s. 19.
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Abstract

The article is a case study of the process of selecting the engravings illustrating the last
encyclopaedia of the humanist natural history, Jan Jonston’s Historia naturalis (Frankfurt, Officina Merianorum 1650–1653). The compendium was illustrated by c. 260
plates showing over 2500 creatures. The article analyses them to determine who
chose the images – the author or the printer, Matthäus Merian the Elder, who traditionally, albeit falsely, was considered their sole creator.
Jonston created a popular encyclopaedia for schoolchildren and quoted various older
treatises. Therefore, not only the text, but also illustrations had to be both traditional
and visually appealing to induce interest in the subject. They were selected from books
used by Jonston – popular biological and geographical publications – and adapted to fit
the new encyclopaedia. Jonston quoted many sources and illustrations had to relate to
them. The analysis of Jonston’s treatise and its images suggests that it was the author
who chose the main sources of illustrations from his library and Merian only collected
the source images and later supervised the execution of new plates that gave the compendium its popularity.

Keywords

17th century zoological illustration, John Jonston, Matthäus Merian the Elder, natural
history
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Personifikacja cnót oblubieńców
w emblematycznym epitalamionie staropolskim
na przykładzie utworu Sphinx Samosonica… z 1628 roku

Streszczenie

W starożytnej Grecji ukształtowały się dwa typy pieśni weselnych – hymenajos
i epitalamion. Paralelnie do nich kształtowała się przemowa weselna, o topice silnie
zorientowanej na komponenty laudacyjne. Wzajemne przenikanie się tradycji pieśni
i sztuki oratorskiej zaowocowało powstaniem retorycznej odmiany epitalamium, które
legło u podstaw nowożytnych utworów weselnych. W Polsce zaczęły one powstawać
w XV wieku, choć ich faktyczny rozkwit miał miejsce wiek później – wraz ze wzrostem
politycznego znaczenia Polski w Europie. Utwory weselne, o rozbudowanej części laudacyjnej, zbliżającej je do panegiryku, zyskały uznanie również na fali zjawiska poszukiwania starożytnych, rodowych początków, które ogarnęło całą Europę. O antycznej
proweniencji familii świadczyć miały między innymi herby. One stawały się bezpośrednim przedmiotem pochwał w epitalamijnych drukach emblematycznych wydawanych
po roku 1600. Karty takich druków, w których zestawiono insygnia herbowe z wyobrażeniami emblematycznymi, wypełnione były upersonifikowanymi postaciami cnót
i zalet, świadczących o znakomitości rodu oblubieńców, a także ich samych. Tendencja
do personifikacji pojęć abstrakcyjnych (zarówno w materii słowa, jak i obrazu) miała
wielowiekową tradycję, począwszy od antyku, przez średniowiecze, po epokę nowożytną, kiedy powstały dwie dziedziny spajające słowo i obraz: emblematyka i ikonologia. Przykładem druku epitalamijnego o rozbudowanej części laudacyjnej jest Sphinx
Samsonica..., utwór napisany w 1628 roku na uroczystość zaślubin mecenasa kolegium
jezuickiego w Rawie Mazowieckiej – Sebastiana Wołuckiego. W bordiury ilustracji,
którymi ozdobiono dzieło, wkomponowano medaliony emblematyczne, wypełnione
upersonifikowanymi postaciami cnót oblubieńców. Emblematy te zostały zestawione
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z elementami insygniów herbowych państwa młodych, dzięki czemu wykreowany
przez panegirystów poetycki świat spleciony z przeszłością rodową czyni z utworu
jeden wielki hymn pochwalny na cześć nowożeńców.

Słowa kluczowe

cnota, personifikacja, epitalamium, panegiryk, emblemat

Nowożytne utwory weselne mają wielowiekową tradycję − ich początki sięgają
starożytnej Grecji, gdzie powstały dwa rodzaje pieśni weselnych − hymenajosy
i epitalamia. Paralelnie do nich kształtowała się przemowa weselna, o topice
silnie zorientowanej na komponenty laudacyjne, zbliżające ją do panegiryku.
To wzajemne przenikanie się tradycji pieśni i sztuki oratorskiej zaowocowało
powstaniem retorycznej odmiany epitalamiów, w których obok narracyjno-opisowych części występowała również część pochwalna, z czasem coraz bardziej
rozbudowana, obfitująca w epickie środki przedstawieniowe1. Zwiastuny takiego panegirycznego epitalamionu dały się zauważyć już w twórczości Katullusa
(84–54 p.n.e.), jednak dopiero Stacjusza (ok. 45–95 n.e.) i żyjącego trzysta lat
później Klaudiana (370–404 n.e.) uważa się za właściwych twórców epickich
i panegirycznych epitalamiów2. Ich utwory pisane na specjalne okoliczności
znalazły licznych naśladowców w wiekach późniejszych, zwłaszcza w czasach
renesansu i baroku3.
Narodziny stricte nowożytnej pieśni weselnej nastąpiły na przełomie XIV
i XV wieku w Italii, w kręgach dworskich. Do łask powróciły wówczas utwory
weselne, których ważnym komponentem był enkomion, dobrze konweniujący
z rodzącym się zapotrzebowaniem na panegiryczne utwory okolicznościowe4.
W Polsce pierwsze utwory weselne pojawiły się w XV wieku, choć prawdziwy
rozkwit tego gatunku miał miejsce stulecie później. W panoramie dzieł pisanych
na uroczystość zaślubin zarówno po polsku, jak i po łacinie występowały zwłaszcza epitalamia epickie wzorowane na Katullusie, Stacjuszu i Klaudianie, liryczne,
których właściwym twórcą był Jan Kochanowski, udramatyzowane oraz takie,
które miały formę sielanek, pieśni lub cykli pieśniowych. Wiek XVII wzbogacił
ten zbiór o ikony, zagadki i panegiryki. Wraz ze wzrostem politycznego znaczenia Polski w Europie za czasów Jagiellonów pojawiła się potrzeba bogatszej
R. Krzywy, Wstęp, [w:] Samuel Twardowski, Epitalamia, Warszawa 2007, s. 5–7.
K. Mroczek, Epitalamium, [w:] Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze – renesans – barok, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław
2002, s. 220.
3
M. Brożek, Szesnastowieczne epitalamia łacińskie w Polsce, Kraków 1999.
4
K. Mroczek, Epitalamium staropolskie: między tradycją literacką a obrzędem weselnym, Wrocław–Warszawa–Kraków−Łódź 1989, s. 31.
1
2
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i piękniejszej oprawy dworu, zarówno w dziedzinie sztuki, jak i literatury5. Atmosfera ta sprzyjała powstawaniu utworów panegirycznych, które cieszyły się
powodzeniem najpierw wśród magnaterii, a w XVII i XVIII wieku także wśród
przedstawicieli stanu szlacheckiego i mieszczańskiego. Choć forma tych pochwalnych dzieł zmieniała się przez wieki, ich laudacyjna funkcja pozostała taka
sama. W epoce nowożytnej panegiryki stały się integralnym elementem wszystkich wielkich uroczystości dworskich, szkolnych czy rodzinnych6. Zaślubiny były
jedną z nich.
Staropolskie utwory weselne prezentowane były na dwa sposoby: w formie
oralnej (wygłaszane zwykle po kościelnej uroczystości, podczas uczt) lub w wersji piśmienniczej. W tym drugim przypadku zabiegiem podnoszącym wartość
estetyczną druku było ozdobienie go emblematami7. Przykładem takiego epitalamionu jest Sphinx Samsonica...8, powstały w 1628 roku druk jezuicki wydany
w formie książki w Warszawie, u Jana Rossowskiego. Egzemplarze tego dzieła
znajdują się w trzech polskich bibliotekach: w Bibliotece Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. XVII-15806-IV), w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (sygn. 21692 III) i w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie
(sygn. 14823 III)9. Przedmiotem opisu jest egzemplarz znajdujący się w zbiorach
wrocławskiej Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Odbiorcami dzieła byli państwo młodzi − Sebastian Wołucki i Zuzanna Owadowska. Sylwetki młodych małżonków oraz prezentację ich rodów zawartych
w Sphinx Samsonica... potwierdza w swym herbarzu Kasper Niesiecki. Według
tego autora Sebastian Wołucki h. Rawicz pochodził ze znakomitej szlacheckiej
familii, której „dom zasłużony był ojczyźnie, tak z spraw rycerskich, jako i innych”10. Wśród zacnych członków rodziny znaleźli się uczeni biskupi, literaci i legaci
5
M. Brożek, Epitalamia Zygmuntowskie, [w:] Łacińska poezja w dawnej Polsce, red.
T. Michałowska, Warszawa 1995, s. 39.
6
H. Dziechcińska, Panegiryk, [w:] Słownik literatury staropolskiej..., op. cit., s. 616.
7
J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy, teoria i praktyka twórczości panegirycznej
na Litwie w XVII i XVIII w., Kraków 2003, s. 198.
8
Sphinx Samosonica De Illustrissima Ursinorum seu Ravitarum et Duninonorum Gente.
Aliquot utrisque Sacrae et externae antiquitatis Symbolis promulsidibus praenotata et in
nuptiali convivio inter Sympesiacas hilaritates cum per Illustri et magnifico domino D. Sebasiano de Wolucza Wolucki, Capitaneo Raviensi Lectissima et Nobilissima Virgo D. Susanna
Owadowska, Hymenaei acris inmanum conveniret. A nobili et studiosa Collegii Voluciani Ravae Societas Iesu iuventute ad discutiendum proposita. Et cum Symbolis lusibus, lyricisque
concentionibus novis maritis ex voto publico pro dono oblata dictataque. Anno Dominis Dei,
M.D.C.XXVIII [Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVII15806-IV].
9
J. Bednarska, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku,
Katowice 1994, s. 142.
10
K. Niesiecki, Herbarz Polski, powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Borowicza, Lipsk 1842, t. X, s. 423.
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królewscy. Paweł, brat Sebastiana, był nie tylko bogobojnym kapłanem, legatem
Zygmunta III, ale także dobroczyńcą kościoła − hojnym fundatorem. Wspomagał
on szkoły gdańskie, lecz przede wszystkim, wraz z dwoma braćmi – Sebastianem i Filipem, ufundował collegium jezuickie w Rawie Mazowieckiej11. Wołucki
–godny swych przodków – był kasztelanem małogoskim, starostą rawskim, legatem królewskim „do korfiszta Brandenburskiego”, posłem na sejm, reprezentantem w trybunale koronnym12. Jego wybranka – Zuzanna Owadowska z Owadowa
w rawskiem, h. Łabędź – nie ustępowała mężowi zacnością swego rodu. Jeden
z jej przodków, Florian, „z Radziwiłłem księciem biskupem Krakowskim i kardynałem, jeździł do Rzymu”13. Inny członek rodziny – Filip Dunin Owadowski
– był stolnikiem sandomierskim, „przemyślnej industrii człowiekiem, od sumy
Neapolitańskiej imieniem królewskim prowizje odbierał”14. Sama Zuzanna była
zaś córką Ewy Kochanowskiej, h. Korwin i wnuczką Jana Kochanowskiego15.
Sphinx Samsonica... dzięki obecności emblematów w strukturze dzieła, które
objaśnione zostały poprzez tekst, stanowi przykład utworu intersemiotycznego.
Zastosowano tu również ciekawy zabieg złączenia w obrębie jednego dzieła elementów prozatorskich i poetyckich, a także w tok łacińskich wywodów wcielono
passusy pisane po polsku. Ze względu na swoją budowę dzieło to stanowi niejako
prefigurację tendencji i zabiegów, które pojawiły się w drukach emblematycznych kilkadziesiąt lat później, w fazie dojrzałego i późnego baroku16.
Sphinx Samsonica... podzielono na dwie części, z których pierwszą, zgodnie
z weselnym obrzędem staropolskim, dedykowano panu młodemu (a raczej jego
insygniom herbowym), drugą zaś klejnotom jego małżonki. Każdą z dwóch części podzielono na cztery pomniejsze, zwane „zakąskami” (promulsides). Autorzy
przyrównali poszczególne passusy dzieła do słownych przystawek, podawanych
przed rozpoczęciem uczty weselnej. Owe słowne „antypasty” rozdzielone zostały
niezwykle ciekawą ryciną: w jej środkowej partii wkomponowano herb Duninów
– Łabędzia. W medalionach tej ilustracji wyobrażono przodków panny młodej,
a wśród nich Jana Kochanowskiego, dziadka Zuzanny Owadowskiej. W całym
dziele znajdowało się osiem miedziorytów emblematycznych. W centrum każdego z nich umieszczono ilustrację, zaś w ramie ją okalającej sześć numerowanych
medalionów emblematycznych. Każdy kolejny fragment utworu rozpoczynał się
11

Ibidem, t. IX, s. 426.
Ibidem, t. IX, s. 246–247.
13
Ibidem, t. VII, s. 211.
14
Ibidem.
15
Ibidem, t. V, s. 139–142.
16
Dodać jednak warto, że nie było ono odosobnione. Podobny przykład może stanowić wydany w Wilnie z okazji uroczystości zaręczyn druk emblematyczny Dextera Fidei
constantiaeque testis (1620). Zob. M. Kuran, Druk Eustachego Droczyłowskiego z okazji
uroczystości zaręczyn Rakowskiego i Tyszkiewiczówny, „Akapit” 2006, nr 1, s. 11–20.
12

Personifikacja cnót oblubieńców w emblematycznym epitalamionie...

31

takim wyobrażeniem. Po nim następował dłuższy ustęp prozą oraz epigramaty,
które nazwane zostały symbola. Odnosiły się one do poszczególnych emblematów zamieszczonych w medalionach bordiury17.
Jak zauważył Janusz Pelc, w Sphinx Samsonica... doszło do oryginalnej próby
łączenia w jedną całość ikonów, stemmatów i emblematów18. W dojrzałej fazie
baroku zabiegi łączenia w jednej kompozycji trójczłonowych emblematów i stemmatów zestawionych wraz z insygniami herbowymi nie należały do rzadkich19.
Panegiryczne druki powstałe po roku 1600 (do których zalicza się omawiany
utwór) opatrzone emblematami nie odnosiły się bezpośrednio do osoby, której
były dedykowane – zawierały najczęściej aluzje do jej herbu, będącego przedmiotem pochwał20. Taką techniką posłużył się Jan Sabałowicz, autor ilustracji dzieła,
który herby państwa młodych skompilował z wyobrażeniami emblematycznymi.
Miało to swoje konsekwencje również w słownej warstwie utworu: pochwała
skierowana została do nowożeńców niebezpośrednio – enkomion koncentrował
się bowiem na ich herbach, z nich zaś wywiedziono cnoty i dobre cechy charakteru młodych, poddając je personifikacji. Zabieg zastosowany w utworze wyraźnie odzwierciedlił tendencje obowiązującej wówczas mody na antykizowanie
genealogii, która dobrze konweniowała z mitem sarmackim. Zrodził się on na
fali występującego w całej Europie zjawiska poszukiwania starożytnych początków różnych społeczności − już Boccaccio w XIV wieku utożsamił mieszkańców
Italii z Rzymianami, w Skandynawii zapanował gotyzm, na Węgrzech scytyzm,
a we Francji gallikanizm21. Mieszkańcy Rzeczypospolitej uważali się za potomków dzielnych i walecznych Sarmatów, choć nie brakowało również śmiałych
konceptów wiążących początki poszczególnych magnackich familii z mitycznymi
bóstwami czy znakomitymi rodami greckimi lub rzymskimi. Zabieg antykizacji rodowej funkcjonował na dwa sposoby. Pierwszy polegał na utożsamieniu
Podstawowe informacje dotyczące budowy Sphnix Samsonica zawarto w pracy:
P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczące XVI–XVIII wieku,
bibliografia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk−Łódź 1981, s. 147–149, zaś od strony
historii sztuki dzieło zostało opisane w pracy: J. Bednarska, Z dziejów..., op. cit., s. 47–61;
zob. eadem, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku, cz. II,
Katowice 2005.
18
J. Pelc, Słowo i obraz, na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002,
s. 181.
19
P. Buchwald-Pelcowa, Na pograniczu emblematów i stemmatów, [w:] Słowo i obraz,
materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Nieborów 29 września – 1 października 1977 roku, red. A. Morawińska, Warszawa 1982, s. 76.
20
Eadem, Emblematyka w polskich kolegiach jezuickich, [w:] Artes atque humaniora.
Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicta, Warszawa 1998, s. 174.
21
T. Chrzanowski, Wędrówki po Sarmacji europejskiej, Kraków 1988, s. 7. Por. S. Baczewski, Szlachectwo: studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim: druga połowa
XVI wieku−XVII wiek, Lublin 2009.
17
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protoplasty bądź żyjącego członka rodziny z bóstwem lub bohaterem antycznym, czego plonem były między innymi mnożące się portrety all’antica22.
Drugi sposób poszukiwał w przeszłości rodowej związków z antycznymi bohaterami i bóstwami. Zaowocowało to dużym zainteresowaniem heraldyką i herbarzami
− herby miały bowiem potwierdzać znakomitość rodów i świadczyć o ich antycznej proweniencji. Ten drugi sposób wykorzystali autorzy omawianego utworu.
Dzieło Sphinx Samsonica... zaliczyć należy do epitalamionów o silnie rozbudowanej części laudacyjnej, dzięki czemu bliższe jest ono panegirykowi niż
konwencji epitalamium. Utwór pozbawiony został akcji i fabuły, które właściwe
były XVI-wiecznym epitalamiom. Antyczne bóstwa i personifikacje, które na
równi z adresatami epitalamiów współtworzyły fabułę, w przypadku Sphinx
Samsonica... występują bardzo licznie, zestawione w panegirycznej rzeczywistości z protoplastami rodów nowożeńców. Mitologia bowiem posłużyła autorom
dzieła − profesorom i uczniom kolegium jezuickiego w Rawie Mazowieckiej –
jako narzędzie konstruowania pochwał. Doskonale zorientowani w polityce
zjednywania protektorów jezuici i ich podopieczni wprowadzili na karty dzieła
boginki i personifikacje zarówno w warstwie tekstu, jak i na płaszczyźnie ikonografii. Obowiązująca wówczas licentia poetica dopuszczała bowiem posługiwanie
się sztafażem postaci zaczerpniętych z literatury antycznej. Może jednak zastanawiać fakt tak obfitego czerpania i wykorzystywania pogańskiej mitologii przez
kręgi jezuickie. Było to możliwe dzięki alegorezie. W potrydenckim porządku interpretacja mitologii propagowana zwłaszcza przez jezuitów była już dobrze zakorzeniona. Należący do Towarzystwa uczeni, dążący do realizacji moralistyczno-wychowawczej koncepcji kultury, stali się gorącymi promotorami odczytania
mitologii, nauki krzewiącej cnoty w duchu moralnym i etycznym23. Sposoby
czytania tradycji antycznej, w tym również mitologii, wyznaczył jezuicki pisarz
Antonio Possevino. W swoim utworze Bibliotheca selecta de ratione studiorum
(1593) zawarł wskazówki, jak wykładać i interpretować pisma starożytnych.
Jego dzieło stało się fundamentalne dla polityki jezuitów, a teorie w nim zawarte,
promowane i modyfikowane, nie traciły na aktualności przez cały XVII wiek24.
Wpływ utworu Possevina, dotyczącego tak literatury, jak i sztuki, zaowocował
pojawieniem się szkolnych podręczników, instruujących, jak odczytywać dawne antyczne postaci i jak je interpretować. Utwór ten sprawił, że postaci mitologiczne, wydarte z macierzystego kontekstu, zaczęły figurować jako symbole:
Pallada – mądrości, Mars – wojny, Apollon – opiekuna sztuki, Wenera – miłości,
22
J. Kowalczyk, Polskie portrety all’antica w plastyce renesansowej, [w:] Treść dzieła
sztuki, materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1969, s. 121–136.
23
E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski
i problemy wiedzy o starożytności, Warszawa–Wrocław−Kraków 1969, s. 136.
24
T. Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej: 1450–1750. Główne problemy i kierunki recepcji, Wrocław 1975, s. 124.

Ryc. 1. Promulsis II, Virgo Coelestis.
Źródło: Sphinx Samsonica..., Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. XVII-15806-IV).

Ryc. 2. Rycina przedstawiająca portrety rodowe Owadowskich h. Łabędź.
Źródło: Sphinx Samsonica..., Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. XVII-15806-IV).

Ryc. 3. Pormulsis III, Aristeia.
Źródło: Sphinx Samsonica...., Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. XVII-15806-IV).
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Merkury – posłannictwa. Był to rodzaj kodu obowiązujący we wszystkich katolickich, a często także w innowierczych szkołach w Europie. W świetle zaleceń
jezuickiego uczonego postaci mitologiczne stały się również personifikacjami
obrazującymi cnoty i pojęcia moralne.
Personifikacja pojęć abstrakcyjnych, tak powszechna w literaturze i sztuce
renesansu i baroku, sięga korzeniami kultur starożytnych. Od najdawniejszych
czasów niemal wszystkie obszary ludzkiego działania, odczuwania oraz zjawisk
przyrody poddawane były antropomorfizacji. Tendencja ta widoczna była już
w utworach Homera i Hezjoda25. O ile jednak w literaturze upersonifikowane
istoty pojawiły się stosunkowo wcześnie, o tyle w sztukach plastycznych były
one początkowo niezwykle rzadkie26. Sytuacja ta uległa zmianie w okresie klasycznym, wraz z pojawieniem się nowych tendencji w sztuce, filozofii i teatrze
greckim, dzięki którym znacznie poszerzył się aparat personifikacji. Okres
hellenistyczny wzbogacił dotychczasowy kanon o wizerunki podległych ludów
i krain. Dopiero jednak w sztuce rzymskiej, silnie zorientowanej na dyskurs propagandy politycznej, pojawiły się po raz pierwszy zarówno w rzeźbie, jak i w numizmatyce przedstawienia virtutes cesarzy czy idee, które wiązały się z dobrymi
przymiotami ich charakteru. Już Oktawian August (a po nim także inni cesarze)
w swoim programie ideowym uwzględnił takie personifikacje, jak Salus Augusti
czy Clementia Caesaris.
W czasach średniowiecznych aparat wyobrażeń abstrakcyjnych uległ pewnej
konwencjonalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o cnoty, którym nadano epitet „chrześcijańskie”. U podstaw tego pojęcia, semantycznie związanego ze sferą etyczną,
legły rozważania starożytnych filozofów. Upersonifikowane cnoty chrześcijańskie, podzielone na kardynalne (Prudentia, Temperantia, Iustitia i Fortitudo),
główne (Humilitas, Liberalitas, Gaudium, Mansuetudo, Castitas, Abstinetia, Diligentia) czy teologiczne (Fides, Spes, Caritas), weszły na stałe do kanonu średniowiecznej wyobraźni. Zaowocowało to pojawieniem się literackich cykli, których
protagonistkami były upersonifikowane wady i zalety charakteru27, zaś w sztukach przedstawiających podobne wizerunki wypełniły karty rękopisów iluminowanych, a także kapitele kolumn czy tympanonów świątyń zarówno romańskich,
jak i gotyckich. Do częstych przedstawień należał temat walki cnót z przywarami,
rozpowszechniony dzięki Psychomachii Prudencjusza.
Personifikacje, które występują w utworach Homera (zwłaszcza w Iliadzie), związane są ze wszystkimi aspektami walki i wojny (np. Phobos – trwoga, Eris – niezgoda, Ate –
zaślepienie). Znaleźć można tu także pojęcia związane z innym obszarem semantycznym:
pojawiają się Nyx – noc, Hypnos – sen czy Thanatos – śmierć. Zob. Homer, Iliada, tłum. F. K.
Dmochowski, oprac. J. Korpanty, Kraków 1974, passim.
26
J. A. Ostrowski, Personifikacje prowincji w sztuce rzymskiej, Kraków 1985, s. 30.
27
Z. Świechowski, Studia nad rzeźbą w Strzelnie, „Rocznik Historii Sztuki” 1970,
nr VIII, s. 90.
25
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Antyczne personifikacje trafiły do kulturowego obiegu wraz z renesansowym
hasłem powrotu do źródeł. Rozkwitająca w XVI, a zwłaszcza w XVII i XVIII wieku
myśl alegoryczna, której towarzyszyło przekonanie, że każdą rzecz, wszelki abstrakt, da się wyrazić znakiem czy pojęciem, każde zaś pojęcie można zobrazować,
zaowocowało powstaniem dwóch „bliźniaczych sióstr”, dwóch wielkich dziedzin
łączących słowo i obraz – emblematyki i ikonologii. Odtąd alegoryczne postaci
rodem z antyku zaczęły obficie pojawiać się w malarstwie oraz wypełniły propagandowe druki ulotne, takie jak panegiryki i epitalamia.
Wyobrażenia alegoryczne, zespolone z heraldyką, stanowiły część większego
ideowego programu i wykorzystywane były jako komponenty architektury okazjonalnej wielkich uroczystości. Działo się tak na przykład przy okazji ingresów
ślubno-koronacyjnych, które stały się dogodną okazją do propagowania mitów
dynastycznych. W dekoracjach tych, obok wyobrażeń podkreślających imperialną propagandę czy rodowy splendor, nierzadko pojawiały się grupy postaci, które
uosabiały apoteozę małżeństwa. Taka sceneria powstała na uroczystość zaślubin
i koronacji Ludwiki Marii Gonzagi i Władysława IV. Choć motywem przewodnim
dekoracji wydarzenia była symbolika astralna, w wystroju znalazły się również
personifikacje Płodności, Zgody, Natury Rzeczy, Rozumu, Odwagi, Wierności28.
W Sphinx Samsonica... wizualizacja cnót oblubieńców zrealizowana została
na dwa sposoby. Druga część dzieła, przejawiająca formy typowo emblematyczne, przedstawiała przedmioty, zjawiska przyrody, ptaki i zwierzęta. Łabędź, którego nosiła w insygniach herbowych Zuzanna Owadowska, stał się protagonistą
zarówno centralnych ilustracji, jak i medalionów emblematycznych umieszonych
w okalających je bordiurach. Jemu też w materii słowa poświęcono wszystkie
komentarze i wiersze29. Natomiast w pierwszej części dzieła pojawiły się inspirowane ikonologią, upersonifikowane cnoty. Ich obecność wiązała się z klejnotami herbowymi rodu Wołuckich (herbu Rawicz), na których ukazano dziewczynę
w koronie siedzącą na niedźwiedziu. Bohaterka rodowej legendy, Virgo Volucjana – księżniczka, która obłaskawiła niedźwiedzia, wyobrażona została pod postacią różnych cnót30. Treść pierwszej części dzieła panegiryści zaplanowali
J. Żukowski, Architektura okazjonalna na uroczystości zaślubin i koronację Ludwiki
Marii Gonzagi w roku 1646, „Biuletyn Historii Sztuki” 2011, nr 1–2, s. 46. O architekturze
okazjonalnej zob. J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 95–125.
29
Literaturoznawcze omówienie programowej Promulsis I, drugiej części dzieła,
poświęconej Zuzannie Owadowskiej, znajduje się w artykule: E. Drzewiecka, Emblematyka i antyk jako główne pierwiastki konstruujące hybrydyczne siedemnastowieczne dzieło
Sphinx Samsonica..., „Terminus” 2012, R. XIV, z. 25, s. 191–217.
30
Legendę o księżniczce, która obłaskawiła dzikiego niedźwiedzia, opisał w Gnieździe cnoty (1578) Bartosz Paprocki, a spopularyzował ją badacz baśni i legend powiatu
rawieckiego, Józef Miedziński. Zgodnie z legendą Kanut Wielki, król Anglii, syn Swenona
I i Sygrydy, która była córką Mieszka i Dąbrówki, miał syna Swenona i córkę Klotyldę.
28
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następująco: introdukcją do Promulsis I, a zatem pierwszej „przystawki”, była
całostronicowa ilustracja przedstawiająca starożytnego rycerza w zbroi. Lemmat u dołu dopowiadał: „Męstwo i Mądrość” (Fortitudo et Sapientia). Miedzioryt
przedstawiał personifikację męstwa z różą w dłoni i wagą, a także z niedźwiedziem na piersiach. W ornamentalnej bordiurze ilustracji umieszczono sześć
numerowanych medalionów emblematycznych, z których każdy zawierał powtarzający się motyw-symbol: niedźwiedzia widniejącego na herbie rodu Wołuckich.
Do medalionów odnosiły się symbola – krótkie wiersze. Promulsis I zawierała
następujące wyobrażenia: Wielkoduszność (Magnianimitas), Wspaniałość (Magnificentia), Pracowitość (Industria), Uprzejmość (Affabilitas), Uczoność (Docilitas) oraz Elegancja (Politia). Ich celem była pochwała starożytnego rodu i jego
szlachetnych cech, które odziedziczył pan młody. Promulsis II otwierała ilustracja
zatytułowana Virgo Coelestis. Jej lemmat głosił: „Poprzez Pobożność i Sprawiedliwość” (Pietate et Industria). Na ilustracji ukazano triumfującą Virgo Volucjanę,
siedzącą na lwie, utożsamioną ze starożytnymi boginkami: Kybele i Junoną. Następujące po niej symbola odnosiły się do poszczególnych medalionów i zatytułowane były kolejno: Sprawiedliwość (Iustitia), Czystość (Sinceritas), Pobożność
Po jego śmieci Swenon, odziedziczywszy tron po ojcu, stał się prawowitym królem Anglii. Musiał jednak spłacić siostrę Klotyldę. Kiedy przyszedł czas jej potencjalnego zamążpójścia i na dwór londyński zaczęli przyjeżdżać posłańcy, dopytujący o rękę Klotyldy dla swych monarchów, Swenon nie chciał zgodzić się na zamążpójście siostry, gdyż
było to jednoznaczne z wypłaceniem jej, wolą ojcowskiego testamentu, przyznanego
posagu. Wówczas Swenon uknuł podstęp. Postanowił pozbyć się siostry, wrzucając ją do
groty głodzonego niedźwiedzia, wszystkim zaś zainteresowanym powiedział, że Klotylda, otrzymawszy swój posag, opuściła Anglię. Po upływie kilku dni, kiedy Swenon sądził,
że Klotylda już z pewnością zniknęła w trzewiach niedźwiedzia, wysłał swego sługę do
groty, by ten przyniósł mu na dowód włosy z jej głowy. Kiedy jednak sługa otworzył wejście do groty, oniemiały spostrzegł, że Klotylda nie tylko nie umarła, ale żywa i spokojna
stoi, a niedźwiedź, który miał być jej krwawym katem, leży potulnie u jej stóp. Przerażony
służący pobiegł czym prędzej do króla, by oznajmić mu tę niesłychaną nowinę. W rzeczywistości, kiedy wepchnięto królewnę do jamy dzikiego zwierza, ona przerażona padła
bez tchu na ziemię i zaczęła się żarliwie modlić o litość. Bóg wysłuchał tej prośby i w ten
sposób dziewica pobożnością okiełznała dzikiego niedźwiedzia. Kiedy strwożony sługa
pobiegł przekazać królowi, co zobaczył, Klotylda, dosiadłszy niedźwiedzia, okiełznanego
w cugle z jej złotych wstęg, dotarła do królestwa. Swenon zaś, zobaczywszy ten cud, padł
przed siostrą na kolana i błagał o przebaczenie. Wspaniałomyślna siostra przebaczyła
bratu, z zastrzeżeniem jednak, że chce być poślubiona drogiemu jej sercu księciu lotaryńskiemu. Życzenie to zostało spełnione. W swym szczęśliwym małżeństwie mieli siedmiu
synów, z których dwóch przybyło do Polski i obrało sobie za miejsca docelowe ziemie pod
Rawą. A na pamiątkę cudownego wybawienia matki, która obłaskawiła dzikiego zwierza,
umieścili w swym herbie dziewicę z koroną na głowie, siedzącą na niedźwiedziu. Do rodu
szczycącego się tym zacnym herbem należeli również Wołuccy. Zob. J. Miedziński, Ziemia
rawicka w legendzie i baśni, na podstawie zapisków i podań ludowych oprac. J. Miedziński,
Rawicz 1937.
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(Pietas), Pewność (Securitas), Roztropność (Prudentia), Sława (Fama). Rycina
zaczynająca następną część – Promulsis III – zatytułowana była Aristeja, a jej lemmat brzmiał: „Dzięki Szlachetności i Cnocie” (Nobilitate et Virtute). Na centralnej
ilustracji przedstawiono upersonifikowaną cnotę Aristeję, zwieńczoną koroną.
U jej stóp spoczywały dwa psy. Część ta miała wymowę gloryfikującej apoteozy,
gdyż na zasadzie paralelnej pochwały rodu julijskiego, zaczerpniętej z Eneidy31,
panegirysta pochwalił ród Wołuckich. Emblematy w bordiurze ukazywały różne
wcielenia Volucjany, w tym Elokwencję, przedstawioną z kaduceuszem w dłoni,
bo właśnie darem wymowy poskromiła ona niedźwiedzia. Symbola opatrzone
krótkimi komentarzami brzmiały następująco: Powodzenie (Felicitas), Umiarkowanie (Temperantia), Spokojność (Tranquilitas), Wymowa (Eloquentia), Prawda
(Veritas) i Powaga (Auctoritas). Ilustracja rozpoczynająca Promulsis IV, która
stanowi jednocześnie zamknięcie pierwszej części dzieła, przedstawiała boginkę
Aqua Virgo, zwaną też Juturną. Lemmat u dołu głosił: „Dzięki Hojności i Czystości” (Liberalitate et Innocentia). Wnioskować można już na podstawie samego
lemmatu, że wymowa tej ostatniej „zakąski” odnosiła się do zalet rodziny Wołuckich, zwłaszcza zaś stanowiła apoteozę hojności i czystości – chwalebnych cech
rodzinnych. Również tutaj pojawiły się różne antyczne paralele: przedstawiciel
rodu Wołuckich – Sebastian – upodobniony został do Herkulesa, Virgo Volucjana natomiast do wspomnianej Aqua Virgo oraz mitycznej Atalanty. Symbola, do
których odnosiły się ustępy prozą i epigramaty, zatytułowane zostały: Łagodność
(Mansuetudo), Wolność (Libertas), Skromność (Integritas) oraz Śmiałość (Audacia). Symbolum II oraz VI nie były zatytułowane.
Wysoki estetyczny walor ilustracji Sphinx Samsonica... oraz śmiały konceptyzm w budowaniu laudacji dla nowożeńców i ich rodów uczyniły to dzieło jednym z ciekawszych utworów w panoramie panegirycznych epitalamiów pierwszej połowy XVII wieku. Przepych bóstw, upersonifikowanych cnót oraz zalet
wypełniających karty utworu odzwierciedlił bogactwo alegorycznej myśli epoki
baroku i stał się cechą języka poetyckiego, elementem uczonej gry pomiędzy
autorami i odbiorcami dzieła.

Personification of Bride and Groom’s Virtues
in the Old Polish Epithalamia
Abstract

Ancient Greece was the cradle of two types of wedding hymns: epithalamion (epithalamium) and hymenaion, with wedding speech, which topically put special emphasis
on laudatory qualities, developing in parallel. The song and oratory traditions influencing one another gave rise to the rhetorical variant of the epithalamion, which laid
foundation to modern wedding poetry. In Poland, the first such works were created in
31

Felix prole virum (P. Vergilius Maro, Aeneis VI, 784).

Personifikacja cnót oblubieńców w emblematycznym epitalamionie...

37

15th century, although the genre only flourished a century later as Poland was becoming increasingly more prominent in European politics. Wedding poems of that era,
with their markedly elaborate laudatory part that made them more akin to panegyric,
enjoyed popularity that stemmed from the pan-European phenomenon of seeking ancient roots of noble houses. A house’s ancient provenance was argued on the basis of,
among others, its coat of arms. The coats of arms became the subject of epithalamic
emblematic panegyrics published after the year 1600.
The pages of those panegyrics, which juxtaposed coats of arms with emblematic figures, elaborated on personifications of virtues and characteristics that testified to the
splendour of the bride’s and groom’s families as well as the bride and groom themselves.
This tendency to personify abstract ideas (in linguistic matter as well as in visual arts)
dated back to antiquity, through Middle Ages to Early Modern Age, when two new disciplines arose to merge word and image: emblematics and iconology. A good example of
such epithalamic opus with expanded laudatory part is Sphinx Samsonica..., written in
1628 by Sebastian Wołucki to celebrate the nuptials of the benefactor of the Jesuit college in Rawa Mazowiecka. The borders of the illustrations to the work incorporated
emblematic medallions with images of personified virtues of the bride and groom. The
emblems were accompanied by the bride’s and groom’s family crests, which merged the
poetic universe of the poem with their family history, thus creating a single magnificent
panegyric to the future man and wife.
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virtue, personification, epithalamium, epithalamion, panegyric, emblem
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lusibus, lyricisque concentionibus novis maritis ex voto publico pro dono oblata dictataque. Anno Dominis Dei, M.D.C.XXVIII [Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu, sygn. XVII-15806-IV].
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Autokreacja Bartłomieja Paprockiego (ok. 1543–1614)
w świetle listów dedykacyjnych w Gnieździe cnoty
oraz Herbach rycerstwa polskiego

Streszczenie

Bartłomiej Paprocki (ok. 1543–1614) dedykował królowi Stefanowi Batoremu dwa
dzieła spośród swojego bogatego dorobku literackiego. Pierwsze z nich nosiło tytuł
Gniazdo cnoty. Zostało ono wydane w 1578 roku w Krakowie. Drugim były Herby
rycerstwa polskiego wydane w Krakowie w 1584 roku. W listach dedykacyjnych tych
utworów odnaleźć można elementy autokreacji autora. Bartłomiej Paprocki jawi się
w nich jako wybrany przez Boga twórca. Oba dzieła miały powstać także z natchnienia bożego. Drugim z elementów autokreacji był topos skromności. Autor przyznał
się w listach dedykacyjnych do swych twórczych niedoskonałości. Jednak dokładane
odczytanie symboli, jakich użył, szczególnie w Herbach rycerstwa polskiego, pozwala
przypuszczać, iż był to jedynie element gry z czytelnikiem. Autor użył toposu skromności, aby wpisać się w konwencję obowiązującą w listach dedykacyjnych. Natomiast owe symbole posłużyły do ukazania postawy dumy Bartłomieja Paprockiego
ze swego dzieła.

Słowa kluczowe

Bartłomiej Paprocki, autokreacja, listy dedykacyjne, Stefan Batory, XVI wiek
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Literacki dorobek Bartłomieja Paprockiego (ok. 1543–1614)1 można uznać za
bogaty. Zawiera on ponad czterdzieści utworów spisanych w językach polskim,
czeskim oraz łacińskim2. W niniejszych rozważaniach pragnę sięgnąć jedynie po
dwa druki tego autora. Są nimi Gniazdo cnoty3 oraz Herby rycerstwa polskiego4.
Pomocne będą one w odpowiedzi na pytania o autokreację Paprockiego oraz jej
stałość w ich obrębie5. Przed rozpoczęciem właściwych rozważań warto wyjaśnić przyczyny wyboru owych druków. Jest ich kilka. Pierwsza wskazuje na gatunek literacki, oba druki są bowiem herbarzami, a więc dziełami heraldyczno-genealogicznymi6. Ponadto, stanowią one wynik kolejnych etapów pracy Paprockiego nad formą tegoż gatunku7. Związek między tymi utworami podkreślał
sam autor, który odwoływał się w Herbach rycerstwa polskiego do treści zawartych w Gnieździe cnoty8. Ważny jest także fakt, iż oba druki zostały dedykowane
tej samej osobie, królowi Stefanowi Batoremu9. Należy jednak zaznaczyć, iż pochodziły one z nieco innych okresów twórczości Paprockiego. Pierwsze z dzieł
powstało, gdy autora nie łączyły żadne stosunki mecenasowskie ze Stefanem
Batorym, drugie natomiast pochodziło z okresu, gdy twórca był tytułowany jurgieltnikiem polskiego króla10. Zestawienie ze sobą obu tych dzieł to zatem także
Biogram zob. W. Dworzaczek, Bartłomiej Paprocki, [w:] Polski słownik biograficzny,
t. XXV, Kraków 1980, s. 177–180.
2
Wykaz dzieł Bartłomieja Paprockiego zob. S. Estreicher, Bibliografia polska, T. XXIV,
Kraków 1912, s. 58–79; Paprocki Bartłomiej, [w:] Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe N–Ż, red. R. Pollak, t. 3, Warszawa 1965, s. 81–85.
3
B. Paprocki, Gniazdo cnoty, zkąd herby Rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych
Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panow początek swoy maia, Kraków 1578.
4
Idem, Herby rycerstwa polskiego na pięcioro xiąg rozdzielone, Kraków 1584. Druk ten
doczekał się edycji źródłowej: idem, Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wyd. K. Turowski, Kraków 1858. W artykule opieram się na
wydaniu oryginalnym z 1584 roku.
5
Na temat obrazu autora utrwalonego w świadomości czytelnika za pomocą listu dedykacyjnego zob. R. Ocieczek, Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982, s. 30.
6
Herbarze te jako przedmiot genologiczny badała Agnieszka Tułowiecka (Słowo i obraz w heraldyce. Herbarze a quasi-herbarze. Wokół konstrukcji genologicznych Bartosza
Paprockiego, Kraków 2011).
7
J. Szymański, Zmiana formy czy gatunku herbarzy polskich z XVI wieku, [w:] Ludzie
i herby w dawnej Polsce, red. P. Dymmel, Lublin 1995, s. 118–120.
8
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., op. cit., k. 8, 52, 87.
9
Warto podkreślić, że Gniazdo cnoty oraz Herby rycerstwa polskiego były jedynymi
drukami Paprockiego dedykowanymi królowi Stefanowi Batoremu.
10
J. Gacki, Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze, Warszawa 1873,
s. 259; J. Macůrek, Ještě k tématu Češi a Poláci v minulosti, „Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity. Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis”
1980, č. 27, s. 72. Paprocki podpisał się jako jurgieltnik polskiego króla w dziele Pamieć
1
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doskonała okazja do sprawdzenia, czy autokreacja Paprockiego, która była skierowana przede wszystkim do króla11, zmieniała się w zależności od łączących
ich stosunków.
Pierwsze z dzieł, jak już wspomniano, nosi tytuł Gniazdo cnoty. Zostało ono
wydane w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka w Krakowie w 1578 roku12. Druk
dedykowany był polskiemu władcy Stefanowi Batoremu, była to jednak raczej
inicjatywa samego Paprockiego, która zyskała pozytywny odbiór. Dzieło zostało docenione, a polski król włączył autora w krąg twórców mających pomóc mu
w kształtowaniu „polityki historycznej”13. Paprocki otrzymał ponadto jurgielt
za Gniazdo cnoty w 1579 roku 14.
Celem powstania druku było stworzenie kompendium nt. polskiego rycerstwa
dla Stefana Batorego15. Paprocki wyrażał ideę, iż król, którego wybrał sam Bóg16,
nierządu w Polscze, przes dwie frakcye uczinionego, w roku 1587. Którego skutky co daley
to gorsze, a ku wielkiei się skazie rzeczipospolitey zarzekły. Napisana y wydana Roku, 1588,
[b.m., b.r.], k. A ii; idem, Pamięć nierządu w Polsce, przez dwie frakcje uczynionego w roku
1587, którego skutki co dalsze to gorsze a ku wielkiej się skazie Rzeczypospolitej zaczęły.
Napisana i wydana roku 1588 przez Bartosza Paprockiego, [w:] Bartosza Paprockiego dwie
broszury polityczne z lat 1587 i 1588, wyd. J. Czubek, Kraków 1900, s. 69.
11
List dedykacyjny nie był jedynie formą komunikacji z osobą, której dzieło dedykowano, ale także z pozostałymi czytelnikami. Zob. A. Czekajewska, O listach dedykacyjnych
w polskiej książce XVI wieku, „Roczniki Biblioteczne” 1962, R. VI, z. 3–4, s. 24; R. Ocieczek,
O staropolskich tekstach dedykacyjnych. Uwagi wstępne, [w:] Dedykacje w książce dawnej
i współczesnej, red. R. Ocieczek, A. Sitkowa, Katowice 2006, s. 9; eadem, Sławorodne wizerunki..., op. cit., s. 15.
12
B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. II iii v [1246].
13
H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500–
1700), Kraków 2006, s. 254–258.
14
Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie, Metryka Koronna 122,
Bartholomaeo Paproczki annuae pensionis assignatio, k. 373v–374. Dokument ten doczekał się dwóch edycji źródłowych: Akta Metryki Koronnej co ważniejsze z czasów Stefana
Batorego. 1576–1586, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1882, s. 51; Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich 1526–1830, wyd. T. Wierzbowski, t. 2,
Warszawa 1904, s. 25. Teodor Wierzbowski przypuszczał, iż pensja została wypłacona
Paprockiemu za Panoszę (ibidem). Hans-Jürgen Bömelburg wyrażał natomiast przypuszczenie, iż królowi chodziło o Gniazdo cnoty (H.-J. Bömelburg, op. cit., s. 390–391). W tej
dyskusji opowiadam się za wersją drugiego z przywołanych badaczy. Warto wspomnieć,
że Paprocki pojawił się ponownie w wydatkach królewskich pod rokiem 1581 oraz 1583.
Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego. 1576–1586. W dwóch częściach, wyd.
A. Pawiński, Warszawa 1881, s. 44, 101.
15
B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. A ii v.
16
Ibidem, k. A ii v, A iii, A iii v. Ideę tę Paprocki wyrażał w liście dedykacyjnym wielokrotnie. Zwracając się wprost do króla, tłumaczył między innymi: „Ciebie sam BOG tey cnoty
uczynił Hetmanem, / […] Upatrzywszy potomka z narodu takiego, / Gdzie ta Pani [Cnota]
mieszkała od czasu dawnego, / Wzgardził Cesarze, Krole, iuż koronowane” (ibidem, A ii v).
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rozgromi niewiernych pogan17. Zachęcał on zatem władcę do tego przedsięwzięcia, pisząc, iż wielu polskich rycerzy mogłoby mierzyć się z mitycznymi oraz
antycznymi bohaterami18, choćby z Ajaksem19, Agamemnonem, Hannibalem20
czy Cyceronem21. Autor pragnął przypomnieć także „sławne Rycerstwo narodu
Polskiego”, ukazując „męstwo ich y cnotę” ówczesnej szlachcie22. Zachęcał przy
tym do naśladowania rycerskich przodków23. Król dzięki Gnieździe cnoty miał
także zapoznać się z czynami wcześniejszych władców, aby podążać za ich przykładem24. Warto wspomnieć, iż druk ten został odebrany inaczej, niż chciał autor.
Stefan Batory w nadaniu jurgieltu podał, iż docenił Gniazdo cnoty jako dzieło dotyczące heraldyki i herbów polskiej szlachty25.
Po nakreśleniu krótkiej charakterystyki dzieła warto przejść do analizy
zawartej w nim autokreacji. Paprocki w liście dedykacyjnym skierowanym do
króla podkreślił: kronikarze węgierscy „od piąci seth lath sławią zacne przodki
twoie”26. Odsyłał także czytelnika zainteresowanego ich dziejami do wspomnianych lektur. Podkreślił: „Kto chce czytać tam naydzie sprawy przodka twego”27.
Po przywołaniu sławy królewskich antenatów Paprocki podał, iż w czasach mu
17

Ibidem, k. A iii, A iii v.
Paprocki również w swym wcześniejszym utworze porównywał szlachtę do antycznych bohaterów. Zob. idem, Panosza, tho iest wysławienie panow i paniąt ziem Ruskich
y Podolskich, z męsthwa, z obyczaiow, y z innych spraw poczciwych, ktoremi oni porównali
z onemi Greckimi y Troiańskiemi mężmi, także theż mądremi, Rzymskiemi y inszych państw
rozmaitych Ricerzmi, z Oratory y Philozophy, osmia wierszow tylko co przednieysze osoby
opisane. Masz theż Krole Polskie zmarłe, Woiewody Wołoski, sasiady przyległe, insze Krole
Rzymskie, y inszych narodow, Hetmany ich sprawne, z rozmaitemi sprawami ich, krotce opisane, Kraków 1575.
19
Idem, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. A ii v.
20
Ibidem, k. A iii.
21
Ibidem, k. A ii v.
22
Ibidem, k. A ii.
23
Ibidem, k. A ii, [B iv]. Była to apologia ideału szlachcica-rycerza, którą Paprocki
wyraził także w Panoszy. W okresie, w którym tworzył, zaczął przeważać ideał szlachcica-ziemianina. Zob. A. Odrzywolska-Kidawa, „Stan rycerski jaki jest” – antymilitaryzm
szlachecki połowy XVI w., [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie
pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2001, s. 213, 216.
24
B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. A iii v. Jan Długosz również uważał swoje
dzieło za zbiór przykładów do naśladowania. Zob. A. Pilichowska, „…dostosować słowa
do sprawy a rzeczy do czasów…”. Jan Długosz jako pisarz i historyk w świetle Listu dedykacyjnego w Annales Regni Poloniae, [w:] Scripta manent. Świadomość twórcza pisarzy epok
dawnych, red. J. Gałażewski, M. M. Kacprzak, Warszawa 2007, s. 17.
25
AGAD, Metryka Koronna, 122, k. 373v.
26
B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. A ii v.
27
Ibidem, k. A ii v.
18
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współczesnych to Stefan Batory oraz jego męstwo zostały „znacznie” okazane.
Autor uznał, iż postać króla zasługiwała na literackie uwiecznienie. O ile jednak
polski władca był równy swym przodkom, o tyle Paprocki nie czuł się tak silny,
jak choćby węgierscy kronikarze, by sławić królewskie czyny. Informacja o ich
twórczości oraz dostępności dzieł kontrastowała z bezradnością twórczą pisarza. Autor wyraził bowiem niepokój, iż on sam nie jest w stanie opiewać Stefana
Batorego w odpowiedni i godny sposób. Nazwał także swój wiersz głupim28.
Podkreślił swą niedoskonałość twórczą raz jeszcze w obrębie ramy wydawniczej.
W jednym z wierszy do czytelnika (Do tegoż) wskazał na niedostatek „rozumu”,
który sprawił, że nie mógł on napisać w tych księgach „co mądrego”. Nazwał
siebie nawet prostakiem, dodając, iż „niestało [mu] nauki na pisma głębokie”29.
Nie podróżował też po całym świecie. Braki utrudniające mu realizację owych
zamierzeń dostrzegał zarówno w swej „głowie”, jak i „w kalecie”. Zaznaczył jednak: „czegom nie iest świadom tym sie nie chcę bawić”30. Przyznał zatem, że nie
posiadł wszelkiej ludzkiej wiedzy, a spraw sobie nieznanych nie chciał opiewać.
Podał natomiast, iż w swym dziele spisał jedynie „to o czym [wie] dowodnie”,
a więc „Rycerstwa […] Polskiego sprawy”31. Jednocześnie wyraził przekonanie, iż
czytelnik, który zapozna się z jego dziełem, przyzna mu rację, bowiem faktycznie
państwo polskie było gniazdem „kędy Cnota żywie”32.
Pierwszym z elementów autokreacji Paprockiego w Gnieździe cnoty była zatem
skromność. Autor przyznał się do twórczych niedoskonałości. Sam nazwał siebie
prostakiem, a swój wiersz głupim. Warto dodać, iż owe podkreślenie braków było
elementem toposu skromności, który pojawiał się również w listach dedykacyjnych innych autorów33. Widoczny był on między innymi u polskich historyków34.
Ibidem, k. A ii v. Warto zaznaczyć, że Paprocki w Gnieździe cnoty nie zamieścił żadnego wydarzenia pod wierszem opiewającym Stefana Batorego (ibidem, k. 1242-II i [1243]).
W dziele tym pod wizerunkami kolejnych władców oraz krótkimi wierszami autor prezentował najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały miejsce za ich panowania.
Dla porównania, pod Henrykiem Walezym, za którego „nic sie takiego niedziało”, zamieścił
krótką wzmiankę na temat najazdu Jana Srogiego zwanego Iwonią na Wołoszczyznę, a następnie przeszedł do opisu bezkrólewia (ibidem, k. 1239–1241).
29
B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. [B iv].
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
H. Błazińska, Listy dedykacyjne do Zygmunta II Augusta, „Roczniki Humanistyczne”
1986, R. XXXVI, z. 3, s. 107–108; J. Kotarska, Staropolskie wiersze do czytelnika. Próba interpretacji, [w:] Literatura i instytucje w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1994,
s. 128, 131; E. Rot-Buga, Poetyckie listy dedykacyjne w sielankach staropolskich (Sz. Szymonowic, J. B. Zimorowic, J. Gawiński), [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Stulecia XV–XI.
Perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek, M. Olma, t. 3, Kraków 2013, s. 214–215.
34
Gall Anonim również używał toposu skromności. Zob. J. Z. Lichański, Między tradycją a nowoczesnością: prologi do kronik Anonima zw. Gallem oraz Mistrza Wincentego.
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Nikłość swoich kompetencji pisarskich podkreślał Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem35. W Kronice polskiej budował on także kontrast pomiędzy sobą a wielkością owego dzieła36. O swych niedoskonałościach pisał także Jan Długosz37.
W liście dedykacyjnym do Annales Regni Poloniae podał on, iż tworzył stylem
słabym i suchym38. Przepraszał także za rozwlekłość w narracji39. Owe braki
starał się jednak nadrobić pilnością40. Jednocześnie podkreślał, iż dzieje ojczyste
były tak obszerne, że ich opis przysporzyłoby trudności nawet najlepszym twórcom41. Toposu skromności w listach dedykacyjnych używali także inni twórcy,
niebędący historykami. Przykładem może być wybitny poeta Szymon Szymonowic, który swoje dzieło Sielanki polskie przyrównywał do „podlejszych potraw”.
Podkreślił, że poprzez napisanie owego dzieła zdołał się jedynie „otrzeć o przednie rymopisy”42. Warto zatem zaznaczyć, że podkreślanie własnych braków w listach dedykacyjnych nie miało na celu wyeksponowania niedoskonałości. Było
natomiast realizacją obowiązującej konwencji43, której zadanie polegało na pozyskaniu przychylności odbiorcy dzieła poprzez ową egzaltowaną skromność44.
Kreacja autora miała także kontrastować z wysławieniem osoby, której dedykowano druk45. Paprocki swymi wyznaniami na temat niedoskonałości twórczej
wpisywał się zatem w konwencję listu dedykacyjnego.
Przed przystąpieniem do rozważań nad drugim elementem autokreacji zawartym w Gnieździe cnoty należy zatrzymać się jeszcze na chwilę nad zaprezentowanym toposem skromności. W wypowiedzi autora zawarta została bowiem zawoalowana pochwała dzieła oraz poniekąd samego twórcy. W przytoczonych fragmentach, które przepełnione były skromnością, pojawiły się w wierszu do czytelnika
słowa tylko pozornie deprecjonujące autora oraz jego dzieło. Za pochwałę Gniazda
cnoty oraz roztropności Paprockiego uznać należy ostatnie wersy wiersza Do tegoż.
Autor zaznaczył swoje ograniczenia i podał, że nie chciał pisać o nieznanych mu
Analiza retoryczna, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red.
A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 370–371, 373.
35
J. Domański, Prolog Kroniki polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Próba
enarracji, „Przegląd Tomistyczny” 2006, T. XII, s. 40.
36
Ibidem; J. Z. Lichański, op. cit., s. 373.
37
A. Pilichowska, op. cit., s. 10.
38
Ibidem, s. 26.
39
Ibidem, s. 28.
40
Ibidem, s. 26.
41
Ibidem, s. 27.
42
E. Rot-Buga, op. cit., s. 212.
43
H. Błazińska, op. cit., s. 111; R. Ocieczek, Sławorodne wizerunki..., op. cit., s. 34; E. Rot-Buga, op. cit., s. 212.
44
H. Błazińska, op. cit., s. 111; R. Ocieczek, Sławorodne wizerunki..., op. cit., s. 60; E. Rot-Buga, op. cit., s. 219.
45
R. Ocieczek, Sławorodne wizerunki..., op. cit., s. 60.
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sprawach. W swym druku zamieścił tylko to, o czym wiedział „dowodnie”46, a więc
kwestie pewne oraz mające pokrycie w dowodach, czyli źródłach47. Tylko takie informacje miały zostać zamieszczone w dziele. Było to zatem niewątpliwe podkreślenie walorów pracy, a także próba uwiarygodnienia zawartej w Gnieździe cnoty
narracji. Stwierdzenie autora, iż zajął się jedynie znanymi sobie zagadnieniami oraz
opracował je tak, że w swej pracy umieścił wyłącznie potwierdzone informacje,
niewątpliwie zjednywało mu przychylność czytelników. W zaprezentowanym fragmencie, będącym realizacją toposu skromności, autor zawarł więc ukrytą pochwałę
siebie oraz swego dzieła48.
Drugim z elementów autokreacji w Gnieździe cnoty był koncept natchnienia
bożego. Autor wskazał, iż sam nie ważyłby się przemawiać do króla. Zaznaczył
także, że słowa skierowane do Stefana Batorego nie pochodziły od niego. Podkreślił: „Duch Pański każe pioru memu / By podało przed oczy Krolowi zacnemu”49.
W obrębie listu dedykacyjnego autor zwarł wiele cech, które sugerowały, iż
kreował się na natchnionego przez Stwórcę proroka. Paprocki był świadomy bożej woli50. Przywoływał ją także wielokrotnie w druku51. Ponadto, chciał przekazać polskiemu władcy zamysł Stwórcy52. Wreszcie, choć autor nie wypowiedział
tego wprost, z wiersza wynikało, iż został on wybrany przez samego Boga. Jawił
się zatem Paprocki jako prorok i podobnie jak na kartach Biblii, gdzie przez proroków przemawiał Stwórca, tak i w Gnieździe cnoty miał On komunikować się
z królem poprzez staropolskiego pisarza. Przyczyną powstania druku była zatem
realizacja bożego zamysłu. Autor zaznaczył: „Nie moy dowcip, o KROLU, święta
wola iego / Wzbudza sławne Rycerstwo narodu Polskiego”53. Paprocki tłumaczył
także, iż wolą bożą było przypomnienie czynów, które miały pobudzić szlachtę
do ich naśladowania54.

B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. [B iv].
B. Zdrojewska, Dowodnie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. Karplukówna,
t. 5, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 539.
48
W listach dedykacyjnych obok toposu skromności pojawiały się także zwroty
świadczące o dumie autora z powstałego dzieła. Zob. R. Ocieczek, O staropolskich tekstach
dedykacyjnych..., op. cit., s. 9; eadem, Sławorodne wizerunki..., op. cit., s. 60. Szymon Szymonowic sugerował, iż podlejsze potrawy, do których przyrównał swe dzieło, mogły być
smaczniejsze od wykwintnych dań. Zob. E. Rot-Buga, op. cit., s. 212. Pochwała własnej
pracy pojawiła się w liście dedykacyjnym Jana Długosza do Annales Regni Poloniae. Zob.
A. Pilichowska, op. cit., s. 12.
49
B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. A ii.
50
Prorok, [w:] L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longan III, Słownik symboliki biblijnej. Obrazy,
symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, Warszawa 2003, s. 790.
51
B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. A ii, A iii v.
52
Ibidem, A ii; Prorok..., op. cit., s. 790.
53
B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., op. cit., k. A ii.
54
Ibidem.
46
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Omówioną powyżej kreację można uznać także za próbę obrony przed ewentualnymi zarzutami o poufałość i kierowanie utworu do samego władcy, z którym nie łączył Paprockiego stosunek mecenatu. Być może był to zabieg chroniący
nie tylko przed negatywnym odbiorem ze strony króla, ale także pozostałych
czytelników. Autor dedykował swój druk władcy, który poprzez owo przypisanie
stawał się niejako obrońcą55 Gniazda cnoty, lecz w przypadku braku stosunku
mecenatu pozytywny odbiór nie był pewny. Stąd być może dodatkową ochroną
był ów koncept natchnienia bożego. Ponadto, należy podkreślić, iż omawiana
autokreacja stawiała niewątpliwie Paprockiego w pozytywnym świetle w oczach
czytelnika.
W Gnieździe cnoty zawarł zatem Paprocki topos skromności, który był silnie
powiązany z listami dedykacyjnymi. Pomimo owego zabiegu jego autokreacja
w obrębie dzieła wydaje się jednak pozytywna. Autor nie posiadał wprawdzie
wszelkiej ludzkiej wiedzy, ale stworzył dzieło rzetelne, które miało pokrycie
w źródłach. Ponadto, był on człowiekiem rozsądnym, bowiem świadomy był
swych braków oraz pracował tylko nad materią, którą dobrze rozpoznał. Również zastosowany koncept natchnienia bożego ukazywał dzieło i jego autora
w pozytywnym świetle.
Drugie z przywołanych w niniejszej pracy dzieł heraldyczno-genealogicznych
nosi tytuł Herby rycerstwa polskiego. Utwór został wydany w krakowskiej drukarni Macieja Garwolczyka w 1584 roku56. Druk ten również był dedykowany
polskiemu władcy Stefanowi Batoremu57. Celem Herbów rycerstwa polskiego
było, podobnie jak w przypadku Gniazda cnoty, stworzenie kompendium dla
króla, który miał się dzięki niemu zapoznać z czynami szlacheckich antenatów.
Paprocki zachęcał polskiego władcę do przypominania poddanym o wierności
i stałości „przeciwko Panom ich a Przodkom W. K. M”58, aby następnie egzekwować od nich podobne czyny. Dla szlachty miał to być wzór do naśladowania, zaś
król Stefan Batory miał poznać dzięki Herbom rycerstwa polskiego dzieje swych
poprzedników na polskim tronie, aby czerpać z nich przykład59.
Budując swój literacki autoportret, w Herbach rycerstwa polskiego Paprocki
odwołał się ponownie do toposu skromności. Nie wymieniał jednak swych niedoskonałości, jak miało to miejsce w Gnieździe cnoty. Nie deprecjonował także
swego dzieła. Do wyrażenia skromności posłużył się konceptem budowy przepaści pomiędzy poprzednikami i sobą60. Zaznaczył w dedykacji, że nie chciał czynić
R. Ocieczek, O staropolskich tekstach dedykacyjnych..., op. cit., s. 9.
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., op. cit., k. 723.
57
Ibidem, k. ii.
58
Ibidem, k. ii v.
59
Ibidem, k. ii, ii v.
60
Szymon Szymonowic wskazywał, że antyczni twórcy byli dla niego wzorem do
naśladowania. Zob. E. Rot-Buga, op. cit., s. 211. O swych poprzednikach pisał także Jan
Długosz. Uważał on, iż nie mógł równać się z antycznymi twórcami, lecz w stosunku do
55
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się „mędrszym y biegleyszym […] w sprawach Krolestwa”61 od wcześniejszych
polskich historyków. Wymienił ich w porządku chronologicznym62. Kolejno zostali przywołani Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, Jan Długosz oraz Maciej
Miechowita. Wydaje się, że przepaść między Paprockim i jego poprzednikami
miało pogłębić także wymienienie piastowanych przez nich godności63. Na tym
nie zakończyła się jednak kreacja skromności autora. Zaznaczył on, iż nie może
się równać z wcześniejszymi anonimowymi autorami. Co więcej, nie chciał się
mierzyć również ze współczesnym sobie twórcą Marcinem Kromerem – postać
tę autor bardzo cenił, co zaznaczył aż dwukrotnie w liście dedykacyjnym. Podał, że wiele współczesnych mu spraw królewskich wymaga opisania, a on sam
wspomniał w dedykacji zaledwie kilka z nich. Spisanie dziejów Stefana Batorego
Paprocki polecił właśnie Marcinowi Kromerowi. Uzasadnił swój wybór, przyrównując go do antycznych twórców. Stwierdził, że utrwalenie dziejów współczesnych pozostawia „wymownemu y tak mądremu iako Cycero, a thak pilnemu
w opisaniu spraw iako Grecki Herodotus, abo Rzymski Liuius, a nasz Polski
Cromerus”64. Apologia Marcina Kromera nie zakończyła się na tym. Paprocki
zaznaczył również swoją niegodność w relacjach z historykiem. Napisał: „ia dla
wielkiey godności y nauki iego, nie tylko piora podać, ale y Kałamarza potrzymać niegodzien”65. Paprocki nazwał Kromera historykiem „sławnieyszym” od
wymienionych uprzednio Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem czy też Jana
Długosza. Należy zatem uznać, że współczesnego sobie autora niezwykle cenił66.
Omówiona pochwała, wyrażona przez Paprockiego w stosunku do wcześniejszych twórców, to część budowy toposu skromności, której głównym założeniem
było wyeksponowanie przepaści pomiędzy nimi. Autor w opozycji do wielkich historyków nazwał siebie pracowitą pszczółką. Swoją pracę określił jako zbieranie
miodu „z rozmaitych krzaczkow […] do gromady”67. Tymi krzaczkami mieli być

współczesnych sobie nie uważał się jednak za gorszego. Określał siebie jako niemego
wśród starożytnych, ale nie jąkałę wśród współczesnych. Zob. A. Pilichowska, op. cit.,
s. 12, 26.
61
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., op. cit., k. ii.
62
Paprocki nie dokonał zatem wartościowania dorobku poprzedników poprzez wymienienie ich w kolejności odpowiadającej własnej ocenie. Gradacji takiej dokonał Szymonowic. Zob. E. Rot-Buga, op. cit., s. 212.
63
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., op. cit., k. ii.
64
Ibidem, k. iii.
65
Ibidem, k. ii v.
66
Pod herbem Marcina Kromera Paprocki zamieścił informacje, iż był on mężem „wielkiey Nauki”. Ponadto podał, iż „Ten opisał Polskie sprawy nad ine historyki dostatecznie”
(ibidem, k. 586).
67
Ibidem, k. ii v. W przedmowie Do czytelnika autor podał, iż korzystał także z innych
źródeł: „com zebrał z historyey a z terminat porządnych kościołow, z róznych Przywileiow,
z Akt Ziemskich, Grockich, z Metryki albo Ksiąg Krolewskich, y z innych roznych scriptow”
(ibidem, k. [iv v]). Podobnie postępowali też inni twórcy, zamieszczając w obrębie listów
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wcześniejsi historycy. Przyczynę swej działalności uzasadniał chęcią pożywienia
się owym miodem, a także tym, by go „drugiem […] też do posmaku”68 użyczyć.
Tłumaczył również, że efekt jego prac miał „smak wdzięczy”. Zebrany został jednak „barzo szczupło” w celu zachowania pomięci o dziełach poprzedników69.
Zaprezentowany powyżej topos skromności, podkreślający przepaść pomiędzy autorem a innymi twórcami, zawierał jeszcze jeden ważny komunikat. Warto
dokładnie odczytać symbole, jakie zostały w nim użyte, aby w pełni zrozumieć
ów przekaz, bowiem jedynie pozornie wydają się one umniejszać pracę autora
oraz jego samego. Pierwszą kwestią było samookreślenie Paprockiego jako pracowitej pszczółki. Zapoznając się ze znaczeniem owego owada w antyku oraz
średniowieczu, można zauważyć, iż był on postrzegany niemal wyłącznie pozytywnie. W starożytności wychwalane były różne cechy pszczół. Wskazywano na
„schludność, […] wspólnotę posiadania, czystość, pilność, biegłość w sztuce”70.
Były one także symbolem niewinności. Państwo pszczele uważane było za byt
idealny71. W Egipcie uchodziły one nawet za zwierzęta święte72. Również na
kartach Biblii odnaleźć można wiele pochwał pod adresem pszczół. W biblijnej
Mądrości Syracha znajdujemy taki opis: „Mała jest pszczoła wśród latających
stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy” (Syr 11, 3)73. W Septuagincie czytamy natomiast: „Udaj się do pszczoły i zobacz, jak jest pracowita,
jak wspaniałą wykonuje pracę; jej trud dla swojego zdrowia wykorzystują królowie i prostaczkowie. Przez wszystkich jest lubiana i ceniona, a chociaż niewielka
jej siła, wywyższona została dzięki swej zręczności” (Prz 6,8a, b, c)74. Imię owego
stworzenia to także jedno z imion biblijnych, które należało do prorokini Debory75. Praca pszczół chwalona była w liturgii chrześcijańskiej w orędziu paschalnym (Exsultet)76, zaś dla Rabana Maura owady te stanowiły symbol mądrości.
Były one wreszcie przyrównywane do Chrystusa między innymi przez świętego Ambrożego Autperta czy Bernarda z Clairvaux77. Pszczoła to także symbol
dedykacyjnych informacje o swojej pracy oraz warsztacie. Zob. A. Pilichowska, op. cit., s. 23,
26; A. Sitkowa, List dedykacyjny jako źródło informacji bibliograficznych (XVI–XVII w.), [w:]
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Stulecia XV–XVII, red. P. Borek, M. Olma, t. 1, Kraków 2001, s. 317.
68
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., op. cit., k. ii v.
69
Ibidem.
70
D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, Warszawa 2001, s. 294.
71
Ibidem.
72
S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 265.
73
W swych rozważaniach zwrócili na to uwagę: D. Forstner, op. cit., s. 295; S. Kobielus,
op. cit., s. 265–266.
74
Cyt. za: D. Forstner, op. cit., s. 295.
75
Ibidem; S. Kobielus, op. cit., s. 265.
76
D. Forstner, op. cit., s. 296; S. Kobielus, op. cit., s. 267.
77
Ibidem, s. 266.
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zmartwychwstania Syna Bożego78. W aspekcie negatywnym pojawiała się ona
bardzo rzadko. W Biblii była symbolem prześladowców narodu wybranego79
lub bezbożnych, którzy nękali sprawiedliwych80. Opisy te odwoływały się jednak
nie do pracy owadów, lecz do posiadania przez nie żądła. Należy zatem uznać,
iż porównanie Paprockiego do pracowitej pszczoły w świetle znaczenia owego
symbolu miało wymiar pozytywny. Brak w tekście odwołań, które kierowałyby
interpretację na jej negatywny aspekt.
Drugim użytym przez staropolskiego twórcę symbolem w owej autokreacji
był miód. Określenia tego użył w odniesieniu do owoców swej pracy. Jak już
wspomniano, w Biblii był on uważany za najsłodszy i najlepszy pokarm. W połączeniu z mlekiem oznaczał obfitość Ziemi Obiecanej81. Ponadto, w Biblii był także
symbolem mądrości82. Autorzy kościelni porównywali pracę pszczół, w wyniku
której powstawał miód, do trudu mędrców, którzy mieli „nektar z kwiatów Pisma
Świętego” przetwarzać na „miód święty”83.
Użyte symbole tylko pozornie deprecjonowały autora oraz jego dzieło. Wyrażenie skromności poprzez przyrównanie samego siebie do niewielkiego owada
było jedynie grą z czytelnikiem84, która miała za zadanie pozyskać jego przychylność oraz zrealizować wymagany topos. Pełne odczytanie wybranych przez Paprockiego symboli nie pozwalało na uznanie, iż chodziło o podkreślenie własnej
nikłości. Autor użył przymiotnika „pracowita” w odniesieniu do pszczoły, a zatem można rozpatrywać ów obraz jedynie jako korzystny. Praca pszczół w Biblii
oraz w tekstach średniowiecznych była odczytywana wyłącznie pozytywnie. Swe
dzieło porównał Paprocki do miodu, który symbolizował mądrość i był uważany
za najsmaczniejszy z pokarmów. Autor chciał pod pozorną kreacją skromności
przekazać informacje o dumie ze swego dzieła, które – jak sam przyznał – miało „smak wdzięczy”85. Zaznaczenie zbierania z krzaczków, którymi byli wybitni
historycy, wydaje się także próbą podkreślenia wartości naukowej druku. Ów
miód, a zatem mądrość, pochodził od wybitnych twórców, dlatego powstałe
dzieło musiało być dobre. Poprzez wybór omówionych symboli autor podkreślał
również swą pracowitość86.
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Podobnie jak w Gnieździe cnoty, w Herbach rycerstwa polskiego obok toposu
skromności odnaleźć można także koncept natchnienia bożego. W liście dedykacyjnym ponownie pojawiła się informacja, iż to nie „dowcipowi swemu” mógł Paprocki przypisać myśl o powstaniu dzieła, lecz „woley samego Boga Wszechmogącego”. Uważał również, iż „nie bez przyczyny” poczuł śmiałość „przed ludźmi
uczonymi”87. To Bóg miał umocnić autora, aby ten czuł się na tyle silny, by spisać
dzieje ojczyste. Wolą bożą miał być także wybór Stefana Batorego na osobę, której
należało dzieło zadedykować. Autor dziękował Stwórcy za pomoc w ukończeniu
pracy. Uważał, iż dzięki niemu mógł złożyć „godny pokłon” w ręce królewskie88.
Ponownie pojawiła się więc informacja o dumie autora ze swego dzieła. Paprocki
poszukiwał również odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg wybrał właśnie jego.
Uznał, iż upodobał On sobie ukazywanie wielkich rzeczy ludziom prostym89.
Było to niewątpliwie nawiązanie biblijne. W Ewangelii odnaleźć można między
innymi fragment, w którym Jezus dziękuje Ojcu za objawienie spraw „prostaczkom” (Łk 10, 21). Należy ponownie podkreślić, iż symbol, do którego odwołał
się Paprocki, miał tylko pozornie negatywny wydźwięk. Przymiotnik „prosty” ma
bowiem w Biblii wymowę pozytywną90. Uznać zatem należy, iż autokreacja miała
charakter pochlebny.
Należy podkreślić, iż obraz Paprockiego wyłaniający się z listów dedykacyjnych w jego drukach heraldyczno-genealogicznych wpisywał się w konwencję
owego gatunku. Wyraźnie dostrzegalny był topos skromności, którego autor
użył w obu przytoczonych dziełach. Był on rozbudowywany. W Gnieździe cnoty został jedynie zasygnalizowany poprzez ogólne uwagi dotyczące twórczej
niedoskonałości, zaś w Herbach rycerstwa polskiego polegał na odwołaniu do
symboliki miodu oraz pszczoły. Paprocki zachował także główną ideę dzieła.
W obu drukach przedstawił się jako natchniony przez Boga prorok, który przekazuje królowi informacje o szlacheckich antenatach. Należy także zaznaczyć, iż
pomimo zastosowania wielu środków podkreślających niedoskonałości twórcy
autor ukazał siebie w pozytywnym świetle. Dzięki użytym w narracji zabiegom
przekazał dumę płynącą z wyników swej pracy. Ważne jest także to, iż pomimo

wstydem (chcąc mieć dostateczną wiadomość o wszystkich familiach) (ibidem, k. ii v).
Kwestię tę nieco rozwinął brat heraldyka, Rosłaniec Paprocki, w wierszu Ad zoilum: „Ze
ten musiał nie ieden Powiat w Polszcze zmierzyć. / Trudności y frasunki, więc przymówki były” (ibidem, k. 720). Bartłomiej Paprocki zaznaczył także, że na pracę miały wpływ
względy finansowe. Złożył ją w takim kształcie, bowiem „na ten czas y głowie moiey ,
i mieszkowi, barzo cieszko rościągać się było”. Jednocześnie zapowiadał, że jeśli się uda,
uzupełni pracę. Pisał: „to czegoś ieszcze u żadnego Historyka nieczytał, okazaćći obiecuje” (ibidem).
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zmian w relacji łączącej go z królem Stefanem Batorym nie porzucił przyjętej
autokreacji. W obu drukach zastosował te same elementy, jedynie nieznacznie je
modyfikując i rozwijając.

Autocreation of Bartholomew Paprocki (ca. 1543–1614)
in dedicatory letters in Gniazdo cnoty
and Herby rycerstwa polskiego
Abstract

Bartholomew Paprocki (ca. 1543–1614) dedicated to King Stephen Bathory two works
from his vast literary output. The first one was called Gniazdo cnoty. It was published in
1578 in Cracow. Another of the works was called Herby rycerstwa polskiego. It was published in 1584 in Cracow. In dedicatory letters in these works we can find elements of
autocreation of the author. Bartholomew Paprocki appeared as chosen by God. Both
works were created by God’s inspiration. The second element of autocreation was the
topos of modesty. The author admitted in dedicatory letters to his imperfections. However, the exact reading of the symbols which he used, especially in Herby rycerstwa
polskiego, suggests that it was only part of the game with reader. The author used the
topos of modesty to follow the convention which was used in dedicatory letters. These
symbols were used to illustrate attitude of pride Bartholomew Paprocki had of his
works.
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„Pieprzno i szafranno, moja mościa panno”.
Staropolskie książki kucharskie
i obrazy staropolskiego ucztowania

Streszczenie

Tematem artykułu są staropolskie książki kucharskie: pierwsza polska książka kucharska Compendium ferculorum Stefana Czernieckiego z 1682 roku oraz Kucharz
doskonały Wojciecha Wielądki z 1783 roku. Autorka traktuje je nie tylko jako źródło
przepisów i wiedzy o staropolskim guście kulinarnym, ale również jako archiwum panujących wówczas zwyczajów związanych z kulturą kulinarną, między innymi staropolskich uczt. Pozostając w zgodzie z założeniami tak zwanej gastronomii historycznej
Jeana-Louisa Flandrina, książki kucharskie rozpatruje przede wszystkim jako źródło
kulturowych i społecznych tradycji, a także wyobrażeń i gustów kształtujących epokę.
W tym świetle prezentuje wpływ staropolskich książek kucharskich na współczesne
wyobrażenia o polskich tradycjach kulinarnych.

Słowa kluczowe

książka kucharska, kuchnia staropolska, gastronomia historyczna, Stefan Czerniecki,
Wojciech Wielądko

Jedzenie, kuchnia i smak są odbiciem kultury danego okresu historycznego i mówią wiele o gustach naszych przodków. Badania nad kuchnią i smakiem można
potraktować jako jeden ze sposobów poznawania świata i jego historii. Przemiany
w kulturze kulinarnej wiążą się ściśle z przemianami historycznymi i światopoglądowymi wybranego społeczeństwa. Najlepszym źródłem informacji o systemach
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kulinarnych sprzed wieków są książki kucharskie. To w nich odnaleźć można
cenne informacje na temat zmieniających się sposobów przygotowywania potraw
i poszerzającej się wiedzy kulinarnej naszych przodków. Ajrun Appadurai, jeden
z badaczy historii kultury kulinarnej, w eseju How to make a national cuisine1
twierdzi, że książki kucharskie to nie tylko podręczniki, ale też dokumenty historyczne, które „odzwierciedlają zmiany granic jadalności, konwenanse procesu
kulinarnego, logikę dań, wymogi budżetu domowego, kaprysy rynku i strukturę
krajowej ideologii”2. Książki kucharskie chciałabym zatem potraktować nie tylko
jako źródło przepisów i wiedzy o staropolskim guście, ale również jako archiwum
panujących wówczas zwyczajów związanych z kulturą kulinarną, w szczególności
staropolskich uczt. Dzieła kulinarne z epoki staropolskiej nie tylko bowiem traktują o procedurach kucharskich, ale też pokazują sposoby, jak pobudzać wyobraźnię,
jak zaskakiwać biesiadników, zachwycać ich wyglądem i sposobem podania potraw. To właśnie w sposobach ordre des mets, czyli „porządku potraw” Jean-Louis
Flandrin, twórca tak zwanej gastronomii historycznej, dostrzegał uniwersalny scenariusz spektaklu tworzonego dla ucztujących, a także źródło kulturowych i społecznych tradycji i gustów kształtujących epokę3.
Źródłem naszej wiedzy o kuchni staropolskiej przez lata była głównie literatura piękna. To ona powielała obrazy i produkowała wyobrażenia o tym, co jadano
w dawnej Polsce i jakie uczty odbywały się na dworach możnych władców. Najsłynniejszym literackim opisem staropolskiego ucztowania jest bez wątpienia ten
zawarty przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu. Te przedstawienia nie zawsze były poparte historycznymi badaniami i często powielały błędne przekonania o wyglądzie staropolskiej kultury kulinarnej. Dziś, dzięki staraniom Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i historyków zrzeszonych pod egidą profesora Jarosława Dumanowskiego, ukazują się nowe opracowania dawnych książek
kucharskich, a kuchnia staropolska stała się pełnoprawnym przedmiotem badań
historycznych. Dzięki tym działaniom dostęp do wiedzy o staropolskiej kuchni przestaje być zapośredniczony przez opracowania i literaturę piękną. Dlatego ważną dla mnie kwestią jest odpowiedź na pytanie o to, co dla współczesnej
kultury kulinarnej oznacza nowe spojrzenie na kuchnię staropolską i dostęp do
wiedzy o tym, co jedliśmy i jak jedliśmy. Zainteresowanie dawnymi zwyczajami
kulinarnymi traktuję jako istotny element budowania i definiowania podstaw polskiej kuchni narodowej.
Częstym błędem popełnianym przez badaczy zajmujących się historią kuchni
jest podążanie za przekonaniem, że charakter i sposoby jedzenia są niezmienne.
1
A. Appadurai, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India,
Cambridge 1988.
2
Cyt. za: W. B. Highman, Historia żywności, tłum. A. Kunicka, Warszawa 2012, s. 247.
3
P. Meyzie, Jean-Louis Flandrin. Historia smaku we Francji i w Polsce, „Mówią Wieki”
2009, nr 12, s. 14–17.
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Stąd tendencja do uzasadniania czasem niezrozumiałych gustów naszych przodków za pomocą racjonalnych przykładów czerpanych wprost ze współczesności4.
Dlatego też punktem wyjścia rozważań o staropolskiej kuchni uczynię jej najbardziej charakterystyczną i zarazem kontrowersyjną z punktu widzenia współczesności cechę, czyli obfite używanie przypraw i łączenie ich w zaskakujące kompozycje smakowe. Duże ilości pieprzu, szafranu, imbiru, gałki muszkatołowej, cynamonu, kolendry, kminku, octu, cukru, cytryn, limonek, piżma, pistacji, rodzynek
dodawano do mięs i ryb, a także do potraw mącznych i mlecznych. Matki, będące
jednocześnie nauczycielkami kulinarnych przepisów, miały ponoć pouczać swe
córki – panny na wydaniu: „tylko pieprzno i szafranno, moja mościa panno”. Charakterystyczny ostry smak i zapach, będący wypadkową mieszanki intensywnych
przypraw, stał się podstawową cechą naszej kuchni narodowej w okresie staropolskim. Przepisy opatrzone określeniem „po polsku” zakładały zwykle użycie
w daniu kilku lub kilkunastu różnych przypraw i wielu dodatków. Tak rozumiany
polski smak zyskał złą sławę w ówczesnej Europie. Znane są przekazy i relacje
świadków stołujących się na polskich dworach, dla których kuchnia staropolska
była niesmaczna, a co najważniejsze – ciężkostrawna. Często też komentowano
duże spożycie alkoholu podczas uczt, tłumacząc je właśnie koniecznością „zapijania” intensywnego smaku potraw.
Historycy, komentując upodobanie staropolskiej kuchni do egzotycznych
przypraw, zakładają, że było ono najbardziej wyrazistym sposobem demonstrowania społecznej wyższości. Kuchnia staropolska była rzeczywiście elitarna,
a zamożna polska szlachta, oczywiście za sprawą zatrudnianych w dworach kucharzy, była wówczas jedynym odbiorcą książek kucharskich. Obfitość drogich,
korzennych przypraw na szlacheckich stołach nie tylko pozwalała wyróżniać
się w środowisku, ale także doskonale wpisywała się w barokową estetykę ówczesnej sztuki kulinarnej w Polsce. W takiej społecznej przestrzeni powstawał
kompleksowy projekt kulinarno-kulturowy, który dziś nazywamy kuchnią staropolską.
W artykule pragnę prześledzić zmiany, jakie zachodziły w polskiej kuchni na
przestrzeni kilku wieków, pokazując to na przykładzie analizy dwóch pomnikowych dzieł, które dziś traktuje się jako wyraziste obrazy kuchni staropolskiej.
Są to pierwsza polska książka kucharska autorstwa Stefana Czernieckiego pt.
Compendium ferculorum, albo zebranie potraw5 z 1682 roku oraz Kucharz doskonały6 Wojciecha Wielądki z 1783 roku. Barok kontra klasycyzm – tak można
Więcej na ten temat pisze J. Dumanowski we wstępie do wydania Compendium ferculorum z 2010 roku.
5
S. Czerniecki, Compedium ferculorum, albo zebranie potraw, oprac. J. Dumanowski,
M. Spychaj, Warszawa 2010 (wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania).
6
W. Wielądko, Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem
(…) pomnożony przez Wojciecha Wielądka, oprac. J. Dumanowski, Warszawa 2012 (wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania).
4
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by syntetycznie opisać relację między dziełami Czernieckiego i Wielądki. Porównując te dwie książki, pokażę, jak różnią się one podejściem do sposobów
przygotowywania potraw oraz jakie zmiany zachodzą w polskim piśmiennictwie
kulinarnym w pierwszych wiekach jego istnienia.
Wydane w Krakowie w 1682 roku Compendium ferculorum, albo zebranie
potraw to pierwsza zachowana w całości polska książka kucharska. Możliwe,
że w XVI wieku na polskim rynku pojawiła się książka kucharska zatytułowana
Kuchmistrzostwo, będąca tłumaczeniem z języka czeskiego. Ta hipoteza jest jednak wciąż niewystarczająco udokumentowana7.
Stanisław Czerniecki był kucharzem na dworze księcia Aleksandra Michała
Lubomirskiego w Wiśniczu i służył trzem pokoleniom tej rodziny. Krótko pracował także na dworze Michała Korybuta Wiśniowieckiego, jednak to głównie Lubomirscy wspierali jego karierę. Dlatego też Czerniecki dedykował swą książkę
Helenie Tekli z Ossolińskich, żonie wojewody krakowskiego Aleksandra Michała.
Do niej zwraca się w pierwszych słowach wstępu, dziękując za protekcję oraz
– jak można się domyślać – za zachętę do spisania swoich przepisów. W przedmowie do Compedium ferculorum znajdziemy również zwrot do czytelnika,
projektowanego odbiorcy książki, z którym Czerniecki dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Wydanie drukiem przepisów miało być nie tylko inspiracją dla
kucharzy pracujących na innych szlacheckich dworach, ale też podręcznikiem do
nauki gotowania. Nie bez powodu Czerniecki nazywał siebie kuchmistrzem. Słowo to w epoce oznaczało znacznie więcej niż tylko szefa dworskiej kuchni. Było
określeniem znawcy sztuki kulinarnej, który na równi z zarządzaniem kuchnią
był nauczycielem nowych pokoleń kucharzy. Jego pozycja w dworskiej hierarchii
była zatem bardzo wysoka8.
Do historii przeszło wielu znanych kuchmistrzów, jednak to Czernieckiemu
przysługuje miano prawdziwego artysty w swojej dziedzinie i pioniera piśmiennictwa kulinarnego w Polsce. Compendium ferculorum to wyjątkowe świadectwo polskiej kuchni magnackiej, której nadrzędnym celem było olśnienie biesiadników i potwierdzenie wysokiego statusu społecznego gospodarza. Była to
kuchnia niemająca żadnych, ani koncepcyjnych, ani finansowych, ograniczeń.
Dlatego dzieło Czernieckiego to wspaniała opowieść o wielkich ucztach, które organizowane były z rozmachem i przeradzały się w prawdziwe widowiska
smaku. Podczas tych uczt delektowano się, jak słusznie zauważa Jarosław Dumanowski, „potrawami barokowymi w stylu i narodowymi w treści”9. Czernieckiego można uznać za kulinarnego patriotę, który konstruuje swoje wyobrażenia
M. i J. Łozińscy, Historia polskiego smaku, Warszawa 2012, s. 74.
J. Dumanowski, A. Pawlas, J. Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, Warszawa 2012,
s. 25–46.
9
J. Dumanowski, Weźmij materyję wołową albo cielęcą..., „Mówią Wieki” 2009, nr 12
(599), s. 37.
7
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o kuchni polskiej poprzez tworzenie kontrastów i zaprzeczanie kuchniom obcym, głównie francuskiej. Kucharz Lubomirskich zawarł w swojej książce wiele
krytycznych uwag pod adresem panujących podówczas zwyczajów kulinarnych:
krytykował obsypywanie potraw chlebem (popularna panierka), dolewanie
wina do jedzenia i dodawanie rodzynek do dań bez cukru. W opisywanych przez
niego zasadach kuchni polskiej można dostrzec wrogie nastawienie do wszelkich zachodnioeuropejskich wzorców. Podstawowym przesłaniem Compendium
ferculorum jest przekonanie, że polska kuchnia jest doskonała i nie powinna się
zmieniać.
Dzieło Czernieckiego wyróżnia się bardzo ciekawą i przemyślaną kompozycją. Książka składa się z trzech rozdziałów, z których każdy zawiera po sto przepisów na potrawy mięsne, z ryb i z mleka (tu również przepisy na pasztety, torty
i ciasta). Każdy rozdział kończy się tak zwanym additamentem (uzupełnieniem),
na który składa się dziesięć kolejnych receptur, dotyczących dodatków do opisywanych wcześniej potraw. Zwieńczeniem każdej z trzech części jest tak zwany
sekret kuchmistrzowski. Są to receptury na dania szczególnie cenione przez
autora, w których zdradzał on smakowe kompozycje i tajniki swojego kunsztu.
Efektowne i oryginalne potrawy miały być przeznaczone na wyjątkowe okazje.
W Compendium ferculorum znalazły się trzy takie sekrety: „kapłon całkiem
w flasie”, „szczuka jedna całkiem nierozdzielna” oraz „sekret dla chorych, źle się
mających i już o zdrowiu desperujących”. Potrawy te były swoistą wizytówką
kucharza, świadczącą o wyjątkowym wyczuciu smaku i niezwykłych umiejętnościach. Potrawy ugotowane według specjalnych przepisów to także wyjątkowe
świadectwa barokowego konceptu kulinarnego, którego celem było nie tylko
dogadzanie podniebieniom ucztujących, ale również zaskoczenie ich niezwykłą
formą podania. „Kapłon całkiem w flasie” to danie wyjątkowe. Jak sama nazwa
wskazuje, ma zaskoczyć gości, którzy będą się zastanawiali, jak kucharz zmieścił
całego kapłona w szklanej butelce. Potrawę przygotowywano, używając jedynie
skóry kapłona, która pozbawiona kości i mięsa łatwo mieściła się „w flasie”.
Następnie skórę zwierzęcia napełniano mieszanką mleka z żółtkami i gotowano
razem z butelką. Podczas gotowania składniki pęczniały, wypełniając skórę niczym balon. W momencie podania danie miało rzeczywiście sprawiać wrażenie,
jakby olbrzymi kapłon zmieścił się w niewielkiej butelce.
Kunsztowna i przemyślana kompozycja Compendium ferculorum Czernieckiego świadczyć może nie tylko o kulinarnym talencie, ale także o jego dużej świadomości jako autora książki kucharskiej. Dzieła tego nie można traktować tylko jako
zbioru przepisów i podręcznika do nauki kuchennych procedur. Należy myśleć
o nim jako o dziele kuchmistrza-artysty, świadomego twórcy, mającego własny,
oryginalny styl sztuki kulinarnej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że Czerniecki
był żarliwym wyznawcą swojej epoki i jej kulinarnych zamiłowań. Do charakterystycznych cech kuchni mistrza należy zaliczyć wszystkie te wyznaczniki,
którymi dziś opisuje się kuchnię staropolską: obfite szafowanie egzotycznymi
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przyprawami, łączenie smaków kwaśnych i słodkich, duża ilość tłuszczu i zaskakiwanie wyglądem oraz zdobieniem potraw.
Czerniecki zapisał się w historii staropolskiej kuchni również jako nauczyciel
zawodu. W Compendium ferculorum zawarł precyzyjny opis obowiązków, które
należały do kuchmistrza. Z racji swojej pozycji miał on nie tylko kierować pracami w kuchni, ale także zajmować się planowaniem każdej uczty. We wstępnym
rozdziale dzieła Czernieckiego możemy przeczytać: „jego jest powinność zrozumieć intencyją pana swego albo autora bankietu, jako wiele gości ma mieć i zrozumieć stół, a według stołu bankiet akkomodować, żeby zbytku nie uczynić”10.
Dodaje jednak, że „zbytek mierny potrzebny jest, bo jest ozdobą autorów bankietu, według starej przypowieści, lepiej mieć za taler szkody, niżeli za pół grosza
wstydu, na to umiejętny kucharz pamiętać powinien, żeby głupim skępstwem
panu swemu wstydu nie uczynił”11. Dlatego do zadań kuchmistrza należało odpowiednie zaplanowanie liczby potraw i ich rodzaju oraz dopilnowanie, by goście
w trakcie uczty nie poczuli ich braku. Według Czernieckiego trzeba było dokonać
odpowiednich obliczeń i przygotować tak dużo jedzenia, aby na każdego gościa
przypadł jeden półmisek potraw. Taka ilość jedzenia, ogromna z perspektywy
dzisiejszych zaleceń dietetycznych, w ówczesnych czasach według kucharzy powinna zaspokoić apetyt najbardziej wybrednych smakoszy. Do funkcji kuchmistrza należało nie tylko dbanie o obfitość potraw, ale również o to, by każde danie
zadowalało swoją jakością obecnych podczas uczty gości. Kuchmistrz musiał zajmować się rozplanowaniem zajęć dla całego zespołu pomocników, wydawaniem
produktów ze spiżarni, a także wziąć odpowiedzialność za kuchenne narzędzia.
Prawdopodobnie dlatego Czerniecki wspomniał o kilku podstawowych cechach,
jakimi powinien się charakteryzować odpowiedzialny kucharz – „ochędożny,
trzeźwy, czujny, wierny, a nade wszystko panu swemu życzliwy i prędki”12. Według autora Compendium ferculorum każdy dobry kuchmistrz powinien posiadać
własne zdanie na temat kierowania pracą i przygotowywania potraw.
Wysoka pozycja kuchmistrza w dworskiej hierarchii związana była z szerokim zakresem obowiązków i z odpowiedzialnością za dobre imię gospodarza.
Praca ta, jak można się domyślać, wiązała się dzięki temu z wysokimi zarobkami. Wspomina o tym Aleksandra Kleśta-Nawrocka, badaczka zajmująca się
kuchnią staropolską. Powołując się na „Regestr do zapłacenia Suchedni ludziom
kuchennym y kredensyrom na rok ieden według Xięgi Jurgeltowej w Puławach
die 11 8bris ad. 1720 spisany”, dokument znajdujący się Bibliotece Czartoryskich
w Krakowie, badaczka podaje wiele ważnych informacji na temat płac personelu
kuchennego. Zawarte w rejestrze dane informują, że kucharz dostawał na rok
trzysta złotych, cukiernik dwieście złotych, a kuchenni pomocnicy od dwudziestu
10

11
12

S. Czerniecki, Compedium ferculorum..., op. cit., s. 43.
Ibidem, s. 44.
Ibidem.
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czterech do osiemdziesięciu złotych. Regestr nie zawiera bezpośrednich informacji na temat wynagrodzenia kuchmistrza, jednak Kleśta-Nawrocka, porównując dane z innych źródeł, wskazuje, że mógł on zarabiać w tym czasie około
tysiąca złotych rocznie, co było zawrotną sumą13.
Dzieło Czernieckiego przez długi czas było jedyną polską książką kucharską
i doczekało się około dwudziestu wydań do początku XIX wieku14. Sukces Czernieckiego był zaskakujący i znacznie spóźniony. Po pierwodruku z 1682 roku
kolejne wydanie ukazało się dopiero w 1730 roku (następne wydania pod nazwą
Compendium ferculorum ukazywały się w Krakowie w 1730 i 1753 roku oraz we
Lwowie w 1755 roku)15. To opóźnienie może świadczyć o stabilności jednego
wzorca gotowania w Polsce i o kulinarnym konserwatyzmie, będącym wypadkową przywiązania do tradycji. Demonstracyjne wręcz przestrzeganie dawnych
zwyczajów i kult przeszłości to z pewnością cechy dobrze opisujące polską kuchnię przełomu XVII/XVIII wieku.
Innym wytłumaczeniem popularności książki Czernieckiego mogła być praktyka wydawania jej pod zmienionym tytułem, co spowodowało także zmianę
odbiorców. Wydanie z 1744 roku opatrzone zostało podtytułem Stół obojętny,
to jest pański, a oraz i chudopacholski; abo sposób gotowania rozmaitych potraw
według rozmaitości smaku i upodobania, tak względem bogatych, jako też ubogich traktamentów16 (pod tym samym tytułem ukazały się kolejne edycje: Wilno
1744, Wilno 1775, Wilno 1782, Sandomierz 1784 – dwukrotnie, Wilno 1788)17.
Zmieniony tytuł dzieła Czernieckiego wskazuje na to, że książka kucharska
z przepisami przeznaczonymi na stół polskiego XVII-wiecznego magnata po stu
latach stała się dziełem równie przydatnym dla znacznie szerszego grona odbiorców, mimo że zawarte w niej przepisy nie uległy modyfikacji. Zmieniło się za
to ich znaczenie: przepisy, kiedyś uważane za wyrafinowane, w drugiej połowie
XVIII wieku stały się przepisami popularnymi, których przygotowanie leżało
w możliwościach finansowych nie tylko szlachty. Jeszcze dobitniej zmianę tę
pokazuje tytuł edycji Compendium ferculorum z lat 1800–1821. Dzieło Czernieckiego drukowano wówczas pod tytułem zupełnie dziś niekojarzonym z kuchnią
staropolską i jej sarmackimi korzeniami – Kucharka miejska i wiejska albo sposób
gotowania rozmaitych mięsnych, postnych i rybnych potraw, tudzież robienia ciast,
tortów etc. na trzy rozdziały podzielona, w których się znajduje sto mięsnych, sto
postnych i sto rybnych potraw18. Wydawca książki pod tak sformułowaną nazwą
A. Kleśta-Nawrocka, Specyfika kuchmistrzowskiej profesji, [online] http://mobile.wilanow-palac.pl/article/specyfika_kuchmistrzowskiej_profesji.html [dostęp: 18.05.2014].
14
M. i J. Łozińscy, op. cit., s. 78.
15
S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. W. Walecki, Kraków 1999, s. VI.
16
J. Dumanowski, A. Pawlas, J. Poznański, op. cit., s. 27.
17
S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, op. cit., s. VI.
18
Kolejne wydania: Warszawa 1800, 1804, 1811, 1816, 1821, Berdyczów 1806.
13
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zwraca się już bezpośrednio do czytelników spoza stanu szlacheckiego. Tym
sposobem magnacka kuchnia Czernieckiego, będąca dla nas wzorem myślenia
o kuchni staropolskiej, trafiła na początku XIX wieku do domów w miastach i na
prowincji.
Interesującą perypetię książki Czernieckiego ilustruje analizowana przez badaczy kwestia uczty w Panu Tadeuszu Adam Mickiewicza19. Jednym z elementów
nostalgii za odchodzącym w przeszłość światem szlacheckich obyczajów jest
w naszej narodowej epopei kuchnia staropolska. Historia ostatniego zajazdu na
Litwie kończy się ucztą, wyreżyserowaną przez Wojskiego na życzenie generała Dąbrowskiego, który „oświadczył z wieczora, / że chce mieć obiad polski”20.
Mickiewicz przypisał Wojskiemu korzystanie z Kucharza doskonałego Wojciecha
Wielądki. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ Wojski musiał
wiedzieć, że dzieło Wielądki byłoby zupełnie nieprzydatne do przygotowania
staropolskiej uczty. A zatem inspiracją dla uczty w Panu Tadeuszu musiało być
Compendium ferculorum Czernieckiego.
Potwierdzeniem tej tezy może być nie tylko barokowy koncept czterech pór
roku, towarzyszący serwisowi podanemu przez Wojskiego, ale również konkretne przepisy przedstawione w narodowym eposie. Najsłynniejszym z nich jest
przepis na „Szczukę jedną całkiem nierozdzielną, nie rozkrajaną, smażoną głowę,
warzony śrzodek do rosołu albo kaszanatu, pieczony ogon”. To jedna z najważniejszych receptur Czernieckiego, opisana jako sekret kuchmistrzowski i polecana jako danie na specjalne okazje. Barokowy koncept Czernieckiego to zagadka
dla biesiadników: w jaki sposób przygotować w całości rybę, która byłaby częściowo upieczona, częściowo ugotowana i częściowo usmażona? Odpowiedzią
na to pytanie jest przedstawiony w Compendium ferculorum przepis. W czasie
opiekania szczupaka na rożnie należało część ryby polewać olejem i posypywać
mąką, część obwiązać szmatką i polewać solonym octem winnym, a część przeznaczoną do upieczenia polać tłuszczem dopiero pod koniec przygotowywania21.
Nie możemy być pewni, czy Adam Mickiewicz czytał książkę Czernieckiego. Anegdota głosi, że miał jeden egzemplarz, lecz pozbawiony okładki, która
pozwalałaby na identyfikację tytułu i autora dzieła22. Jednak stworzona przez
niego w Panu Tadeuszu wizja staropolskiej kuchni i ucztowania jest swoistą syntezą dwóch ważnych tradycji kulinarnych autorstwa Czernieckiego i Wielądki.
Połączenie obu tych dzieł, mimo że tak od siebie różnych, jest jednym z wielu
J. Jarosińska, Kuchnia polska i romantyczna, Kraków 1994, s. 61; R. Ocieczek, „Zabytek drogi prawych obyczajów”. O książce kucharskiej, którą czytywał Mickiewicz [w:] „Pieśni ogromnych dwanaście…”. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”, red. M. Piechota, Katowice
2000, s. 172–191.
20
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1996, s. 332.
21
J. Dumanowski, A. Pawlas, J. Poznański, op. cit., s. 99–101.
22
J. Ziembiński, Książka kucharska w podróżnym kuferku: (jeszcze o książce kucharskiej, którą posiadał Mickiewicz), „Ruch Literacki” 2005, R. 46, z. 4/5, s. 355–367.
19

„Pieprzno i szafranno, moja mościa panno”...

63

przykładów na utożsamianie staropolskiej kuchni z jednym, spójnym nurtem
kulinarnym, podczas gdy koncept kuchni staropolskiej był zmienny i różnorodny.
Zmianę, która nastąpiła w polskiej kuchni w XVIII wieku, bardzo wyrazistą
i znaczącą, doskonale ilustruje cytat z Żony modnej Ignacego Krasickiego:
Wierz mi waćpan, jeżeli mamy się sposobić
Do uczciwego życia, weźże ludzi zgodnych,
Kucharzy cudzoziemców, pasztetników modnych,
Trzeba i cukiernika. Serwis zwierściadlan
Masz waćpan i figurki piękne z porcelany?23

Kulinarny barok Czernieckiego powoli wypierany był przez kuchnię klasyczną, w której miejsce ostrych przypraw i wymyślnych konceptów zajął umiar i naturalny smak potraw. Odżegnująca się od zachodnioeuropejskiej tradycji kulinarnej książka Czernieckiego miała ustąpić miejsca dziełu, które wprost garściami
czerpało swoje przepisy od kucharzy znad Sekwany, uznawanych wtedy za
wyjątkowo „modnych”. Wpływ kultury francuskiej widoczny był we wszystkich
dziedzinach życia ówczesnej Polski, na tym tle nie dziwi więc szybki przepływ
także tamtego stylu gotowania do polskich kuchni. Mąż „żony modnej”, prawdopodobnie kontuszowy szlachcic, przyzwyczajony do korzennej i obfitej kuchni
polskiej, miał się o nadchodzących zmianach przekonać na własnej skórze.
Napisany przez Wojciecha Wielądki i wydany po raz pierwszy w 1783 roku
Kucharz doskonały24 przedstawia nowy wizerunek polskiej kuchni nie tylko ze
względu na zawarte w tym dziele przepisy, ale również zaskakującą praktykę
wydawniczą. Wielądko nie był kucharzem i nie posiadał profesjonalnego doświadczenia Czernieckiego. Był niezbyt popularnym literatem, utrzymującym się
z pisania okolicznościowych wierszy oraz popularnych, lekkich komedii (najbardziej znana jest komedia pod tytułem Figlarna dziewczyna, czyli dowcip w kochaniu). Twórca nowej książki kucharskiej był pisarzem wszechstronnym, imającym
się różnych tematów. Podczas obrad Sejmu Wielkiego pisał pisma polityczne
i paszkwile. Interesował się również historią – pozostawił niedokończone dzieło
o historii Polski za panowania Sasów i Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Wojciech Wielądko bez wątpienia znał Compendium ferculorum Czernieckiego i wiedział, że przepisy mistrza powoli traciły popularność. Sytuacja finansowa
na polskich dworach zmuszała do umiaru w spożywaniu wykwintnych i obfitych
potraw. Dużo liczniejsza warstwa dobrze sytuowanych obywateli miast również
I. Krasicki, Żona modna, [w:] idem, Satyry i Listy, Wrocław 1999, s. 28.
W. Wielądko, Kucharz doskonały, pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem.
Okazując sposób poznawania, rozbierania różnego rodzaju mięsiwa, ryb, etc. przytym naukę
daiąc przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół, oraz wyborze onych używania.
Tudzież robiena wódek, likworów, syropów, ciast i cukrów. z francuskiego przetłomaczony
i wielą przydatkami pomnożony przez Woyciecha Wielądka, Warszawa 1783 i 1786.
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czekała na skierowaną do nich pozycję kulinarną. Warszawski literat mógł liczyć
na znaczną poczytność, stąd decyzja o wydaniu książki kucharskiej. Wielądko,
z racji własnych ograniczeń i braku wiedzy, zdecydował się na przetłumaczenie książki kucharskiej i dostosowanie jej do oczekiwań polskich czytelników.
W nowej, klasycyzującej epoce przedmiotem tłumaczenia mogło być tylko dzieło
francuskich autorów.
Wielądko wybrał do przetłumaczenia Kucharkę mieszczańską (La Cuisinière
bourgeoise) anonimowego autora posługującego się przydomkiem Menon25.
We Francji ta wydana w 1746 roku książka była jedną z najbardziej popularnych propozycji wydawniczych. Z pewnością decydowała o tym jej nowoczesna forma. Jak wskazuje tytuł książki, odbiorcą Kucharki mieszczańskiej nie był
kuchmistrz gotujący dla zamożnego pana, ale kucharka ze sfer mieszczańskich.
Menon w swoim dziele podjął pomijane dotąd kwestie oszczędności i dostępności produktów oraz podawał dokładne, szczegółowo rozpisane przepisy. Nowa
koncepcja książki kucharskiej miała szansę na zyskanie popularności również
w Polsce. Propozycja Menona miała jednak dla polskiego czytelnika zasadniczą
wadę: tytułowa kucharka była kobietą, a do tego plebejuszką. Taka publikacja nie
odniosłaby oczekiwanego sukcesu wśród polskich odbiorców. Prosta ingerencja
tłumacza sprawiła, że Kucharka mieszczańska stała się Kucharzem doskonałym.
Tak zatytułowana książka trafiła do polskiego odbiorcy i szybko wyparła archaiczną już pozycję Czernieckiego z 1682 roku.
Przepisy Wielądki są bliższe współczesnym wyobrażeniom o książkach kucharskich niż dzieło jego poprzednika. Kucharz doskonały jest bardzo praktyczny
i przeznaczony dla większego grona odbiorców. Rozpoczyna się od kalendarza
i podaje kolejne przepisy zgodnie z następującymi po sobie porami roku. Był to
sposób kompozycji popularny w ówczesnych książkach francuskich i odzwierciedlał ideę korzystania z najlepszych w danym czasie produktów. Wynikało to
z silnego w XVIII-wiecznej kuchni francuskiej przeświadczenia, że należy jeść
świeże produkty, pochodzące z zamieszkiwanego regionu, i zachowywać ich naturalny smak i wygląd. Było to wyraźne przeciwstawienie się kuchni barokowej,
w której ceniono wymyślne smaki, tworzone przez skomplikowane kompozycje,
ukrywające prawdziwy wygląd i pochodzenie składników.
Kucharz doskonały Wielądki składa się z dwóch szczegółowych części. Pierwsza z nich zawiera przepisy na potaziów, czyli zup, a także na różne dania mięsne
(z wołowiny, skopowiny, tj. kastrowanych i tuczonych baranów, cielęciny, wieprzowiny, baraniny, drobiu i dziczyzny). Druga część składa się z dwóch rozdziałów poświęconych rybom morskim i rzecznym oraz kolejnych poświęconych
jarzynom, potrawom z jaj, nabiału, ciastom i ciastkom, dodatkom, sosom oraz
potrawom słodkim: deserom, konfiturom, syropom i wódkom. Taka konstrukcja
książki wynika z jej bardziej praktycznego i poradnikowego charakteru.
25

Menon, La Cuisinière bourgeoise, Paris 1746.
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Zmianie ulegają też składniki wymieniane przez Wielądkę w przepisach.
Nieobecna niemalże w kuchni Czernieckiego wieprzowina staje się w Kucharzu
doskonałym podstawą kilkunastu potraw. W kuchni XVI i XVII wieku uważana za
mięso niskiego gatunku, nie była ona godna bogatych magnackich stołów. Ale już
sto lat później, za sprawą inspiracji niemieckich i francuskich, została na nie powoli wprowadzona. I choć nadal kucharze uważali ją za mięso niezdrowe i ciężkostrawne, zaczęli doceniać jej szerokie zastosowanie i przyjemny smak. Nie ma
jednak żadnych historycznych dowodów na obecność w staropolskim jadłospisie
kotleta schabowego, uważanego dziś za jedną z tradycyjnych polskich potraw.
W dziele Wielądki zdecydowanie mniej miejsca zajmują fragmenty poświęcone etosowi pracy kuchmistrza. Autor, za francuskim oryginałem, skupia uwagę
na technicznych i praktycznych aspektach pracy w kuchni. Mimo że Wielądko
nie był kucharzem, z czasem uzupełniał kolejne druki swojej książki o fragmenty
będące jego oryginalnym wkładem. Jego dzieło, podobnie jak książka kucharska
Czernieckiego, również doczekało się kolejnych wydań. Było ich jednak zdecydowanie mniej, bo tylko siedem. Zaskakujące jest to, że pod naporem polskich
środowisk już w trzecim wydaniu Kucharza doskonałego Wielądko umieścił obok
francuskich receptur dania kuchni polskiej i niemieckiej.
Inspirowana kuchnią francuską książka Wielądki zwiastowała duże zmiany
w polskich tradycjach kulinarnych. Ostateczny kres staropolskiej kuchni i stopniowa europeizacja polskiego smaku przypada na czasy panowania Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Paweł Tremo, autor słynnych obiadów czwartkowych
króla Stasia, wywodził się już z zupełnie innej tradycji kulinarnej. Przepisy Tremo są znane dzięki krążącym pod koniec XVIII wieku rękopiśmiennym kopiom,
znanym pod różnymi tytułami (nadawanymi zwykle przez kopistów czy posiadaczy)26. Stanisław August był człowiekiem słabego zdrowia, dlatego kuchnia,
którą prowadził Tremo, musiała się składać z potraw delikatnych dla żołądka.
Panujący na szlacheckich stołach alkohol zastąpić miała woda źródlana. Upodobania kulinarne króla sprawiły, że jego kucharz zmuszony był połączyć to, co
modne i francuskie, z polskimi tradycjami kulinarnymi. Receptury, które stosował na dworze królewskim, dały początek nowej polskiej kuchni. Zmiany w modelu kulinarnym nie były tylko udziałem Stanisława Poniatowskiego. Coraz
częstsza na polskich dworach była stopniowa rezygnacja z sarmackiego stylu
jedzenia i picia, kojarzonego z obfitością i niepohamowaniem. W zamian za to
częściej zwracano uwagę na zdrową dietę. Oprócz zmiany jakościowej nastąpiły też zmiany ilościowe. Staropolskie uczty, organizowane pod bacznym okiem
Czernieckiego, organizowano nawet dla stu i więcej gości, natomiast obiady
i przyjęcia przygotowywane przez Pawła Tremo czasem gromadziły jedynie kilka osób. Wiązało się to ze zmianą w myśleniu o funkcjach uczty. Król Poniatowski przedkładał nad jadło i napitek zamiłowanie do dyskusji i filozofii. Postawa
26

M. i J. Łozińscy, op. cit., s. 122.
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ta szybko stała się przedmiotem krytyki szlachty, która zarzucała królowi odrzucenie polskich wartości i tradycji. Jednak ci sami krytycy najczęściej także
zmieniali swój codzienny jadłospis zgodnie z pojawiającą się w kraju modą. Najważniejszą jej cechą było uwzględnienie dietetyki w żywieniu, a co za tym idzie
kulinarny umiar. Zaczęto również zwracać uwagę na leczniczą moc niektórych
składników codziennej diety. Tremo był autorem nie tylko książki kucharskiej,
ale również zielarskiej, zatytułowanej Botanika kuchenna. Przedstawiał w niej
zioła, ich lecznicze zastosowanie i możliwość wykorzystania w kuchni27. Tym
samym czasy barokowego wyrafinowania musiały ustąpić rozumowej dietetyce,
a wielcy kucharze artyści powoli oddawali przestrzeń kuchni kobietom, które
zdominowały kolejne epoki polskich tradycji kulinarnych.
Tradycja staropolskiej kuchni to jeden z ważniejszych problemów w badaniach nad kulturą kulinarną i punkt wyjścia rozważań nad historią polskiej
kuchni narodowej. Pojęcia tradycji i kuchni staropolskiej wciąż wypełniane są
nowymi znaczeniami, a ich zakres nie jest jeszcze usystematyzowany i stały.
Nasze wyobrażenia o kuchni staropolskiej możemy dziś zrewidować poprzez
lekturę nowych opracowań książek kucharskich Stanisława Czernieckiego czy
Wojciecha Wielądki. Utrwalony obraz tego fenomenu nie zmieni się jednak zbyt
szybko. Wpływ na to ma literatura piękna, której oddziaływanie w kreowaniu
obrazów dawnej kuchni jest silniejsze i pełniejsze, a jej rola w podtrzymywaniu
kulinarnych mitów jest niezastąpiona.
Idea kuchni narodowej to jeden z tych aspektów kultury kulinarnej, którego
badaniem zajmują się dziś bardzo chętnie naukowcy z wielu krajów. Sam termin
„kuchnia narodowa” wywołuje wiele kontrowersji i sprzecznych teorii. Wiadomo, że kuchnia ta, jako pewien dyskurs kulinarny znany nam dziś i przynależny
każdemu państwu, jest efektem nowożytnych nacjonalizmów i ruchów niepodległościowych. Wyobrażenia ludzi na temat kuchni polskiej są jednak ściśle związane z kuchnią epok dużo wcześniejszych, czyli kuchnią staropolską. To ona jest
zwykle traktowana jako trwały fundament naszej narodowej tożsamości. Ogólna
wiedza na jej temat opiera się najczęściej na bardzo niekonkretnych wyobrażeniach. Zwykliśmy traktować obfitość, mocny alkohol, wielkie uczty i kotleta
schabowego jako synonimy kuchni naszych przodków. Jednak bliższe przeanalizowanie tego, co kryje się pod tym pojęciem, pokazuje, że nasze wyobrażenia są
często błędne i niepoparte historycznymi dowodami.
Poczucie tożsamości narodowej i identyfikacja ze wspólnotą wypierane są
przez ogólne, obiegowe skojarzenia, będące wypadkową najczęściej przywoływanych cech dawnej kuchni. Powoływanie się na tradycję i staropolski smak jest dziś
bardzo popularnym chwytem marketingowym. Kuchnia staropolska to w naszym
rozumieniu więcej niż tylko jedzenie – to gościnność, rodzina, przywiązanie do
27
W. Wojtyńska, Paul Tremo – kucharz Stanisława Augusta, „Kronika Zamkowa” 1996,
nr 1, s. 50–56.
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tradycji. Ten zbiór cech, które zwykliśmy kojarzyć z tradycją kulinarną, pokazuje, jak szerokie może być podejście do tego, w jaki sposób kreuje się dziś obrazy kuchni staropolskiej, a także ogólniej: polskiej. Nowe badania nad historią
kuchni, poparte wydaniami i opracowaniami staropolskich książek kucharskich,
pozwalają spojrzeć na to zagadnienie inaczej: rewidują część naszych przekonań, inne zaś wzmacniają, przynoszą nową wiedzę na temat potraw uznanych
za tradycyjne w polskiej kuchni. Ta nowa relacja z przeszłością, budowana na
bazie analizy książek kucharskich, pozwala przybliżyć tradycję nie tylko historykom, ale także dzisiejszym konsumentom. Współczesne spojrzenie na kuchnię
staropolską pozwala badaczom na analizowanie dyskursów o kuchni narodowej
i związanych z nią tradycjach. Pozwala nam również na badanie współczesnego
wizerunku polskiej kuchni i zakorzenienie go w przeszłości. Książki kucharskie
mogą być nieocenionym źródłem wiedzy dla historyka zajmującego się kulturą
i życiem codziennym okresu staropolskiego. Nie tylko bowiem przekazują słowny opis istniejących tradycji, ale też tworzą interesujący obraz panujących dawniej zwyczajów i kulinarnego gustu naszych przodków.

Old Polish Cookbooks and Feasting Traditions
Abstract

The aim of the article are traditional Old Polish cookery books: the first Polish cookbook Compendium ferculorum by Stefan Czerniecki (1682) and Kucharz Doskonały by
Wojciech Wielądko (1783). The author treats them not only as a source of recipes and
knowledge of Old Polish culinary taste, but also as an archive of the dominant habits of
culinary culture, including Old Polish feasts. The cookbooks are treated (in accordance
with research perspective of Jean-Louis Flandrin called ‘historical gastronomy’) as
a source of cultural and social traditions, and also ideas and tastes that shaped the Old
Polish era. In this perspective the author analyzed the impact of the Old Polish cookbooks in contemporary image of Polish culinary traditions.
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Słowo – obraz – spektakl.
Korespondencja sztuk w opisach wileńskich procesji
na Boże Ciało autorstwa Walentego Bartoszewskiego

Streszczenie

Artykuł stanowi interpretację dwóch tekstów literackich opisujących parateatralne
procesje na Boże Ciało: Pobudki na obchodzenie nabożne świątości rocznej tryumfu
i pompy Ciała Bożego (Wilno 1614) oraz Dowodów procesyjej nabożnej i poważnego
tryumfu w dzień Przenaświętszego Ciała Bożego (Wilno 1615). Twórcą opisów jest wileński poeta Walenty Bartoszewski, autor utworów religijno-okolicznościowych, którego spuścizna literacka nie została dotychczas powtórnie wydana i nie ma szerszego
opracowania. Celem badań autorki było prześledzenie zależności pomiędzy słowem,
obrazem i spektaklem w tekstach literackich powstałych na uroczystość Bożego Ciała.
Autorka zarysowała tradycję organizacji parateatralnych procesji w środowisku Akademii Wileńskiej, opisała postaci, figury i motywy składające się na pochód procesyjny,
zinterpretowała ich symbolikę, a także wskazała podstawowe funkcje, jakie pełniły
inscenizacje organizowane z okazji Bożego Ciała.

Słowa kluczowe

procesje parateatralne, Boże Ciało, korespondencja sztuk, literatura XVII-wieczna,
literatura religijna
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Procesje eucharystyczne na Boże Ciało1 – w środowisku Towarzystwa Jezusowego organizowane od momentu przybycia zakonu do Polski w 1564 roku – przybierały formę widowisk parateatralnych, wychodzących poza ramy ścisłej liturgii, w których cele ewangelizacyjne łączyły się z propagandą antyprotestancką2.
Najbardziej popularne były dwie formy inscenizacji3: prowadzony przy jednym
z wystawionych w mieście ołtarzy alegoryczno-polemiczny dialog, najczęściej
nawiązujący do wydarzeń ze Starego Testamentu, który z czasem przekształcił się w rozbudowany dramat o tematyce historycznej lub współczesnej, oraz
widowisko parateatralne poprzedzające liturgiczną część uroczystości4. Na
wprawionych w ruch platformach umieszczano proste konstrukcje emblematyczne, na które składały się elementy plastyczne, rekwizyty religijne oraz plan
aktorów odgrywających role starotestamentowych postaci i świętych5. Tworzyły
one obraz, w którym wszystkie elementy pozostawały statyczne, dzięki czemu
widzowie na każdym odcinku trasy procesji oglądali te same wizerunki. Starotestamentowe postaci i alegorie odczytywano jako prefiguracje wydarzeń z Ewangelii, co było zgodne z ustaloną w czasie soboru trydenckiego wykładnią Pisma
1

W Polsce święto Bożego Ciała wprowadził w 1320 roku w diecezji krakowskiej biskup Nanker. W XIV wieku przyjął się powszechnie zwyczaj odprawiania mszy, a w niektórych biskupstwach organizowania procesji z okazji tego święta. Zob. J. Okoń, Boże Ciało,
[w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz et al., Lublin 1976, szp. 861–864; H. Zaremska, Procesje Bożego Ciała w Krakowie w XIV–XVI wieku, [w:] Kultura elitarna a kultura
masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław 1978, s. 26.
2
Poza procesjami na Boże Ciało jezuici organizowali widowiska parateatralne między
innymi w Niedzielę Palmową, w okresie Wielkiego Postu, z okazji kanonizacji, przeniesienia relikwii, konsekracji obrazu czy nowej świątyni, jubileuszu, a także wydarzeń świeckich, takich jak triumfy po odniesionych zwycięstwach, inauguracje sejmów i sejmików
czy ingresy osób obejmujących urząd. Zob. J. Smosarski, Religijne widowiska parateatralne w Polsce XVII wieku. Kilka przykładów, [w:] Dramat i teatr sakralny, red. I. Sławińska,
W. Kaczmarek, W. Sulisz, M. B. Stykowa, Lublin 1988, s. 107; J. Niedźwiedź, Kultura literacka Wilna (1323–1655). Retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012, s. 351.
3
Problematyką inscenizacji parateatralnych na Boże Ciało zajął się Jan Okoń w książce Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970 (zob. rozdział 2: Inscenizacje parateatralne. Procesje na Boże Ciało, s. 80–107). Badacz prześledził ewolucję
głównych motywów i tematyki inscenizacji w XVII wieku, jako exemplum wykorzystując
także utwory Bartoszewskiego. W niniejszym artykule nie skupiam się na rozwoju gatunku, ale analizuję poszczególne elementy pochodu procesyjnego u Bartoszewskiego
i wskazuję na zależności pomiędzy słowem, obrazem i spektaklem. Stosuję przy tym
terminologię Okonia, co zaznaczam w odpowiednich miejscach w tekście. Temat inscenizacji parateatralnych w XVII wieku podjęli również Józef Smosarski (op. cit., s. 102–130)
i Wanda Roszkowska (Główne ośrodki życia teatralnego w Polsce XVI i XVII wieku, [w:]
Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, red. H. Dziechcińska, Wrocław 1980,
s. 97–127).
4
J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 82–84.
5
W. Roszkowska, op. cit., s. 110.
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Świętego, zalecającą figuralne odczytywanie Ewangelii przez odwołanie do Starego Testamentu6. Prezentowane na triumfalnych wozach obrazy opatrzone
były cytatami z Biblii, towarzyszyła im również dostosowana do poszczególnych
przedstawień muzyka.
Inscenizacje parateatralne w czasie uroczystości Bożego Ciała organizowane były przez kolegia jezuickie w całej Rzeczypospolitej – pierwsza odbyła się
20 czerwca 1566 roku w Pułtusku7. Jezuici szczególny wysiłek wkładali w to, aby
kult eucharystyczny rozkrzewić w Wilnie, którego społeczność była różnorodna
pod względem etnicznym i wyznaniowym8. Pragnęli, by odrzucona przez reformatorów wiara w dogmat o Przeistoczeniu mogła być zamanifestowana i jasno
wyjaśniona jak największej liczbie wiernych. Steatralizowanie uroczystości na
Boże Ciało, uczynienie z nich spektakularnych, przyciągających masową publiczność widowisk, było sposobem na propagowanie odrzuconych przez Kościoły
reformowane dogmatów nie tylko wśród katolików, ale także w środowisku
innowierców9. Procesje na Boże Ciało dawały ku temu okazję szczególną, gdyż
sceną, na której manifestowano wiarę w dogmat o Przeistoczeniu, kult Matki
Boskiej i świętych, stawały się ulice miasta.
Świadectwem tego, iż jezuici doceniali potencjał propagandowy tkwiący w formach teatralnych10, są opisy wileńskich procesji na Boże Ciało z lat 1614–1639.
Pełniące funkcję programów czy też afiszy teatralnych, drukowane przed zorganizowaniem procesji11 opisy i sumariusze miały niejako reklamować przyszłemu
widzowi zbliżające się uroczystości. W Wilnie widowiska z okazji Bożego Ciała
organizowane były od co najmniej 1586 lub 1587 roku, kiedy to w uroczystym
pochodzie kroczyło około siedmiuset uczniów Akademii ubranych we wspaniałe
stroje12. Jak pisze Jakub Niedźwiedź, z czasem widowiska towarzyszące ważnym
wydarzeniom zostały zmonopolizowane przez środowisko Akademii, które organizowało spektakle o szerokim zasięgu społecznym13.
W niniejszym artykule zajęłam się dwoma utworami poety Walentego Bartoszewskiego, opisującymi wileńskie inscenizacje na Boże Ciało: Pobudką na obchodzenie nabożne świątości rocznej tryumfu i pompy Ciała Bożego (Wilno 1614) oraz
Dowodami procesyjej nabożnej i poważnego tryumfu w dzień Przenaświętszego Ciała
6
J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 80, 87, 96; idem, Wstęp, [w:] Dramaty eucharystyczne
jezuitów. XVII wiek, oprac. J. Okoń, Warszawa 1992, s. 13; J. Smosarski, op. cit., s. 124–125.
7
J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 80.
8
W. Roszkowska, op. cit., s. 107–109.
9
Ibidem, s. 102–103, 109.
10
Ibidem, s. 100.
11
Ibidem, s. 106; J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 16.
12
Ibidem, s. 84; J. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce,
Wrocław 1957, s. 130.
13
J. Niedźwiedź, op. cit., s. 344, 346.
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Bożego (Wilno 1615)14. Jan Okoń w monografii dramatu jezuickiego z 1970 roku
postawił hipotezę, iż Walenty Bartoszewski to postać tożsama z wileńskim jezuitą
Janem Bartoszewskim (lub Bartoszewiczem), a imię Walenty było formą pseudonimu literackiego15. Dzięki katalogom osobowym rocznym i trzyletnim z Archiwum Rzymskiego Towarzystwa Jezusowego dysponujemy informacjami o Janie
Bartoszewskim (Bartoszewiczu). Jezuita urodził się około 1574 roku, ukończył
studia filozoficzne i w 1602 roku wstąpił do zakonu. W latach 1609–1618 oraz od
1627 do około 1633 roku działał w kolegium wileńskim jako misjonarz i kaznodzieja Litwinów, natomiast od 1619 do 1626 roku miał pełnić funkcję misjonarza
w Krożach. Zmarł w Wilnie 28 marca 1645 roku16.
Hipotezę dotyczącą tożsamości autora druków powtórzył ks. Ludwik Grzebień,
przypisując tym samym jezuicie Janowi autorstwo dzieł Walentego17. Ja z kolei
powołałam się na stanowisko Jana Okonia w artykule na temat utworu Bartoszewskiego pt. Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego18. Jednak po przeprowadzeniu kwerendy w archiwach wileńskich oraz w Bibliotece Naukowej Księży
Jezuitów w Krakowie, przestudiowaniu dokumentów biograficznych jezuity Bartoszewskiego z katalogów osobowych zakonu i zapoznaniu się z opinią badaczy
litewskich19 dużo ostrożniej odnoszę się do tej hipotezy. Dopiero dogłębne studia
14
Starodruki znajdują się w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk: W. Bartoszewski, Pobudka na obchodzenie nabożne świątości rocznej tryumfu i pompy Ciała Bożego,
Wilno 1614 (sygn. 2301); idem, Dowody procesyjej nabożnej i poważnego tryumfu w dzień
Przenaświętszego Ciała Bożego, Wilno 1615 (sygn. 2300). Oba utwory Bartoszewskiego
wymienione są w bibliografii dramatu staropolskiego, zob. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, oprac. zespół pod kierunkiem W. Korotaja, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 23–26. Pozostałe znane wileńskie Summy
procesji – siedem sumariuszy z lat 1623–1625, 1627, 1630, 1631, 1639 – nie zostały podpisane nazwiskiem autora, jednak zapewne powstały w środowisku Akademii Wileńskiej
(zob. ibidem, s. 428–435).
15
J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 107; J. Niedźwiedź, op. cit., s. 352; M. Lenart, Spór Duszy
z Ciałem i inne wierszowane spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji średniowiecznej, Opole 2002, s. 78.
16
Archiwum Rzymskie Towarzystwa Jezusowego (Archivum Romanum Societatis
Iesu – ARSI), Pol. 43; Lith. 6; Lith. 56; Lith. 7, f. 32; Lith. 8 I, f. 25, nr 3; Lith. 9, f. 11, nr 10;
Lith. 61, f. 101; J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 107.
17
L. Grzebień, Bartoszewski, Bartoszewicz, Jan SJ, [w:] Encyklopedia katolicka…, op. cit.,
szp. 87; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564–1995, oprac.
L. Grzebień, Kraków 1996, s. 29.
18
M. Pasek, „Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego” Walentego Bartoszewskiego jako przykład „recepty dusznej i cielesnej” na czas zarazy, „Tematy i Konteksty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2014, nr 4 (9),
s. 112–136.
19
Na przykład autor recenzji drugiego tomu Encyklopedii katolickiej, Paulius Rabikauskas, uważał, iż utożsamianie jezuity Jana ze świeckim poetą Walentym jest błędem,
ponieważ gdyby Bartoszewski był osobą duchowną, jego druki zostałyby opatrzone do-
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nad pozyskanymi materiałami archiwalnymi i porównanie ich z informacjami
o autorze zawartymi w jego dziełach (przede wszystkim w listach dedykacyjnych)
być może pozwolą postawić hipotezę popartą wiarygodnymi argumentami.
Walenty Bartoszewski jest autorem kilkunastu druków o charakterze religijnym i panegirycznym, które dotychczas nie zostały powtórnie wydane i nie mają
szerszego opracowania. Poza opisami procesji na Boże Ciało są to: parafraza średniowiecznego sporu Duszy i Ciała pt. Rozmowa albo lament Duszy i Ciała potępionych (1609); zbiór pieśni na cześć Najświętszej Maryi Panny pt. Parthenomelica
albo Pienia nabożne o Pannie Naświętszej, wydany z zapisami nutowymi (1613);
panegiryki opiewające triumf Zygmunta III po wzięciu Smoleńska pt. Pienia wesołe dziatek na przyjazd do Wilna Króla Jego M[ości] (1611); zbiór Emblema cnót
dzielnych [...] potomków z [...] domu [...] Kiszków (1614); utwory żałobne – Monodyja ojczyzny żałobliwej po ześciu [...] Adryjana Wojtkowskiego (1614) oraz Threnodiae albo Nagrobne plankty dziewięciu bogiń parnaskich (1615); zbiór pieśni
błagalnych powstałych w czasie epidemii dżumy w Wilnie pt. Bezoar z łez ludzkich
czasu za morowego powietrza utworzony (1624, 1630); poetycki zbiór pasyjny
Żale serdeczne Oblubienice bojującej i dusz nabożnych nad Oblubieńcem a Panem
w grobie pochowanym Jezusem (1632); a także poematy pasyjne Cień pogrzebu
Pana Jezusowego (1630) i Tęcza przymierza wiecznego, Jezus Chrystus ukrzyżowany (1633). Wszystkie utwory Bartoszewskiego zostały wydane w Wilnie.
Pobudka na obchodzenie nabożne świątości rocznej tryumfu i pompy Ciała
Bożego to wierszowany opis procesji, która przeszła ulicami Wilna 29 maja
1614 roku20. Utwór odwzorowuje dwudzielną kompozycję procesji – składa się
z części parateatralnej i liturgicznej. Część parateatralna obejmuje krótki opis
udekorowanego na uroczystość miasta oraz przedstawienie jadących na wozach ośmiu figur-obrazów, z których każda zbudowana jest ze spójnie dobranych personifikacji cnót, postaci z Biblii oraz rekwizytów religijnych. Statyczne
w swej konstrukcji obrazy były wprawiane w ruch przez ruchome platformy.
W części liturgicznej autor przedstawił uczestników pochodu, dostojników kościelnych i świeckich, opisując ich w kolejności odzwierciedlającej hierarchię
społeczności miasta. Na końcu tekstu Bartoszewski dość obszernie zaprezentował „sześć racji” – argumentów dowodzących słuszności uroczystego obchodzenia święta Bożego Ciała. Ta część utworu ma wymowę polemiczną: jest
skierowana przeciwko protestantom, którzy – jak pisze Bartoszewski – „czci
piskiem „Pater” lub „SJ”. Ponadto Rabikauskas wyraził opinię, iż ukrywanie się pod pseudonimem „Walenty” z jednoczesnym informowaniem o przynależności do Bractwa
św. Józefa z Arymatei i Nikodema nie miałoby większego sensu, gdyż zidentyfikowanie
członka bractwa w ośrodku takim jak Wilno zapewne nie przysparzało trudności. Zob.
P. Rabikauskas, Lenkų katalikų enciklopedijos II ir III tomai, [online] http://www.aidai.
eu/index.php?option=com_content&view=article&id=7401:kn&catid=406:1-sausisvasaris& Itemid=461 [dostęp: 28.02.2016].
20
Dramat staropolski…, op. cit., s. 25.
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tej Bogu nie dają, bo prostem karmieni / chlebem na misie wielkiej we zborze
bywają, / Takim jaki na rynku baby przedawają”21.
Żywioł polemiczny jeszcze wyraźniej przejawia się w drugim z utworów
Bartoszewskiego na Boże Ciało, pisanych prozą Dowodach procesyjej nabożnej,
w których – po wyjaśnieniu, „co jest ogólnie procesyja” – autor przedstawił
argumenty innowierców przeciwko wierze w dogmat o Przeistoczeniu, by następnie zanegować ich racje, obszernie cytując Ewangelię i Ojców Kościoła oraz
opisując cuda eucharystyczne. Do tekstu dołączony został opis sześciu alegorycznych figur zaprezentowanych mieszkańcom Wilna w czasie procesji 18 czerwca
1615 roku22, które omówię w dalszej części tekstu.
Pobudka na obchodzenie nabożne świątości rocznej tryumfu i pompy Ciała Bożego zadedykowana została biskupowi wileńskiemu Benedyktowi Woynie, którego herb, Trąby, umieszczono na karcie tytułowej druku jako element stemmatu. W tytule dzieła i w liście dedykacyjnym autor podkreślił podstawową funkcję
opisów procesji na Boże Ciało – pobudzenie „zapału w sercach ludzi pobożnych”,
„którzy by i przyczyn słusznych chcieli wiedzieć, dla których by z taką pompą to
święto było obchodzone, i obrzędy, figury i ine ceremonije, które się w tej procesyjej pokazują, zrozumieć”23. Aby pobudzić żarliwość religijną i objaśnić prawdy
wiary dużej grupie wiernych, należało przyciągnąć uwagę widza i uczestnika
procesji w jednej osobie, zadziwić go i zachwycić. Słowo i obraz, muzyka i śpiew
składały się na wystawne widowisko, którego przestrzenią było miasto. Świadectwem tego, jak wielki przepych towarzyszył wileńskim procesjom na Boże
Ciało, są opisowe fragmenty Pobudki Bartoszewskiego. W mieście wystawiono cztery ołtarze24, przy nich „baszty strojne” i „wieże świetnopozorne”, które
ozdabiały „misternej roboty złociste lichtarze”, „łańcuchy złote dyjamentem
pstrzone” czy „roztruchany i tace od sztuki robione”. Kamienice udekorowano
drogimi materiałami, w oknach wyeksponowano „obrazy konterfeckie”, a z arsenału wyprowadzono armaty. Ulice umajono kwieciem, ozdobiono drzewkami
i girlandami. Przestrzeń miasta została wyposażona w rekwizyty niczym scena
przed rozpoczęciem spektaklu, a opis Bartoszewskiego ma funkcję podobną do
didaskaliów w dramacie.
Prezentowany na wozie obraz – konstrukcja emblematyczna opatrzona biblijnym cytatem – jest podstawowym elementem parateatralnych widowisk
na Boże Ciało. Wprowadzenie pewnego rodzaju fabuły możliwe było dzięki
powiązaniom logicznym między kolejnymi obrazami. W kompozycji każdego

W. Bartoszewski, Trzecia racyja, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 10–12.
Dramat staropolski…, op. cit., s. 25.
23
W. Bartoszewski, list dedykacyjny, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 9, 12–14.
24
W czasie uroczystości Bożego Ciała fragmenty Ewangelii czytane są przy czterech ołtarzach. Siedemnastowieczne wileńskie procesje odbywały się przy ołtarzach: na portyku
katedry, przy farze Świętojańskiej, na Rynku przy kamienicy trybunalskiej (Poznańskiego)
i przy kościele Bonifratrów przed kamienicą Żagiela. Zob. J. Niedźwiedź, op. cit., s. 355.
21
22
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z nich wyróżnia się człon główny, który za Okoniem nazywam motywem konstrukcyjnym obrazu, oraz człony poboczne25. Motyw konstrukcyjny pierwszego obrazu mógł stać się motywem przewodnim całej inscenizacji, a tym samym
jej tematem, jak w przypadku obu tekstów Bartoszewskiego, w których wszystkie obrazy podporządkowane zostały motywowi Ecclesia militans – Kościoła
wojującego26.
W opisie z 1614 roku na pierwszym wozie jechał „Kościół bojowny” w otoczeniu dwóch potężnych aniołów trzymających klucze – symbol władzy instytucji kościelnych, wyłączności w drodze do zbawienia27 oraz mocy odpuszczania
grzechów28. Kościół przedstawiony został pod postacią oka zamkniętego w trójkącie (piramidzie – „Kościół bojowny jedzie na wozie wysokiem, / Na cztery
strony świata patrząc bystrym okiem”29) – obraz ten jest symbolem opatrzności
i wszechobecności Bożej30. Przed wozem konno postępował Rycerz Chrześcijański (najbardziej czytelny symbol Kościoła walczącego), którego atrybuty: hełm,
pancerz i miecz, nieśli trzej harcerze. Towarzyszyli mu piesi żołnierze ubrani
w zbroje, dźwigający trzy krzyże. Na jednym z nich – jak pisze autor – „krew
przenadroższą przelał Bóg prawdziwy”31. Opisany obraz wyprzedzała piramida
z napisem: „Człecze, tym znakiem zwalczysz w przypadku wszelakim”32 (In hoc
signo vinces) – słowa te widniały pod świetlistym krzyżem, który ukazał się na
niebie Konstantynowi Wielkiemu w czasie marszu na Rzym33.
Pyramis – piramida z napisem, najczęściej biblijnym, która pojawiała się
przed każdą z ośmiu figur, stanowi klucz interpretacyjny do członów głównych
obrazów. Motyw piramidy, charakterystyczny szczególnie dla poezji wizualnej,
w której wyrażał cnoty i zasługi opiewanych postaci, w utworze Bartoszewskiego symbolizuje chwałę Bożą34. Łacińskie napisy, które w trakcie widowiska
umieszczone były na piramidach, w druku podaje Bartoszewski na marginesie,
natomiast w tekście tłumaczy i zwykle dopisuje do nich wers od siebie, na przykład Gaudet victor, plangit victus – „Zwycięzca się raduje, płacze zwyciężony, /
Człecze, chcesz wesół, czart twój niech będzie zwalczony”35.
J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 89.
Ibidem, s. 92, 98–99.
27
Ibidem, s. 92.
28
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 145.
29
W. Bartoszewski, Pierwsza figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 1–2.
30
D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 349.
31
W. Bartoszewski, Pierwsza figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 10.
32
Ibidem, w. 12.
33
A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 2006, s. 550–551.
34
P. Rypson, Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku,
Warszawa 2002, s. 82.
35
W. Bartoszewski, Szósta figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 9–10.
25

26
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Na trzech kolejnych wozach motywami konstrukcyjnymi obrazów były alegorie trzech cnót boskich: wiary, nadziei i miłości. Autor nie opisuje dokładnie, jak
wyglądały ich personifikacje, jednak z przymiotników, które je określają: „Wiara
ustrojona”, „Nadzieja miła”, „Przewdzięczna Miłość”, wziąwszy pod uwagę tradycję ikonograficzną, można wnioskować, iż miały one postać kobiecą36. Pojawia
się tutaj symbolika liczb – trójka uznawana jest za liczbę świętą, symbol Boga37.
Jadącej na złotym wozie Wierze towarzyszyły cztery inne cnoty, nazwane „przedniejszymi” (cztery cnoty główne – kardynalne: roztropność, sprawiedliwość,
umiarkowanie i męstwo), czterej ewangeliści, czterej Doktorowie Kościoła oraz
św. Paweł – postaci te przywołują wkład Kościoła powszechnego w pogłębienie
wiary. Nieprzypadkowa jest także liczba cztery – symbol doczesności, wszechświata materialnego38. Cztery cnoty kardynalne połączone z trzema cnotami
boskimi tworzą siódemkę, czyli – jak pisze Dorothea Forstner – „dom mądrości
Bożej, który spoczywa na siedmiu kolumnach”39. Grupę prowadziła jadąca na
koniu Prawda oraz piramida z cytatem z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan
(4, 5): „Jeden Bóg jest i jeden chrzest, i jedna wiara” (Unus Deus, una fides, unum
baptisma), do czego Bartoszewski dopisuje wers: „Niech się z inszej nie chlubi
piekielna poczwara”40, co może być odebrane jako ostrzeżenie skierowane do
innowierców. Na trzecim wozie jechała upersonifikowana Nadzieja w towarzystwie Religii i Nabożności. Za nimi kroczyło dwunastu proroków, Mojżesz niosący tablice oraz św. Florian z chorągwią. Napis na piramidzie głosił: „Nadzieja nie
pohańbi” (Spes non cōfundit), do czego Bartoszewski dodaje dosadnie: „ni w gębę
uderzy, / Otrzyma, czego żąda, który w Boga wierzy”41.
Motywem konstrukcyjnym czwartego obrazu procesji była alegoria Miłości,
na łonie której znajdował się pelikan – symbol najwyższego poświęcenia, ofiary
Chrystusa, w dosłownej interpretacji znak eucharystyczny symbolizujący krew
Zbawiciela42. Wizerunek Miłości otaczała grupa aniołów dzierżących groty umoczone we krwi oraz krzyż, lewici okadzający orszak z trybularzy, a także św. Kazimierz, który trzymał w dłoni lilię – znak czystości. Napis na piramidzie głosił:
„Chrystus jest miłością!” (Deus caritas est), co Bartoszewski skomentował słowami: „Kto się ją nie rozżarzy, zginął ten z swą złością”43. Na piątym, tryumfalnym
Zob. C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 2013, s. 198–199, 295–296.
D. Forstner, op. cit., s. 43–45.
38
W. Kopaliński, op. cit., s. 61–62; D. Forstner, op. cit., s. 43–45.
39
Ibidem, s. 44–45.
40
W. Bartoszewski, Wtóra figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 9–10.
41
Idem, Trzecia figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 7–8.
42
Porównanie ofiary Chrystusa do poświęcenia pelikana, który własną krwią karmi
swoje młode. Zob. Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. i oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1995, s. 939; P. Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa
1997, s. 136; W. Kopaliński, op. cit., s. 306–307.
43
W. Bartoszewski, Czwarta figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 9–10.
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wozie jechała Wiktoryja w zwycięskiej koronie, obok niej „anioł daje znać światu
o piekła zburzeniu, / A święty Jerzy z drzewcem o smoka zwalczeniu”44. Obraz
uzupełniali kapłani niosący kielichy napełnione krwią oraz aniołowie „z Boskiemi
herbami” (symbolami cierpienia Chrystusa) i z gałązkami palmowymi symbolizującymi radość i zwycięstwo. Triumf Kościoła nad złem, możliwy dzięki chwale
Chrystusa zmartwychwstałego, przedstawił Bartoszewski za pomocą rekwizytów Męki Pańskiej. Na piramidzie umieszczono odnoszący się do Chrystusa cytat z Apokalipsy św. Jana: „Lew zmógł z Judy pokolenia” (Vicit Leo de Tribu Iuda),
a Bartoszewski dodał: „Kto chce zmóc czarta, dzierż się onego ramienia”45.
Głównymi bohaterami szóstego obrazu byli książęta Eschol, Aner i Mambre,
głoszący zwycięstwo Abrahama, z którym uczynili przymierze. Otaczała ich grupa
żołnierzy: petyhorcy ze strzałami, strojno ubrani giermkowie, sześciu arkebuzerów w ubiorze arabskim oraz żołnierze piechoty w perskich strojach – postaci
bezpośrednio odsyłające do obrazu Ecclessia militans. Napis na piramidzie głosił: „Zwycięzca się raduje, płacze zwyciężony”46 (Gaudet victor, plangit victus). Na
siódmym wozie jechał „mężny Abraham”, którego witał i błogosławił Melchizedek.
Otaczali ich trzej „darscy żołnierze” oraz król sodomski z ośmioma królami. Para
lewitów niosła chleb i wino, a tryumf Abrahama głosili giermkowie w strojach
arabskich oraz napis na piramidzie: „Abraham jest zwycięzcą”47 (Abraham victor).
Na ostatnim wozie pojawiła się Eucharystia przedstawiona w starotestamentowej alegorii – Arce Przymierza48. Jest ona symbolem wcielonego Syna Bożego49.
„Poszóstno pozłoconą” skrzynię obwiedziono „gańkiem z filareczkami” i udekorowano złotą koroną inkrustowaną drogimi kamieniami, otaczała ją młodzież
ubrana w stroje anielskie, a baldachim nad nią trzymało czterech lewitów. Przed
Arką jechał Dawid, który grał na harfie. Przejazd każdego z wozów zamykała grupa muzyków – znajdujemy tu niemal wszystkie znane wówczas instrumenty50.
Jest to muzyka radosna, głosząca chwałę Chrystusa, ale ma też funkcję praktyczną – dzieli poszczególne obrazy, podobnie jak intermedia muzyczne oddzielają
kolejne sceny misterium.
Idem, Piąta figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 3–4.
Ibidem, w. 9–10.
46
Idem, Szósta figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 9.
47
Idem, Siódma figura, [w:] idem, Pobudka…, op. cit., w. 9.
48
Arka Przymierza była jednym z pierwszych przedmiotów kultu, które nakazał
zbudować Jahwe (Wj 25–28) – symbolem przymierza człowieka z Bogiem. Była skrzynią
z drewna akacjowego, pokrytego płytami najczystszego złota. Wieko zostało ozdobione
dwiema złotymi postaciami cherubinów z rozpostartymi skrzydłami. W Arce Przymierza
złożono kamienne tablice z przykazaniami Bożymi, a także naczynie na mannę – prefigurację chleba eucharystycznego, oraz laskę Aarona, która na dowód jego prawdziwego
kapłaństwa wydała liście, kwiaty i owoce. Zob. D. Forstner, op. cit., s. 387–388.
49
Ibidem.
50
J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 105.
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Nawiązania pomiędzy starotestamentowymi i ewangelicznymi wydarzeniami oraz postaciami w sposób bardziej dosłowny ukazane zostały w opisach figur
w drugim tekście Bartoszewskiego na Boże Ciało – Dowodach procesyjej nabożnej
z 1615 roku. Autor zapowiedział opis procesji słowami: „A ja tymczasem figury
będę krótko opisował, które sławna Akademija Wileńska, strojno się przybrawszy, Boga i Zbawiciela swego w Sakramencie obecnego przez Rynek prowadzi”51.
Motywem przewodnim procesji była alegoria Matki-Kościoła. Członem głównym pierwszego obrazu stała się Arka Przymierza jako alegoria Eucharystii,
towarzyszyli jej lewici z chlebami oraz anioł z napisem Triumphus Iesu Domini
conuiuantis.
Na drugim obrazie pojawił się Józef, który „z wolej Bożej posłany do Egiptu,
aby świat nie zaginął, zboże zgromadzone przez siedm lat zachował i dlatego
od faraona tryumf odzierżał”52. Zwycięstwo Józefa zapowiadało tryumf Chrystusa, który nie tylko wybawił ludzi od śmierci, ale też pozostawił im „chleb żywot
zachowujący”. Jadącemu na triumfalnym wozie Józefowi towarzyszyli synowie
Efraim i Manasses oraz książęta egipscy i konni żołnierze w orientalnych strojach. Obraz uzupełniał napis: Joseph salvator mundi.
Przedstawiając trzecią figurę, Bartoszewski nawiązał do fragmentu Apokalipsy św. Jana (7, 4) opisującego triumf wybranych – wspomniał baranka otoczonego przez sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych. Motywem konstrukcyjnym obrazu uczynił autor Baranka znajdującego się na wysokiej górze
– symbol Chrystusa ofiarowującego swe życie na krzyżu. Otaczała go gromada
dzieci trzymających lilie, jadący konno święci: Florian, Sebastian i Jerzy, oraz zalegoryzowana Prawda, obok której kroczyli czterej Doktorowie Kościoła (święci
Ambroży, Augustyn, Hieronim i Grzegorz Wielki). Jeden ze zbrojnych dzierżył
napis Veritas. Obraz uzupełniał krzyż ze znakami Męki Pańskiej.
Motywem konstrukcyjnym czwartego obrazu była Matka-Kościół w towarzystwie czterech ewangelistów. Otaczali ich konni żołnierze oraz czterej królowie
z czterech części świata: Azji, Afryki, Europy i Indii. Wyprzedzało ich trzech konnych
żołnierzy z napisem Ecclesia militans. Podobnie jak w Pobudce, podkreślona została
tutaj liczba cztery – symbol doczesności, wszechświata materialnego – która sprzężona została z motywem Kościoła wojującego, dlatego Matce-Kościołowi towarzyszyli również hetman oraz konni żołnierze w perskich szatach i ich giermkowie.
W piątej figurze przywołał Bartoszewski motyw Kościoła ogrodu i Boga
ogrodnika, który „obiecał wino rodzące dziewice” (Za 9, 17). Po raz kolejny motywem konstrukcyjnym obrazu stała się Matka-Kościół, nazwana tutaj „Oblubienicą Chrystusową”, której towarzyszyli: pelikan, Izaak z Abrahamem, Miłość Boża,
św. Kazimierz, zbrojni giermkowie, dzieci z kielichami (jeden z napisem Vinum
germinans virgines).
51
52

W. Bartoszewski, Dowody…, op. cit., k. C1r.
Ibidem, k. C1v.
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Ostatnią figurę budowało z kolei przedstawienie Nowego Jeruzalem, które
zstępowało z nieba (nawiązanie do Apokalipsy św. Jana – Ap 21). Tym razem
podkreślona została liczba osiem, symbolizująca doskonałość. Figurę miasta Jeruzalem uzupełniali: ośmiu chłopców z lichtarzami, osiem chorągwi z ośmioma
błogosławieństwami oraz wóz z ośmiorgiem koni, a także dwanaście wież, na
każdej z nich anioł (Ap 21, 12), chorąży anielski z chorągwią z napisem Angeli
tutelares urbium, a na drugiej chorągwi napis Militia caelestis. Ten pochód „wojska niebieskiego” zamykało dwanaście aniołów dzierżących pałasze oraz muzycy
grający na cymbałach.
Wymowa inscenizacji przedstawionej w Dowodach procesyjej nabożnej jest
nieco inna niż w przypadku procesji z 1614 roku – motyw kluczowy stanowi Eucharystia, dzięki której Matka-Kościół prowadzi świat do zdobycia Nowego Jeruzalem, królestwa niebieskiego53. Eucharystię przedstawił Bartoszewski w pierwszej figurze pod postacią Arki Przymierza, a jako symbole ofiary eucharystycznej
i poświęcenia Chrystusa przywołane zostały także zboże i chleb (Chrystus jako
chleb życia) oraz Baranek ofiarny.
W obu tekstach upersonifikowane cnoty i abstrakcyjne pojęcia religijne nie
zostały opisane na tyle szczegółowo, by odtworzyć ich wygląd. Nie wiemy, jak dokładnie prezentowały się Nadzieja, Religia czy Nabożność. Dla autora najwyraźniej była to rzecz drugorzędna, gdyż czytelnik stawał się potencjalnym widzem,
który miał zobaczyć figury w czasie uroczystości. Opis był okazją do przekazania
treści moralnych i dogmatów Kościoła.
Obrazy prezentowane były w takiej kolejności, by widz rozumiał powiązania pomiędzy nimi i odtwarzał fabułę procesji – odkrywał prawdę o zwycięstwie Kościoła nad światem i szatanem, możliwą do osiągnięcia dzięki trzem
cnotom: wierze, nadziei i miłości. Chwałę Kościoła autor zestawiał ze zwycięstwem Abrahama. Pojmował jednak, że do jej osiągnięcia niezbędne jest uczestnictwo w Eucharystii54. Człony poboczne obrazów oraz napisy na piramidach,
logicznie powiązane z motywami konstrukcyjnymi obrazów, dodatkowo rozjaśniały sens alegorii. Wizualizacja prawd religijnych zapewne prowadziła do
ich uproszczenia, jednak dzięki temu mogły być zrozumiałe dla szerokiej rzeszy wiernych. Treści religijne, język pojęć i symboli biblijnych dostosowywano
do widza, także niewykształconego55, tak by łatwo mógł odczytać w obrazach
procesyjnych chrześcijańskie wzorce postępowania i wartości. Pojawienie się
postaci odgrywających role doskonale znanych, „rodzimych” świętych, na przykład królewicza Kazimierza czy Stanisława Kostki, podsuwało gotowe wzory
do naśladowania56.
53
54
55
56

J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 93.
Ibidem.
J. Smosarski, op. cit., s. 130.
J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 96.
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Przedstawienie trudnych kwestii dogmatycznych w sposób zrozumiały dla
publiczności wywodzącej się z różnych klas społecznych możliwe było dzięki ich
wizualizacji. O roli obrazów w procesji na Boże Ciało pisał Bartoszewski w Dowodach procesyjej nabożnej:

To, co święty Grzegorz mówi o obrazach, że one są wiernych prostaków księgi, my
mówiemy, iż wszytkie kościelne obrzędy są przykłady i wizerunki prostych ludzi, na
które patrząc i onym się dziwując, radzi się pytają u mędrszych, co by znaczyły. I tak za
tą okazyją w tajemnicach wiary do zbawienia potrzebnych nauczeni bywają. I sam Pan
Chrystus nie dla inszej przyczyny powierzchne sakramentów znaki zostawił, abyśmy
przez nie przyszli do wiadomości wnętrznych i duchownych tajemnic57.

Widz podziwiał orszak wozów z figurami oraz pochód bogato ubranych dostojników kościelnych i świeckich, by na końcu przyłączyć się do procesji i stać
się uczestnikiem, jednym z aktorów tego spektaklu. Wielka wystawność widowisk, połączenie słowa i obrazu, radosna muzyka i śpiew, orientalne stroje, huk
wystrzałów, dźwięk dzwonów, zapach kwiatów i kadzideł musiały oddziaływać
na emocje i wyobraźnię wiernych, dając im poczucie, że uczestniczą w czymś
podniosłym i wyjątkowym, tj. wkraczają w sferę sacrum. Zaangażowanie emocji
wiernego sprawiało, iż działalność duszpasterska była bardziej skuteczna58. Jak
pisze Wanda Roszkowska, jezuici „formułują ważką prawidłowość polegającą na
obniżaniu się poziomu intelektualnego na rzecz pobudzania wyobraźni i wrażliwości na ekspresywny obraz. Rejestrują oni odbiór przede wszystkim wzrokowy
i natychmiastowość reakcji, głównie emotywnych”59.
Warto zwrócić uwagę na źródła teatralizacji procesji na Boże Ciało, przede
wszystkim na ich podobieństwo z uroczystościami świeckimi – triumfalnymi
wjazdami po odniesieniu zwycięstwa, ingresami na urzędy, pochodami weselnymi królów i magnatów60, w których połączenie słowa i obrazu odgrywało równie
ważną rolę. U Bartoszewskiego te świeckie wpływy są jeszcze słabo dostrzegalne.
Wyraźniej rysują się one w późniejszych siedemnastowiecznych opisach procesji,
w których wątki biblijne coraz częściej ustępują pola tematyce historycznej czy
współczesnej. Ponadto wileńskie procesje Bożego Ciała konstrukcją i sposobem
inscenizowania przypominają hiszpańskie autos sacramentales, sztuki wystawiane na placach podczas uroczystości religijnych, głównie na Boże Ciało, czerpiące
tematy z Nowego Testamentu. Łączy je przede wszystkim funkcja obrazu i muzyki
instrumentalno-wokalnej, wprowadzenie w ruch statycznych obrazów dzięki wykorzystaniu jeżdżących platform, a także alegoryczna interpretacja figur61.
W. Bartoszewski, Dowody…, op. cit., k. A3r.
J. Smosarski, op. cit., s. 111.
59
W. Roszkowska, op. cit., s. 102.
60
J. Okoń, Dramat…, op. cit., s. 96.
61
W. Roszkowska, op. cit., s. 100, 110; J. Niedźwiedź, op. cit., s. 352; Słownik terminów
literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1976, s. 37–38.
57
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Podsumowując, jedną z podstawowych funkcji siedemnastowiecznych procesji na Boże Ciało była katechizacja, nauka o tajemnicach wiary potrzebnych
do zbawienia. Przedstawienie trudnych kwestii dogmatycznych w sposób zrozumiały dla publiczności wywodzącej się z różnych klas społecznych dawało lepsze
efekty, gdy się je zwizualizowało. Sztuka stawała się zatem narzędziem katechizacji62. Celem opisów nie było dokładne odmalowanie słowem figur procesyjnych,
ale przygotowanie przyszłego widza do kontemplowania obrazów w czasie procesji, a także ułatwienie mu zrozumienia przekazu inscenizacji. Obraz w opisach
procesji na Boże Ciało z jednej strony ilustrował słowo Pisma Świętego, przetwarzał przedstawioną w nim historię, bowiem autor używał motywów biblijnych,
z drugiej zaś, aby obraz był czytelny, potrzebował dopełnienia w postaci słowa –
napisów umieszczonych na piramidach, których wymowa u Bartoszewskiego została wzmocniona dosadnym komentarzem autora. Jednakże dopiero połączenie
słowa i obrazu, muzyki instrumentalno-wokalnej i dekoracji teatralnej budowało
niezwykłe widowisko, w którym cele dydaktyczne przenikały się z propagandowo-polemicznymi i zapewne także ludycznymi.

The Word – the Picture – the Spectacle.
Correlation between the Arts in the Descriptions of Vilnius
Processions during the Feast of Corpus Christi
by Walenty Bartoszewski
Abstract

The paper presents an interpretation of two literary texts describing paratheatrical processions during the Feast of Corpus Christi (Body of Christ): Pobudka na obchodzenie
nabożne świątości rocznej tryumfu i pompy Ciała Bożego (Vilnius 1614) and Dowody procesyjej nabożnej i poważnego tryumfu w dzień Przenaświętszego Ciała Bożego (Vilnius
1615). The author of the descriptions is a Vilnius poet – Walenty Bartoszewski – the
author of the religious commemorative works, whose literary legacy has not been republished and it lacks a broad elaboration. The aim of the author of the paper was to
analyse a correlation between the word, the picture and the spectacle in the literary
texts created on the occasion of the Feast of Corpus Christi. The author outlined the
tradition of the organization of paratheatrical processions in the environment of the Vilnius Academy. She described the characters, the figures and the motives that constituted
an integral part of the procession. In addition, she interpreted their symbolism and indicated the basic functions of the staging organized during the Feast of Corpus Christi.
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Motyw malarstwa antycznego
jako element topiki niewyrażalności
w dominikańskiej literaturze konsolacyjnej
pierwszej połowy XVII wieku

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony dwóm motywom zaczerpniętym z historii malarstwa antycznego, wykorzystywanym w literaturze konsolacyjnej pierwszej połowy XVII wieku
jako elementy topiki niewyrażalności. Pierwszy z nich odwołuje się do popularnej
anegdoty o Zeuksisie, który nie potrafił wyrazić idealnego piękna, korzystając wyłącznie z jednego modelu, i dlatego namalował portret najpiękniejszej kobiety starożytnego świata, wykorzystując wizerunki wielu niewiast. Drugi wątek jest związany
z kontekstem funeralnym, dotyczy bowiem zaginionego, znanego wyłącznie z opisów
i późniejszych kopii obrazu Timantesa, przedstawiającego ofiarowanie Ifigenii. Teoretycy i historycy sztuki i retoryki wielokrotnie odwoływali się do tego dzieła, zwracając
uwagę na stopniowanie emocji, których kulminacją jest zasłona. Malarz okrył nią
twarz rozpaczającego ojca, uznając, iż nie da się ukazać bólu malującego się na twarzy
Agamemnona.
Wspomniane wyżej toposy niewyrażalności pojawiają się między innymi w twórczości literackiej dominikanów, związanych z krakowskim konwentem w pierwszej połowie XVII wieku. Motyw kobiecego ideału, wyrażonego w legendarnym obrazie Zeuksisa,
pojawił się w dedykacji zwierciadlanego kazania Znaczna w cnotę matrona, poświęconego Annie Lubomirskiej przez ówczesnego przeora konwentu Przenajświętszej Trójcy
w Krakowie Jacka Mijakowskiego, znanego głównie z głośnego kazania kolędowego
Kokosz. Z kolei wątek Ifigenii Timantesa pełni bardzo ważną funkcję w dedykacjach
dwóch kazań pogrzebowych: Kazania na pogrzebie Wielmożnej Paniej Jej Mości Paniej
Barbary Kiszczynej księżny Radziwiłłówny autorstwa przeora wileńskiego konwentu
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Dominikanów Adama Piekarskiego oraz mowy Szacunek działu dobrego w stan święty
małżeński Jego Mości Panu Andrzejowi Jarczewskiemu, z woli u przejźrzenia Boskiego
wydzielonego napisanej przez związanego z Krakowem Fabiana Myślimskiego, przy
czym interpretacja słynnego gestu zakrycia twarzy jest odmienna u każdego z nich.
Wybrane teksty są przykładem związków kaznodziejstwa potrydenckiego ze sztukami
plastycznymi. Wykraczają one poza komentarze dotyczące dzieł sztuki religijnej, a ponadto odwołują się do tradycji antycznej.

Słowa kluczowe

retoryka, korespondencja sztuk, topika niewyrażalności, kazania pogrzebowe, dedykacje mecenasowskie

Retoryka konsolacji jest w dużej mierze retoryką tego, co niemożliwe do wypowiedzenia1. W obliczu nieodwracalnej straty każde słowa pocieszenia pobrzmiewają pustką. Bezradność dźwięków mowy wobec śmierci nigdy nie była obca
mówcom pogrzebowym i autorom tekstów o charakterze konsolacyjnym, także
tym z kręgów kultury katolickiej. Trudna kwestia amplifikacji żalu zachęcała
mówców do sięgania po różnego rodzaju obrazy niewyrażalności, również te
pochodzące z repertuaru topiki antycznej2. Jednym z ulubionych zabiegów tego
typu było wprowadzenie odwołania do znanego z przekazów pisanych malowidła Ofiarowanie Ifigenii autorstwa greckiego malarza Timantesa3.

1
Na temat niewyrażalności w literaturze zob. E. R. Curtius, Literatura europejska
i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997, s. 167–170; Literatura wobec
niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1997; J. Płuciennik, Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Kraków 2002. Na temat
topiki konsolacyjnej zob. J. Abramowska, Ład i fortuna: o tragedii renesansowej w Polsce,
Wrocław 1974; E. R. Curtius, op. cit., s. 87–89; D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie
w poezji polskiego baroku, Toruń 2000; D. Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII
wieku: z dziejów prozy staropolskiej, Wrocław 1992.
2
W niniejszej rozprawie pojęć „topos” i „topika” będę używać zgodnie z klasyczną
interpretacją Curtiusa. Na temat pojęcia „topos” w badaniach literaturoznawczych zob.
J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, [w:] Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995; M. Skwara, „Miejsca wspólne” polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku, Szczecin 1994.
3
Na temat malowidła Timantesa i jego interpretacji zob. M. Barłowska, Ossoliński,
Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu, Katowice 2008, s. 21–
23; A. Biała, Literatura i malarstwo – korespondencja sztuk, Warszawa–Bielsko-Biała
2010; M. L. Bernhard, Sztuka grecka V wieku p.n.e., Warszawa 1991, s. 573; A. Garcia Garcia, El velo de Timantes: sobre los límites expresivos del arte, la literatura y la música, “Mito.
Revista Cultural” 2014, No 14, [online] http://revistamito.com/el-velo-de-timantes-sobre-los-limites-expresivos-del-arte-la-literatura-y-la-musica/ [dostęp: 22.10.2014];
A. Kubicka, Artyści i ich dzieła okiem Cycerona, „ARTykuły” 2012, nr 5–6, [online] http://
www.kul.pl/files/564/public/ARTykuly/ARTykuly005-006/ARTykuly005-006_3.PDF
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Historia córki Agamemnona została upamiętniona w tragedii Eurypidesa.
Dramat ojca poświęcającego życie dziecka dla dobra ojczyzny, podstępne sprowadzenie młodej kobiety do Aulidy, gdzie zamiast obiecanego wesela z Achillesem czekał ją stos ofiarny, wreszcie cudowne ocalenie dziewczyny przez Artemidę, która uczyniła z niej swą kapłankę w Taurydzie, znalazły odzwierciedlenie
w licznych dziełach sztuki i tekstach literackich. Obraz Timantesa był najbardziej
znaną realizacją tego mitu w malarstwie antycznym. Popularność zaginionego
dzieła sztuki w późniejszych epokach była związana z jego licznymi interpretacjami, zawartymi w tekstach najwybitniejszych mówców i teoretyków retoryki
rzymskiej, a także w wypowiedziach średniowiecznych i nowożytnych autorytetów w dziedzinie teorii malarstwa i literatury. Pliniusz uznał Ofiarowanie Ifigenii
za dowód niezwykłego talentu i nieprzeciętnej wrażliwości malarza, pisząc w swej
Historii naturalnej:
A Timantes miał ogromny talent. Jego pędzla jest przecież Ifigenia, wychwalana przez
mówców. Ona sama stoi na tym obrazie przy ołtarzu, na krótko przed swoją śmiercią
ofiarną; wszystkich innych namalował artysta jako pogrążonych w żalu, zwłaszcza
stryja, wyczerpawszy zaś wszystkie możliwości przedstawienia żałoby, ojcu twarz
przysłonił, bo już nie potrafił pokazać jej z odpowiednim wyrazem4.

Cyceron wspominał Timantesa jako tego, który „pędzlem głębokiego żalu ojca
wyobrazić nie zdołał” (non posset imitari)5 i wolał zasłonić twarz cierpiącego,
przyznając się tym samym do świadomości ograniczeń sztuki malarskiej. Timantesowskie Ofiarowanie Ifigenii weszło na stałe do dyskusji na temat imitacji,
kwestii decorum, relacji między sztuką a naturą oraz sposobów oddziaływania
dzieła sztuki na odbiorcę i granic reprezentacji.
Wydaje się, iż największe znaczenie dla XVII-wiecznych odniesień do zaginionego malowidła miała lektura interpretacji Kwintyliana, znanej także za pośrednictwem późniejszych komentatorów jego tekstów. Autor Kształcenia mówcy tak
ocenił dokonanie Timantesa:

[dostęp: 21.10.2014]; Künstlerlexikon der Antike, t. 2: L–Z, Hrsg. D. Vollkommer-Glökler,
München–Leipzig 2004, s. 467–468; B. Miciński, Podróże do piekieł i inne eseje, Kraków
1994, s. 23–28; M. Nowicka, Malarstwo antyczne. Zarys, Wrocław 1985, s. 103–109;
M. Robertson, A History of Greek Art, vol. 1, Cambridge 1975, s. 413–414; J. R. Spencer,
Ut rhetorica pictura: studium o teorii malarskiej Quattrocenta, tłum. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1985, t. 76/3, s. 197–218; D. Summers, Kontrapost: styl i znaczenie
w sztuce renesansowej, tłum. J. Lekczyńska, „Pamiętnik Literacki” 1985, t. 76/3, s. 219–
268; Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–1600, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1985,
s. 139, 169, 205.
4
Pliniusz, Historia naturalna, tłum. I. T. Zawadzcy, Wrocław 1961, s. 398–399.
5
M. Tullius Cicero, Orator, Berlin 1859, s. 74; idem, Mówca Brutusowi poświęcony, [w:]
idem, Dzieła, t. 6, tłum. E. Rykaczewski, Poznań 1879, s. 21.
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Malując bowiem ofiarowanie Ifigenii, nadał smutny wyraz twarzy Kalchasowi, smutniejszy Odysseuszowi, a najsmutniejszy, na jaki się sztuka zdobyć mogła, Menelaosowi. Wyczerpał więc wszystkie stopnie w przedstawieniu tego uczucia, a nie wiedząc,
w jaki najstosowniejszy sposób wyrazić boleść na twarzy ojca, namalował go z głową
ukrytą w szacie i każdemu widzowi pozwolił w ten sposób własnym sercem odczuć
jego przeżycie6.

Zaginione malowidło posłużyło Kwintylianowi do zobrazowania pojęcia stosowności, niezwykle ważnego w teorii retoryki. Wyjątkowo problematyczne w kontekście decorum było wszak wszystko to, co nie mogło być wysłowione, bo nie powinno ujrzeć światła dziennego, bądź też język ludzki (i sztuka) nie były w stanie
wyrazić tego adekwatnie i z odpowiednią siłą.
Timantesowska zasłona bywała często odczytywana jako wymowne przemilczenie. Wspomniany już Pliniusz pisał o autorze Ofiarowania Ifigenii: „To jedyny
spośród malarzy, w którego dziełach zawsze człowiek domyśla się więcej, niż
jest namalowane, i chociaż technikę ma opanowaną świetnie, talent góruje nad
techniką”7.
Pliniusz zwracał uwagę na zdolność Timantesa do kształtowania nowatorskich
rozwiązań ikonograficznych, uwypuklających treści i emocje zawarte w jego dziełach. Te właśnie umiejętności zapewniły greckiemu malarzowi uznanie wśród
potomnych, którzy chwalili akt zasłonięcia twarzy Agamemnonowi jako przezorność, umiar i pokorę. Lodovico Dolce w dialogu Aretino (1557) tak odniósł się do
Timantesowskiego decorum:
Weźmy Timantesa, jednego ze słynnych malarzy starożytnych. Namalował on Ifigenię,
córkę Agamemnona, na której temat Eurypides skomponował piękną tragedię, przełożoną przez Dolcego i wystawioną tu w Wenecji kilka lat temu. Namalował ją, powiadam, przed ołtarzem, na którym miała zostać Dianie złożona w ofierze. Malarz zróżnicował wyraz boleści na twarzach obecnych, lecz nie będąc pewien, czy będzie potrafił
nadać jej jeszcze większą siłę na twarzy zrozpaczonego ojca, przedstawił go zakrywającego sobie oblicze rąbkiem draperii lub brzegiem szaty i nie naruszył w tym bynajmniej właściwości, ponieważ wydawało się, że Agamemnon jako ojciec nie może patrzeć na to, jak córkę jego będą zabijać na ofiarę8.

Z punktu widzenia retoryki istotne było podkreślenie przez interpretatorów
dzieła Timantesa niemożliwości jakiejkolwiek reprezentacji, zarówno słownej,
jak i plastycznej. Dzięki wykorzystaniu toposu Ofiarowania Ifigenii autorzy tekstów o charakterze konsolacyjnym wyraźnie wzmacniali ładunek emocjonalny
swoich przemów, jakby odwołując się do stwierdzenia Kwintyliana, który gest
6
7
8

M. F. Quintilianus, Kształcenie mówcy, tłum. M. Brożek, Wrocław 1951, s. 195.
Pliniusz, op. cit., s. 399.
Cyt. za: Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–1600, op. cit., s. 205.
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malarza porównał do słów Salustiusza o Kartaginie: „należy raczej milczeć, niż
powiedzieć za mało”9. I chociaż Maria Barłowska stwierdziła, iż „taka pogłębiona, retoryczna interpretacja pozostaje raczej poza zasięgiem staropolskich
oratorów”10, wydaje się, że bliski takiego rozumienia był przeor wileńskiego
konwentu Dominikanów Adam Piekarski11, który posłużył się interesującym nas
toposem w dedykacji poprzedzającej kazanie wygłoszone na pogrzebie Barbary
z Radziwiłłów Kiszczyny. Adresatką przedmowy była matka zmarłej, księżna
Anna Radziwiłłowa:
Domyślam się i rozumiem dobrze, iż Wasza Ks[iążęca] M[iłość] śmierć jedynej córki
swojej oblewać raczysz łzami, a łzami macierzyńskiemi, których nikt jako pojąć tak
opisać nie może. Jeden swego wieku sławny malarz Ifigeniją umierającą tak wymalował, że wszytkich, co ten obraz widzieli, do żalu wzbudzał. Postawił też i ojca jej, na
córkę umierającą patrzącego, ale iż twarzy takiej uczynić nie mógł, w której by nie
prosty, ale ojcowski żal dostatecznie znać było, zasłonę dał na twarz jego z farb subtelnych, dając znać, iż rzecz niepodobna taką boleść farbami wyrazić. A jeśliż ojcowski żal
do malowania trudny, jako daleko trudniejszy macierzyński? Bo jako nad macierzyńską miłość więtsza, nad żałość – cięższa być nie może12.

Dominikanin, podobnie jak wymieniony przez wydawcę kazania na marginesie grecki malarz Timantes, uciekł się w swej przemowie dedykacyjnej do techniki stopniowania żalu. Komentatorzy zaginionego malowidła jednogłośnie podkreślali znaczącą gradację emocji przedstawionych na obrazie, której kulminacją
było „niewyrażalne”: rozpacz niemożliwa do przedstawienia, ukryta za zasłoną
na twarzy Agamemnona. Piekarski, przywołując starożytne dzieło sztuki, uznał
je za przykład niemożności poradzenia sobie z tematem śmierci dziecka i żałoby
9

M. F. Quintilianus, op. cit.
M. Barłowska, op. cit., s. 24.
11
Na temat Adama Piekarskiego zob. S. Barącz, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego,
t. 2, Lwów 1861, s. 226; J. Kłoczowski, Polska prowincja dominikańska w średniowieczu
i Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów, Poznań 2008, s. 388–389, 396–401, 404, 411,
415, 416, 427; J. S. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w kościele Katolickim, t. 2, Kraków
1896, s. 167; J. Pociecha, Adam Piekarski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 60; R. Świętochowski, A. Chruszczewski,
Polonia dominicana apud extraneos, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce, t. 2,
red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975, s. 481; Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, tłum.
i oprac. J. Starnawski, Kraków 1970, s. 185, 316.
12
A. Piekarski, Jaśnie Oświeconej Księżnie, Jej Mości Paniej Annie z Kurlandyjej Radziwiłłowej, Marszałkowej Nawyższej Wielkiego Ks[ięstwa] Litewskiego, ińskiej, puńskiej,
posierwnickiej, wiśtińskiej, etc. starościnej (…), [w:] idem, Kazanie na pogrzebie Wielmożnej Paniej Jej Mości Paniej Barbary Kiszczynej księżny Radziwiłłówny, które ks[iądz] Adam
Piekarski, przeor wileński, dominikanin w kościele Iwińskim [Iwie] dnia 15 września 1614
uczynił (…) W Wilnie, w drukarni Leona Mamonicza Roku 1614, k. A2 recto.
10
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ojca, wskazując jednocześnie na żal macierzyński jako zjawisko o jeszcze większym i trudniejszym do ukazania ładunku emocjonalnym, którego „jako pojąć
tako opisać nie może”. Z tego też powodu dał w swej dedykacji następujące świadectwo, które otworzył retoryczną recusatio, odmową ponownego wzbudzania
żalu poprzez przypominanie bolesnych wydarzeń:

Nierad bym tedy Oświec[onej] Ks[iężnej] M[iłości] jednej krople łez macierzyńskich
poruszył, i dla tego nierychłom się resolwował, jednak do tego przyszło, że Waszej
Ks[iążęcej] M[iłości] tę trochę słów moich oddawam, które jeśliby jaką łzę wytrąciły,
będzie mały dziw, bo i same okrom tego na każde wspomnienie najmilszej córki hojnie
płyną13.

i dalej:

Ja nie tym zamysłem kazanie to moje Waszej Ks[iążęcej] M[iłości] posyłam, abym
więtszy żal pobudził, bo już w sercu W[aszej] Ks[iążęcej] M[iłości] więtszy być nie
może, ani tym, abym go hamował, gdyż w niebieskich duchownych, w potężnych
świeckich sprawach, własny rozsądek W[aszej] Ks[iążęcej] M[iłości] temu wydołać
umie i może, ale abym pokazał, iż zakon Dominika ś[więtego] każdej okazyjej rad do
wyświadczenia powinnej wdzięczności za dobrodziejstwa, które od W[aszej] Ks[iążęcej] M[iłości] ma14.

Dedykacja autorstwa Piekarskiego, osoby adresatce „nieznajomej” (według
słów zamykających przemowę), charakteryzuje się silnym nacechowaniem emocjonalnym. Niemożliwy do wysłowienia ból księżnej, a także głębia jej pozostałych uczuć, zostają niniejszym podane do wiadomości wszystkim późniejszym
czytelnikom kazania i dedykacji. Tekst dominikanina jest pięknym przykładem
XVII-wiecznej sztuki panegirycznej, chwalącej adresata zarówno bezpośrednio,
jak i między wierszami.
Nieznacznie odmienną interpretację malowidła Timantesa zawarł w dedykacji posłanej kasztelanowi lubelskiemu Stefanowi Dobrogostowi Grzybowskiemu
Fabian Myślimski, dominikanin związany początkowo z prowincją ruską, a następnie z krakowskim konwentem pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy15.
Przypisując Grzybowskiemu kazanie wygłoszone ku pamięci córki kasztelana,
Zofii z Grzybowskich Jarczewskiej, uczynił on aluzję do nieobecności adresata
w czasie uroczystości pogrzebowych:

Dorozumiałem się zaraz i przyczyny, dla którejeś się W[asza] M[iłość] od pogrzebowego
szacunku działu tego dobrego absentował: uczyniłeś to W[asza] M[iłość] pewnie dla żalu
wielkiego, który się na ten czas na sercu W[aszej] M[iłości] uwijał, po uwiędłym przez
13

Ibidem, k. A2 verso.
Ibidem.
15
Na temat Fabiana Myślimskiego zob. S Barącz, op. cit., s. 211; K. Mecherzyński,
Historia wymowy w Polsce, t. 3, Kraków 1860, s. 301.
14
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śmierć ślicznym kwiatu swoim, po zardzewiałym rdzą śmiertelną drogim klejnocie swoim, a na ostatek po rozdzielonym niebu i ziemi dobrym dziale a zgoła dziedzictwie swoim.
Uczyniłeś W[asza] M[iłość] mój M[iłościwy] P[anie] równie jako Timantes malarz, który
nie mogąc inaczej żalu Agamemnonowego po zmarłej córce jego wyrazić, twarz mu własną zasłoną opuścił i zasłonił, albo też jako Agar, która na umierające dziecię swoje, patrzeć niemogąc, głosem zawołała: non videbo puerum meum morientem, nie będę patrzała na dziecię moje umierające. Tak właśnie i W[asza] M[iłość] mój M[iłościwy] Pan
w żalu swym po zmarłej córce swej postąpiłeś sobie, wolałeś oczy swoje niebytnością
swoją jakby zasłoną jaką zasłonić i opuścić aniżeli na oczy swe patrząc żal jeszcze większy na sercu swym poruszyć; wierzę łatwie, iżeś W[asza] M[iłość] przypadał na słowa
Agar, nie będę oglądał córki mojej, już nie umierającej, ale do grobu wchodzącej16.

Wątek zaczerpnięty z kultury starożytnej został tu połączony z motywem
biblijnym. Zasłona na twarzy ojca, skrywająca ogrom żalu, była w interpretacji
Myślimskiego ucieczką w nieobecność. Ponieważ rozpacz rodzicielska nie jest
możliwa do ukazania na żadnym obrazie, malarz pozbawił Agamemnona twarzy.
Człowiek przedstawiony bez twarzy stawał się jakby nieobecny, nie uczestniczył
fizycznie w dramatycznym wydarzeniu, jego duch przebywał gdzie indziej, tam,
gdzie tak wielka rozpacz mogła znaleźć swoje miejsce, którego brakowało dla
niej na ziemi. Cierpienie rozkazało mu zakryć twarz, nie patrzeć, nie brać udziału w śmierci Ifigenii. Stefan Dobrogost Grzybowski nie zjawił się na pogrzebie.
Myślimski, porównując go do Agamemnona, tłumaczył absencję kasztelana
właśnie tą niewysłowioną rozpaczą. Nieobecność, niemożność uczestniczenia,
niezdolność do patrzenia na to, co boli, poprzez porównanie do słynnego gestu
ojca Ifigenii, a także dramatycznego apelu biblijnej Hagar, posłużyła w tekście do
wzmocnienia emocjonalnego oddziaływania przemowy na odbiorcę. Wytłumaczenie absencji głębią żalu jest zgrabnym zabiegiem retorycznym, interpretacją
pozwalającą niejako na usprawiedliwienie nieobecności kasztelana lubelskiego.
Topos Timantesowego Ofiarowania Ifigenii był bardzo popularny w dobie staropolskiej. Ani Piekarski, ani Myślimski nie podali bezpośredniego źródła, z którego zaczerpnęli ten motyw. Można się domyślać, że za obecność tego wątku jest
w jakimś stopniu odpowiedzialna popularność zbioru opowieści Factorum et dictorum memorabilum Waleriusza Maksimusa. Przynosi on obfitość różnorodnych
wiadomości i anegdot z dawnych czasów, toteż chętnie wykorzystywany był przez
kaznodziejów. Znalazł się w nim również fragment poświęcony dziełu Timantesa17.
F. Myślimski, Jaśnie Wielmożnemu a mnie wielce M[iłościwemu] P[anu] i Dobrodziejowi
Jego Mości P[anu] Stefanowi Dobrogostowi Grzybowskiemu, Kasztelanowi Lubelskiemu (…),
[w:] idem, Szacunek działu dobrego w stan ś[więty] małżenski Je[g]o M[ości] P[anu] Andrzejowi Jarczewskie[m]u, z woli u przejźrzenia Boskiego wydzielonego (…) od Ks[iędza] Fabiana
Myślimskiego, teologa i kaznodzieje w zakonie Dominika ś[więtego] słuchaczom w kazaniu
uczyniony dnia 24 stycznia roku 1641 (…) we Lwowie, w drukarni Michała Śloski (…), k. A3
recto.
17
Valerius Maximus cum duplici commentario (…), [b.m.] 1516, k. CCLXXXVI.
16
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Inny topos niewyrażalności związany z malarstwem antycznym dotyczył
dzieła słynnego malarza greckiego, Zeuksisa18. Anegdotę o obrazie idealnie pięknej kobiety, stworzonym na podstawie pięciu urodziwych modelek, wybranych
spośród wszystkich mieszkanek starożytnego Krotonu, przekazał potomności
(choć z pewnymi nieścisłościami) Pliniusz w Historii naturalnej, a także Cyceron w De inventione. Zdaniem Cycerona malarz „nie wierzył […], by można było
w jednym ciele znaleźć to wszystko, czego w pięknie poszukiwał, natura bowiem
nie doprowadziła do doskonałości żadnej rzeczy we wszystkich jej częściach”19.
Zaginiony obraz Zeuksisa był zatem przedstawieniem tego, co tak dobre i piękne,
że aż niemożliwe do odnalezienia w rzeczywistości, niewyobrażalne i niewyrażalne. Topos „wyboru Zeuksisa” zagościł na stałe w historiografii artystycznej,
szczególnie w pismach dotyczących relacji między sztuką a naturą, teorii piękna
i imitacji. Zeuksisowska teoria piękna pojawiła się między innymi na kartach
słynnego traktatu O malarstwie Leona Battisty Albertiego:

Kto bowiem nie nabierze doświadczenia, nie uchwyci tej idei piękna, którą z trudem
pojmują nawet bardzo biegli w tej sztuce. Zeuksis, tak wybitny, wykształcony i doświadczony malarz, mając malować obraz, który mieszkańcy Krotonu mieli złożyć
w świątyni bogini Lucyny, nie polegał na swoim talencie – jak to na ogół robili prawie
wszyscy malarze owych czasów – lecz zdawał sobie sprawę, że nie tylko nie stworzy
sam tego, czego potrzebował dla oddania prawdziwego piękna, ale że nawet w naturze
nie znajdzie tego wszystkiego w jednej postaci. Dlatego wybrał spośród młodzieży
w mieście pięć dziewcząt wyróżniających się urodą, ażeby z każdej z nich przenieść
na obraz to, co uzna za najdoskonalsze20.

Podobnie jak w przypadku analiz dzieła Timantesa, interpretacje malowidła
z Krotonu zmierzały ku dyskusjom o granicach sztuki malarskiej i możliwości
reprezentacji. W przywoływanym już dialogu Aretino Lodovico Dolce przywołał
Zeuksisa w roli arbitra elegantiae w kontekście poszukiwania przez artystów
piękna idealnego:

Malarz winien tedy dążyć nie tylko do naśladowania, lecz wręcz do przewyższenia
natury […]. Chodzi tu o ukazanie dzięki sztuce w jednym ciele całej doskonałości piękna, której zazwyczaj natura nie manifestuje nawet w tysiącu ciał. Nie ma bowiem ciała
ludzkiego tak doskonale pięknego, by mu na czymś nie zbywało. Znamy przecież

18
Na temat Zeuksisa zob. M. L. Bernhard, op. cit., s. 568–573; Künstlerlexikon der Antike, op. cit., s. 534–535; M. Gumpert, Grafting Helen: The Abduction of the Classical Past,
Wisconsin 2012; E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa–Kraków 2001,
s. 265–266; M. Robertson, op. cit., s. 411–413; Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–
1600, op. cit., s. 52, 207.
19
M. Tullius Cicero, De inventione, II, 1, [online] http://www.thelatinlibrary.com/cicero/inventione.shtml [dostęp: 3.02.016] [tłum własne].
20
Cyt. za: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 r., oprac.
J. Białostocki, Warszawa 1978, s. 374.
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przykład Zeuksisa, który mając namalować Helenę w Świątyni Krotończyków uznał za
właściwe studiować pięć nagich dziewcząt, a biorąc z jednej te składniki piękna, na
których drugim zbywało, doprowadził swą Helenę do takiej doskonałości, że sława jej
żyje do dziś21.

Topos poszukiwania ideału poprzez wybór został wykorzystany na gruncie
staropolskim między innymi w kazaniu pogrzebowym Jacka Mijakowskiego22 pt.
Znaczna w cnotę matrona, wygłoszonym w czasie uroczystości funeralnych upamiętniających Annę z Ruśca Lubomirską. Tekst ten został poprzedzony rekordową (według Marka Skwary) liczbą pięciu listów o charakterze dedykacyjnym23.
Przedostatnią przemowę, przypisującą dzieło wnuczkom zmarłej, otwiera odwołanie do toposu wyboru Zeuksisa:

Któreżkolwiek czasy i wieki były, kiedy się świat szczycił obrazem czy Dyjanny, czy
Heleny trojańskiej, z kilku co urodziwszych, i piękniejszych panien, od biegłego w malarskich sztukach Zeuksisa malowanym, zaprawdę, teraz tej chluby poprzestaćby musiał, moje M[iłośc]iwe Panie i Panny. Spytacie, czemu? Łacwa odpowiedź. Ponieważ
wieków naszych widzieliśmy nie pięć, abo siedm, ale jednę szczególną, a znaczną
w cnotę Matronę, z której jako z przedniego wizerunku, kupę obrazów, chcę rzec, grono zacnych person białogłowskich, nie w malarskie tylko pstrociny i okazałe cienie,
ale w dobroć, skromność, pobożność chrześcijańską, cnotę, i obyczaje ozdobionych,
widział świat i widzi odformowane. Chcecie wiedzieć co to za Matrona? Waszęć to ja
Jaśnie Wielmożną Babkę, J[ej] M[iłościwą] P[anią] Wojnicką, nad ów Zeuksisów, z piąci, czy z siedmi panienek, jako z kwiateczków złożony wzorek, przedkładam, moje
M[iłośc]iwe Panie i Panny. A słusznie. Bo któż tego niewie, i nie widzi, że z przykładu
tej jednej, a znacznej w cnotę Matrony, jako z nawyborniejszego modeluszu, więcej,
światu na ozdobę i Bogu na pociechę, wydała przezacna Ich M[iłośc]iów P[anów] Lubomirskich familia, białychgłów chwalebnych, niż Zeuksis obrazów misternych. […]
Aby tedy wszyscy widzieli, skąd modelusz tak znacznych cnót, które w Was już dawno

Cyt. za: Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–1600, op. cit., s. 207.
Na temat Jacka Mijakowskiego zob. S. Barącz, op. cit., s. 204–206; R. Mazurkiewicz,
„Kokosz naukami zbawiennymi utuczona”. O. Jacek Mijakowski OP na ambonach Krakowa,
[w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, red. K. Panuś,
Kraków 2006, s. 96–118; W. Kosiński, Jacek Mijakowski, kaznodzieja barokowy, Radom
1916; K. Mecherzyński, op. cit., s. 252–258; J. Krzyżanowski, Mijakowski Jacek Marcin
h. Ogończyk (1608–1647), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21 (1976), s. 52–53; idem,
Z dziejów kaznodziejstwa barokowego. Jacek Mijakowski i jego kazanie o kokoszy, [w:] Kultura i literatura dawnej Polski, red. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1968; E. Ozorowski,
Jacek Mijakowski, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, Warszawa 1982, s. 110–111;
K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, Kraków 2001, s. 438–439;
J. S. Pelczar, op. cit., s. 177–180; R. Świętochowski, Jacek Mijakowski, [w:] Słownik biograficzny oo. Dominikanów w Polsce A–Z, maszynopis, Kraków 1979, s. 205–206; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, op. cit., s. 484.
23
M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Szczecin 1999, s. 333.
21
22
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świat upatrzył, i do tych czas widzi, brała pobożność Wasza, wystawiam tę znaczą
w cnotę Matronę, a świętej pamięci godną Babkę, Mistrzynią i Dobrodziejkę Waszę,
życząc aby ją potomne wieki chwaliły, i pamiętały, po was zacnych, i godnych takiej
Matrony Wnuczkach, jako latorosłkę chwalimy po fruktach, ziółeczka po kwiatkach24.

Mijakowski w swej przemowie do pań z rodu Lubomirskich dokonał odwrócenia toposu; obrazowi ideału, złożonego z licznych elementów piękna znalezionych w naturze, przeciwstawił doskonały wizerunek „znacznej w cnotę matrony”, która przewyższyła z tak wielkim trudem wykoncypowany wzór kobiecości
odmalowany przez Zeuksisa. To jej postać stała się zwierciadłem, z którego
wywodziły się adresatki kazania. Zastosowanie klasycznego toposu niewyrażalnego piękna w formie odwróconej służyło głównie laudacji tytułowej bohaterki
kazania, dobrodziejki krakowskich dominikanów, a także pochwale adresatek
z wykorzystaniem jednej z podstawowych w literaturze panegirycznej technik
ukazywania świetności przodków.
Dedykacje do zwierciadlanego kazania Mijakowskiego miały charakter bardziej panegiryczny niż konsolacyjny. Adresaci przemów, wszyscy blisko spokrewnieni z Anną Lubomirską, byli pocieszani przez krakowskiego kaznodzieję nie
wprost, lecz poprzez ukazanie fundatorki klasztoru na Gródku jako wzoru kobiety
chrześcijańskiej, matki, babki, prababki, a pod koniec życia także zakonnicy. Sława
bohaterki, rozniesiona na cztery strony świata przez „zacne cnej orlice polskiej
potomstwo”, według określenia z dedykacji synowi zmarłej, Stanisławowi Lubomirskiemu, hrabiemu na Wiśniczu25, oraz przykład jej życia i pobożnych dzieł stanowią w oczach Mijakowskiego wystarczającą konsolację dla członków jej rodziny.
W Poetyce Arystotelesa czytamy: „chociażby niemożliwe więc było istnienie takich ludzi, jakich malował Zeuksis, to lepiej jest tak ich przedstawiać, bo ideał powinien mieć pierwszeństwo”26. Wizerunek Anny z Ruśca Lubomirskiej w kazaniu
J. Mijakowski, Pobożnym a Zacnym Paniom i Pannom, Jaśnie Oświeconej Księżnie
Krystynie z Lubomirza Radziwiłłowej Kanclerzynej Wielkiej Litewskiej, Pińskiej, Meweńskiej, Tucholskiej, etc. Starościnej Jaśnie Urodzonej Paniej, Jej Mości P[aniej] Konstancyjej
z Lubomirza Czarnkowskiej, Starościnej Międzyrzeckiej. Jaśnie Urodzonej Paniej, Jej Mości
Paniej Annie z Zebrzydowic Gołuchowskiej, Stężyckiej, Wiślickiej, etc. Starościnej. Wielebnym w Chrystusie Siostrom, i Pannom, Jej Mości Pannie Annie Oleśnickiej Wojewodziance
Lubelskiej, Benedykta św[iętego] Jej M[oś]ci P[aniej] Dominice Zebrzydowskiej Miecznikównie Koronnej. Dominika św[iętego] Zakonnicom Znacznej w cnotę Matrony, Wnuczkom (...),
[w:] idem, Znaczna W Cnotę Matrona (...) Anna z Ruśce Lubomirska, Hrabina na Wiśniczu,
Kasztelanka Wojnicka (...) Dnia 3. Lutego W Krakowie u świętej Trójce schowana, a przy pogrzebie od ks. Jacyntha Mijakowskiego Dominikana teologa, przeora tamże u świętej Trójce
i kaznodzieję u Fary, z katedry pochwalona, teraz zaś z cnotami swemi na pamiątkę potomnym wiekom, a na pociechę pozostałej familijej drukiem wsławiona (...) Roku Pańskiego
1639 w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka (...), k. c2 recto.
25
Ibidem, k. a3 recto.
26
Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983, s. 366.
24
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pogrzebowym oraz poprzedzających je dedykacjach jest świadomie wyidealizowany przez Mijakowskiego, tak by w obrazie życia jednej kobiety pokazać perfekcję wyższą niż legendarne osiągnięcia greckiego malarza. I choć lektura kroniki
fundacyjnej klasztoru Dominikanek na krakowskim Gródku27 pozwala sądzić, iż
znaczna część peanów na cześć „znacznej w cnotę matrony” miała odzwierciedlenie w rzeczywistości, dedykacje ówczesnego przeora krakowskiego konwentu
Dominikanów swą zamierzoną przesadą pokazują nam dziś wyraźnie, że piękno
retoryki barokowej pozostawało na służbie XVII-wiecznego panegiryzmu.
Wybrane przykłady z literatury dominikańskiej mogą być świadectwem, iż
pisarze Zakonu Kaznodziejskiego z upodobaniem odwoływali się w swej twórczości do perswazyjnej roli dzieł sztuki malarskiej, także tych znanych jedynie
z przekazów pisanych. Mówcy dominikańscy doby nowożytnej doskonale zdawali sobie sprawę z retorycznych walorów malarstwa, wykorzystując je w swoich
tekstach za pomocą elementów ekfrazy. Dwa zaginione malowidła, Ofiarowanie
Ifigenii Timantesa i obraz przedstawiający Helenę Trojańską Zeuksisa, wiążą się
z topiką niewyrażalności funkcjonującą w tradycji retorycznej, a także wpisują
się w odwieczny dialog sztuk – słowa i obrazu, mowy, pisma, farby i kamienia.
Obraz wspomaga słowo, wchodzi do retorycznego repertuaru środków perswazyjnych jako element oddziałujący na wyobraźnię poprzez warstwę wizualną
dostępną wyobraźni słuchacza poprzez opis. W momencie, gdy słów brakuje,
gdy są one niewystarczające, by oddać ogrom rozpaczy lub piękna, na ratunek
przychodzą toposy, także te wywodzące się ze sztuk plastycznych, posługujące
się innym językiem i oddziałujące na inne zmysły odbiorcy. Siedemnastowieczne
oratorstwo dążyło do osiągnięcia niezwykłych środków artystycznego wyrazu.
Odwoływanie się do przedstawień z zakresu malarstwa czy rzeźby wprowadzało w kulturę żywego słowa nowe barwy i kształty, dramatyzm światłocienia
i – przede wszystkim – zostawiało miejsce na aktywny udział słuchacza, który
oczyma duszy oglądał obrazy odmalowywane słowem przez kaznodzieję.

Ancient Paintings as the Figures of the Inexpressible
in the Consolation Literature in the Circle
of the Dominicain Order in the First Half of the 17th Century
Abstract

The aim of this paper is to present two interesting topics in the dedicatory letters of
consolation from the first half of the 17th century. Both topics are related with the reception of the history of the ancient paintings: the first one is the legend of Zeuxis and the
portrait of the most beautiful woman, which was created using not only one model, but

27
Kronika fundacyjna Klasztoru Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego na Gródku w Krakowie (1620–1639), red. A. Markiewicz, Kraków 2007.
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many of them, as it was impossible to find a model in the real world to show the idea of
beauty. The second one concerns also a lost masterpiece of ancient painting, The Sacrifice of Iphigenia painted by Thimantes, famous for the figure of Agamemnon, represented with his face covered by his mantle. Those paintings were used in the rhetoric of
consolation as figures of the inexpressible. Polish preachers from the Early Modern period referred to them quite often, especially in the dedicatory letters of their funeral
sermons and in those sermons as well. The present author would like to show the importance of those topics in three dedicatory letters to the sermons: Znaczna w cnotę
matrona written by Jacek Mijakowski, one of the most famous preachers of the 2nd
quarter of the 17th century in Poland, Kazanie na pogrzebie Wielmożnej Paniej Jej Mości
Paniej Barbary Kiszczynej księżny Radziwiłłówny by Adam Piekarski and Szacunek działu
dobrego w stan święty małżeński Jego Mości Panu Andrzejowi Jarczewskiemu, z woli
u przejźrzenia Boskiego wydzielonego written by Fabian Myślimski. Those letters shows
that Dominican preachers used to refer to the paintings to support the argumentation
and persuasion, and they quoted not only the religious art, but also the ancient masterpieces as a part of the classical tradition.
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Dziedzic królewskiej purpury.
Słowo i obraz w propagandowych działaniach
Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”
1
względem przejęcia dziedzictwa Sobieskich
Streszczenie

Michał Kazimierz Radziwiłł, zwany Rybeńko (1702–1762), szczycił się pokrewieństwem z wieloma królewskimi i możnowładczymi rodami europejskimi. Pierwsze
miejsce wśród wyróżnianych przez niego koneksji przypadło rodowi Sobieskich, z którego wywodziła się jego babka Katarzyna Radziwiłłowa, siostra króla Jana III. Pragnąc
wykazać swe pochodzenie, a jednocześnie podkreślić aspiracje do korony królewskiej,
Michał Kazimierz starał się zawłaszczyć całą materialną, jak i duchową schedę pozostałą po tym rodzie. Sięgając po pamięć o rodzie Sobieskich, a nade wszystko o królu
Janie, Radziwiłł próbował oddalić pretensje innych rodów do spadku, między innymi
Sanguszków, Tarłów, Branickich, Jabłonowskich, Stuartów i de Bouillonów. Wojewoda wileński i hetman wielki litewski budował swój autorytet za pomocą wielorakich
środków przekazu, do których zaliczyć należy zlecenia architektoniczne (na przykład
krypta Radziwiłłów w Nieświeżu, restauracja nagrobków Sobieskich w Żółkwi), zlecenia artystyczne (tworzenie galerii portretowej rodu, zamówienia w manufakturze
gobelinów), piśmiennictwo (modlitewniki, genealogie, panegiryki). Wszystko to miało
ukazać potęgę i chwałę tego litewskiego magnata oraz całego jego domu.

Słowa kluczowe

Radziwiłłowie, Sobiescy, propaganda, władza
1

Tekst powstał w ramach projektu grantowego NCN FUGA 4 (umowa UMO-2015/16/S/
HS3/00095) pt. „Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej w Polsce, we Włoszech i we Francji w latach 1658–1716”.
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Michał Kazimierz Radziwiłł, zwany Rybeńko (1702–1762), wojewoda wileński
i hetman wielki litewski od 1744 roku należał niewątpliwie do kategorii tych magnatów, którzy świadomie budowali program gloryfikacji własnego rodu. Czynił
to z troski o należny mu prestiż, chęć osiągnięcia awansu urzędniczego, a na
końcu zdobycia korony królewskiej2. Zdaniem Magdaleny Górskiej pretendowanie do godności monarszej pojmowane było jako uwieńczenie honorów otrzymywanych przez bohatera w nagrodę za cnoty. Eksponowanie wątków królewskich stanowiło także próbę pokazania koligacji magnata z międzynarodowymi
domami panującymi3. Celem artykułu jest wskazanie i interpretacja elementów
propagandy wizualnej i literackiej służących magnatowi do przejęcia splendoru
królewskiego domu Sobieskich (ryc. 1).
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” podjął się kreacji i rozwinięcia propagandy rodowej z dwóch zasadniczych powodów. Za pierwszy czynnik należy uznać koligacje rodzinne. Matka „Rybeńki”, Anna Katarzyna z Sanguszków
(1676–1746), wywodziła się z młodszej, tak zwanej koszyrskiej gałęzi rodu
kniaziowskiego. Po kądzieli Michał Kazimierz był wnukiem starosty suraskiego Hieronima Sanguszki (zm. 1673) oraz Konstancji z Sapiehów (zm. 1691).
Dzięki temu szczycił się pokrewieństwem z Sapiehami i Kopciami, rodzicami
babki macierzystej byli bowiem wojewoda witebski i hetman wielki litewski
Paweł Jan Sapieha (zm. 1665) oraz Anna Barbara z Kopciów (zm. 1707). Należy
także zwrócić uwagę na to, że Anna Katarzyna z Sanguszków była po mieczu
prawnuczką Jana Albrychta Radziwiłła (zm. 1626), ordynata kleckiego i starosty upickiego, oraz szczycącej się niezwykłym wręcz bogactwem Lawinii
z książąt Koreckich (zm. 1641). Ze strony matczynej Michał Kazimierz Radziwiłł miał dwóch stryjów: marszałka nadwornego litewskiego Kazimierza Józefa (zm. 1734) oraz marszałka wielkiego litewskiego Pawła Karola (zm. 1750),
męża Marianny z Lubomirskich (1693–1729), dziedziczki fortuny ordynacji
Szerzej na ten temat zob. T. Zielińska, Więź rodowa domu radziwiłłowskiego w świetle diariusza Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, „Miscellanea Historico-Archivistica” 1989, t. III; eadem, Propaganda świetności domu radziwiłłowskiego epoki Michała
Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, w ówczesnych środkach masowego przekazu, [w:] Między
Wschodem a Zachodem, Rzeczpospolita XVI–XVIII wieku, red. Z. Wójcik, T. Chynczewska-Hennel, Warszawa 1993, s. 205–214; J. Dumanowski, Domus, gens, familia. Więzi rodowe
szlachty polskiej w czasach saskich, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Obyczaje czasów
saskich, red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz, Olsztyn 2000, s. 27–32; T. Bernatowicz, Mitra
i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697–1763),
Warszawa 2011, s. 21–22; R. Jankowski, Śmierć matki i bliskich Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” (1702–1762) w świetle jego diariusza, „Miscellanea Historico-Archivistica”
2015, t. XXII, s. 202–217.
3
M. Górska, Dwór i familia. Wizerunek magnaterii w dekoracji okazjonalnej XVIII stulecia, [w:] Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005, s. 125.
2
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ostrogskiej4. Wobec powyższego wywodu stwierdzić należy, iż matczyne parantele wiązały Michała Kazimierza Radziwiłła z najświetniejszymi domami Wielkiego Księstwa Litewskiego. O wiele zacniejsze i znakomitsze były jednak parantele ojcowskie. Karol Stanisław Radziwiłł (zm. 1719), kanclerz wielki litewski,
był synem podkanclerzego i hetmana polnego litewskiego Michała Kazimierza
Radziwiłła (1635–1680) oraz Katarzyny z Sobieskich (1634–1694), siostry króla
Jana III Sobieskiego (1629–1696)5. Warto dodać, że najstarszy syn króla, Jakub
Ludwik Sobieski (1667–1737), był mężem Jadwigi Elżbiety z ks. na Neuburgu
(1673–1722), a tym samym szwagrem monarchiń europejskich, w tym cesarzowej Eleonory Magdaleny (1655–1720), żony Leopolda I (1640–1705)6. Dzięki
tym związkom Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” szczycił się koligacjami
z domami panującymi Europy, a co ważniejsze dla późniejszego wywodu – z polskim monarchą okrytym chwałą w bitwie wiedeńskiej 1683 roku.
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”, wychowywany w kulcie przodków,
miał głęboką świadomość owych więzi oraz przynależności do jednej z najzamożniejszych rodzin, szczycących się tytułem „książąt Świętego Cesarstwa Rzymskiego”7. Dowodem tego jest europejska podróż edukacyjna, którą Michał Kazimierz
4
A. J. Baranowski, Między Księstwem Litewskim a Koroną Polską. Wzrost roli Sanguszków w Rzeczypospolitej na początku XVIII wieku, [w:] Wokół Sanguszków. Dzieje − sztuka
− kultura, red. B. Bułdys, J. Skrabski, Tarnów 2007, s. 39–41; W. Karkucińska, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000,
s. 7–8; Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski, Poznań
2010, s. 29.
5
H. Dymnicka-Wołoszyńska, Radziwiłł Michał Kazimierz zw. Rybeńko (1702–1762),
[w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław 1987, s. 299; W. Dworzaczek, Genealogia,
Warszawa 1959, tab. 164; I. Kraszewski, Généalogie simplifiée des Radziwiłł (XVIe–XVIIIe
siècles), [w:] Stratégies de la Contre-Réforme en France et en Pologne, eds. Ch. Grell, M. Serwański, I. Kraszewski, Poznań 2006, s. 102.
6
Siostrami Jadwigi Elżbiety były: Maria Zofia (zm. 1748), żona króla Portugalii Piotra II Braganzy, Dorota Zofia (zm. 1748), żona Odoarda II Farnese, ks. Parmy i Piacenzy,
Maria Anna (zm. 1740), żona króla Hiszpanii Karola II Habsburga. Jej braćmi byli elektorzy Palatynatu: Filip Wilhelm (zm. 1693), Jan Wilhelm (zm. 1716), Karol Filip (zm. 1742)
oraz Franciszek Wilhelm (zm. 1732), biskup Trewiru i Moguncji. O wadze tych koligacji
świadczą ówczesne relacje, zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD],
Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 12, Jan Koryciński do Jana III Sobieskiego, b.m.,
18 I 1691, s. 494; Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, sygn. 1559, Jan III Sobieski do Karola Stanisława Radziwiłła, Żółkiew, 14 XII 1690, k. 69v–70; Lwowska Narodowa
Biblioteka Akademii Nauk im. W. Stefanyka, Archiwum Teofilopolskie, f. 103, dz. I, teka
XIII, sygn. 2248, Jan III Sobieski do Kazimierza Jana Sapiehy, Żółkiew, 14 XII 1690, s. 1–3.
7
B. Judkowiak, Arystokratyczna tożsamość książąt nieświeskich w świetle obrazów literackich i teatralnych. W kręgu twórczości Franciszki Urszuli Radziwiłłowej, [w:] Socialinių
tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, t. 4, Vilnius 2010,
s. 433–436.

102

Jarosław Pietrzak

Radziwiłł odbył w latach 1721–17238. Celem wyprawy były odwiedziny dworów
monarszych i arystokratycznych, prezentacja własnej osoby, wyrobienie sobie
kontaktów z osobistościami oraz zdobycie protekcji9. Matka Michała Kazimierza,
która ułożyła plan tej podróży10, liczyła, że syn zyska poparcie władców i z pozycji
starosty przemyskiego szybko awansuje na kolejne szczeble kariery urzędniczej11.
W związku z tym Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” odwiedził kolejno: Berlin,
Drezno, Pragę, Wiedeń, Monachium, Mannheim oraz Paryż, akcentując wszędzie
swoje „królewskie” pokrewieństwo. W Monachium został czule przyjęty przez Teresę Kunegundę (1676–1730), córkę Jana III Sobieskiego i jej męża, elektora Bawarii, Maksymiliana Emanuela Wittelsbacha (1662–1726)12. Innym razem dzięki
protekcji Elżbiety Augusty Wittelsbach (1693–1728) i jej męża Józefa Karola hr.
Palatynatu-Sulzbach (1694–1729) Michał Kazimierz został przyjęty na dworze
elektorskim palatyna reńskiego Karola III Filipa (1661–1742). Był on bratem

Na ten temat zob. Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej… Fragmenty „Diariusza” Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” z lat 1721, 1737 i 1752,
Warszawa 2013; J. Staszewski, Polacy w osiemnastowiecznym Dreźnie, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1986, s. 86–110; J. Dygdała, Młody magnat na drezdeńskim dworze Augusta Mocnego. Fragment europejskiej podróży Michała Kazimierza Radziwiłła z 1722 roku, [w:] Stosunki
polsko-niemieckie w XVI–XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Kielce 2002, s. 205–223; M. Szerszeń,
Radziwiłłowie nad Sekwaną i Tamizą. Karol Stanisław Radziwiłł i Michał Kazimierz Rybeńko − spojrzenie ojca i syna, [w:] Anglosasi, Francuzi i Polacy − wzajemny wizerunek dawniej
i dziś, red. P. Guzowski, M. Kamecka, Białystok 2005, s. 87–99; idem, Rejs Michała Kazimierza
Radziwiłła rzekami Europy (30 lipca−28 września 1722), „Przegląd Historyczny” 2006, R. 97,
z. 3, s. 367–384; A. Mariani, Podróż zagraniczna Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”
(1721–1723). Między tożsamością rodową a poczuciem przynależności do arystokracji europejskiej, [w:] Europejski wiek osiemnasty: uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, s. 211–220.
9
Do tego wyraźnie nawiązywały słowa Mikołaja Złotolińskiego, cześnika sieradzkiego i marszałka dworu Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, który zaklinał Michała Kazimierza, by podczas swej podróży zagranicznej dał dowód przywiązania do cnót, którym
hołdowali jego przodkowie. Zob. AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów [AR], dz. V,
sygn. 18782, Mikołaj Złotoliński do Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”, Nieśwież,
8 IV 1722, s. 195–196.
10
B. Manyś, Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa i Michał Kazimierz Radziwiłł
„Rybeńko”. Relacje matki z synem na podstawie diariusza wojewody wileńskiego, [w:] Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik,
Poznań 2012, s. 131–132.
11
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” posłował na sejmy w 1720, 1730 i 1733 roku.
W 1728 roku otrzymał swój pierwszy urząd koniuszego wielkiego litewskiego. Kolejny
awans nastąpił w 1734 roku, kiedy został wybrany na marszałka nadwornego litewskiego.
W 1735 roku otrzymał kasztelanię trocką i buławę polną litewską, w 1737 roku został mianowany wojewodą trockim, a w 1742 roku awansował na kasztelanię wileńską.
12
AGAD, AR, dz. V, sygn. 696/I, Jerzy Białłozor do Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, Monachium, 19 VI 1722, s. 104–105; dz. VI, sygn. II-80a, „Diariusz Michała
Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” (1719–1761)” [Diariusz], k. 138.
8
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Jadwigi Elżbiety Sobieskiej i mężem Teresy Lubomirskiej (1685–1712), po kądzieli
wnuczki Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej13. Podczas pobytu w Dreźnie Michał Kazimierz Radziwiłł dostąpił zaszczytu przebywania w towarzystwie dworu
Augusta II, jego syna, królewicza Fryderyka Augusta (1696–1763) i synowej Marii
Józefy Habsburżanki (1699–1757)14. W stolicy Cesarstwa młody Radziwiłł został
podjęty z najwyższymi honorami. Wizyta na dworze Karola VI Habsburga (1685–
1740) pozwoliła mu przypomnieć nie tylko o zasługach Jana III Sobieskiego, ale
także o związku łączącym jego kuzyna, królewicza Jakuba Ludwika, z siostrą
matki cesarza, Jadwigą Elżbietą15. Ostatnim etapem podróży był Paryż, w którym
Michał Kazimierz Radziwiłł, pragnąc mieć wstęp na salony arystokratyczne, powołał się na więź z Marią Klementyną Sobieską (1701–1735), tytularną królową Wielkiej Brytanii (zm. 1735), żoną Jakuba III Stuarta (1688–1766), zwanego
„Starszym Pretendentem”: „Królowa angielska siostra moja Klementyna Sobieska
z domu córka królewicza Jakuba dała mi rekomendację do Madame de Mesiere
zacnej damy. Ta wtedy stała mi się matką, wszędzie mnie deklarowała prowadzić
i świętymi dniami na obiadach u siebie kazała bywać i jakom dziś był, na jutro
zaprosiła”16. Powyższy cytat pokazuje, że pochodzenie Radziwiłła otwierało mu
drzwi do najważniejszych miejsc, w których decydowano o kształcie politycznym
ówczesnej Europy oraz rozprawiano o nauce, sztuce, filozofii etc. Wyjątkowo intensywne życie towarzyskie Michała Kazimierza Radziwiłła wymuszane było także podejmowaniem zarówno cudzoziemców, jak i rodaków zabiegających o jego
łaskę: „Znajomych tu książę Dobrodziej już ma siła i rzadko u siebie jada, zawsze
bywa zapraszany, a kiedy zaś u siebie je to stołowników niemało naschodzi się”17.
Dzięki temu jednym z najwierniejszych kompanów książęcej edukacji stał się infant portugalski Emanuel z rodu Bragança (1697–1766). Znajomość ta przypomniała Michałowi Kazimierzowi o ich wspólnej więzi z domem Sobieskich18.
13
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 116. Teresa (zm. 1711) była córką Teofili
z Ostrogskich-Zasławskich i Józefa Karola Lubomirskich.
14
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 85–90.
15
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 100–105. Na dworze wiedeńskim Michał
Kazimierz Radziwiłł był świadkiem stosowania etykiety hiszpańskiej, a ponadto został
zaproszony do stołu cesarskiego, co uważano za najwyższe wyróżnienie.
16
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 132.
17
AGAD, AR, dz. V, sygn. 696/I, J. Białłozor do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Paryż, VI 1722, s. 107.
18
Infant Emanuel był synem Piotra II I Marii Zofii von Pfalz-Neuburg, siostry Jadwigi
Elżbiety Sobieskiej, O wspólnym spędzaniu czasu w towarzystwie infanta Emanuela zob.
AGAD, AR, dz. V, sygn. 696/I, J. Białłozor do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Paryż, 25 VI
1722, s. 108; dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 127; Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku [NAHB], fond 694, opis 1, numer 65, Rejestr percepty i ekspensy w drodze J. O. Xięcia JMci Michała Kazimierza Radziwiłła natenczas starosty przemyskiego do
cudzych krajów jadącego edukować się w roku 1721 dnia 4 Novembra w Człuchowie Jan
Jabłoński, k. 64v–90.
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Drugą przyczyną gloryfikacji rodu, zasygnalizowaną we wstępie, była wzrastająca od 1733 roku aktywność Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” na tle
innych przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Teresa Zielińska obdarzyła wojewodę
wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego mianem „dziekana” familii radziwiłłowskiej19. Określenie to jest wielce trafne, Michał Kazimierz Radziwiłł dysponował bowiem ogromnymi dobrami ziemskimi i bogactwami pozwalającymi mu
prowadzić czynną działalność publiczną, a także pełnił najważniejsze urzędy za
czasów panowania Augusta III Wettina. W cieniu Michała Kazimierza pozostawali jego liczni krewni. O wiele mniejsze talenty polityczne objawiali brat „Rybeńki” Hieronim Florian (1715–1760), podczaszy, a potem chorąży litewski20, oraz
jego kuzyn Mikołaj Faustyn (1688–1749), od 1729 roku wojewoda nowogródzki. Synowie Mikołaja Faustyna: starosta miński i pisarz wielki litewski Udalryk
(1712–1763), Jerzy (1721–1754), wojewoda nowogródzki od 1746 roku, starosta
rzeczycki Albrycht (1717–1762) i podkomorzy litewski Stanisław (1722–1787),
a także bratankowie: Leon (1722–1755), pisarz polny litewski, i Marcin (1705–
1782), krajczy litewski, zabierali głos wyłącznie w sprawach lokalnych lub w ogóle nie angażowali się w działania na arenie publicznej21.
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”, mając ogromne aspiracje względem
podniesienia znaczenia rodu, postanowił wykorzystać swoją pozycję oraz koligacje
do przejęcia schedy po stopniowo wymierającym rodzie Sobieskich. Niewątpliwie
wpływ na postępowanie hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego
miała jego przedsiębiorcza matka Anna Katarzyna z Sanguszków. W memoriale Illucydacja tak Wielkich Pretensyji y Krzywd Naszych które Synowie Moi ponieśli od Najjaśniejszego Domu Wielkiej Pamięci Króla JMci Polskiego Jana Trzeciego twierdziła,
że siostra króla, Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, będąca dziedziczką połowy
dóbr ojczystych i macierzystych, oddała je bratu uprzednio przezeń zwiedziona:
Tej wtedy substancji Matka Nasza do której należała połowa, ponieważ nie było więcej
tylko ich dwoje i ojczystej i macierzystej tak wielkiej sukcesji nic więcej nie profitowała jako tylko jeden pałac w Lublinie wart 30 000, a sukcesję milionową należącą po
Daniłowiczach i Żółkiewskich Król JMść sam objął wymógłszy na siostrze swojej

T. Zielińska, Propaganda..., op. cit., s. 206; Z. Anusik, A. Stroynowski, Radziwiłłowie
w epoce saskiej. Zarys dziejów politycznych i majątkowych, „Acta Universitatis Lodziensis”,
Folia Historica, t. 33, 1989.
20
Hieronim Florian, wysuwając swą kandydaturę do korony królewskiej, powoływał
się na pokrewieństwo z babką Katarzyną z Sobieskich Radziwiłłową. Miał przez to mawiać, że jest z „tylą monarchami skoligowany i z królewskiej krwi idący”. Niekiedy natomiast twierdził, że tron królewski przepowiedziała mu wróżka – zob. T. Bernatowicz,
Niezrealizowana „królewska” rezydencja w Białej Podlaskiej, [w:] Artyści włoscy w Polsce
XV–XVIII wieku, red. J. A. Chrościcki, T. Bernatowicz, J. Pelc et al., Warszawa 2004, s. 503;
J. K. Goliński, Rzeczy którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa… Dwór Hieronima Floriana Radziwiłła i jego rozrywki, [w:] Dwory magnackie w XVIII wieku..., op. cit., s. 187.
21
T. Zielińska, Propaganda..., op. cit., s. 206–207.
19
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kwitację wszystkie ustawicznie, że miał łaskę swoją królewską i protekcję świadczyć
Domowi Naszemu. Pozór Król jeno dawał, że to na zniesienie długów Ś.P. Dziada Naszego, z tak wielkiej substancji naszych, że trzymać Matka Nasza mogła bez utraty
dobra i dzierżawy spłacić wszystko, tak jako i teraz się dzieci w Domu Naszym, kiedy
ja z tej substancji spłaciłam na trzy miliony, a nad to nie sprzedała z substancji mojej
nie je nam przyczyniła22.

Synowa Katarzyny dowodziła, iż król nieprawnie pobrał ze skarbca nieświeskiego kosztowności jej teścia, a ponadto odebrał siostrze starostwa homelskie,
propojskie, człuchowskie, dobra rzucewsko-śmiechowskie oraz rezydencję Radziwiłłów w Kolibce na Pomorzu Gdańskim23.
Niespełnione plany mariażu Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” z Marią Karoliną Sobieską (1697–1740), córką królewicza Jakuba i Jadwigi Elżbiety
Neuburskiej, rozwiały marzenia o przejęciu schedy i pogrzebały próby polubownego rozstrzygnięcia sporu24. Anna Katarzyna z Sanguszków poprzez zajęcie
dóbr Sobieskich pragnęła sięgnąć po nowe źródło dochodu płynące do skarbu
książęcego. W liście z 11 kwietnia 1736 roku ubolewała, ale jednocześnie radziła:
Jak Bóg chciał nas ukarać tym przyjazdem ks. de Bulion [Marii Karoliny z Sobieskich],
że nas odstrychnęła od tej substancji królewicza Jakuba, a najbardziej mobilia i tak
wiele innych rzeczy, z których mogliśmy profitować, jako to przez papiery i archiwa,
22

Znane swą dwie wersje tego memoriału, w pełni zbieżne ze sobą: AGAD, AR, dz. XI,
sygn. 113, s. 238–246; Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków Teki
Arabskie [ANK, AS TA], sygn. 190/7, k. 9–11. Fakt, że Katarzyna w swej oprawie ślubnej
w 1650 roku nie otrzymała od matki żadnych dóbr ziemskich, skłania do stwierdzenia,
że w układzie z 1662 roku Jan Sobieski, będący po śmierci brata i matki jedynym dysponentem dóbr, dobrowolnie przyznał siostrze niewielką część schedy po rodzicach. Sama
Katarzyna zrzekła się praw do Żółkiewszczyzny. Dobra oddane Katarzynie zostały przejęte przez Jana wraz z zapisem na Błudowie, co potwierdza wywód Sanguszkowej – zob.
AGAD, AR, dz. XI, sygn. 111, k. 180; ANK, AS TA, sygn. 139/12, s. 1–11; ANK, AS TA, sygn.
252/27, s. 1–2; ANK, Archiwum Podhoreckie, sygn. I/143, s. 65–76.
23
F. Schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego, tłum. W. Sawicki, W. Szreniawski, Gdańsk–Puck–Wejherowo 2011, s. 294; M. Komaszyński, Jan III Sobieski a Bałtyk, Gdańsk 1983, s. 52; W. Odyniec, Polscy i litewscy magnaci na północnych Kaszubach
w drugiej połowie XVII w., [w:] Najstarsze dzieje Wejherowa, red. S. Gierszewski, Wejherowo 1988, s. 69–70; M. Ujma, Latyfundium Jana Sobieskiego, Opole 2005, s. 51; J. Pietrzak,
Pomiędzy idealizmem a pragmatyzmem − postać Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej
w kręgu rodzinnej pamięci, „Słupskie Studia Historyczne” 2012, t. 18, s. 91–92.
24
Pierwsze spotkanie Michała Kazimierza i Marii Karoliny miało miejsce w Oławie
w 1719 roku. Niemniej brak zgody i intrygi Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej przeszkodziły w zawarciu związku. Maria Karolina poślubiła w 1723 roku księcia Fryderyka
Maurycego Kazimierza de Bouillon, a po jego śmierci, wbrew woli ojca, jego brata, Karola
Gotfryda, za co królewicz Jakub postanowił ją wydziedziczyć. Szerzej zob. A. Skrzypietz,
Maria Karolina de Bouillon i jej kontakty z Radziwiłłami, [w:] Radziwiłłowie..., op. cit.,
s. 371–373.
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które by nam mogły pokazać drogę do wszystkiego […] Teraz jednak nie trzeba opuszczać rąk i brać się do posesji, jako mogąc, pod opieki żadnym żywym sposobem nikt
nas nie oddali, jako opiekunów i pretendentów do tej fortuny25.

Nadzieja na przejęcie majątku Sobieskich pojawiła się rok po skreśleniu wyżej cytowanego listu Anny Katarzyny z Sanguszków. Śmierć królewicza Jakuba
w 1737 roku sprawiła, że jedyną żyjącą sukcesorką dóbr została jego córka, Maria Karolina. Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” jednoznacznie określił wówczas pozycję i cele Radziwiłłów w stosunku do spadku po królewskiej rodzinie:

W Dyjampolu, tam zastałem pocztę warszawską, w której list Karoliny z Sobieskich
księżnej de Bouillon notyfikujący, że w Żółkwi, rezydencji swojej, ojciec jej Jakub Sobieski, królewicz polski, ostatni z imienia swego najstarszy, syn nieśmiertelnej pamięci Jana
Trzeciego, króla polskiego dziada mego, gdyż Katarzyna z Sobieskich, babka moja rodzona, była rodzoną siostrą Jana Trzeciego, per consequens dziś w Polsce nie masz nikogo bliższego jako my descendentes z Katarzyny i żałobę jutro zaczynam mieć26.

Tonące w długach dobra Sobieskich, bez starostwa jaworowskiego i oprawy
wdowiej Marii Kazimiery, ograniczone swym zasięgiem do Żółkwi, Złoczowa, Pomorzan, Kukizowa i Kulikowa, potrzebowały ratunku. Rozwiązaniem okazała się
ich sprzedaż Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłowi „Rybeńce” na mocy umów
z 1739 i 1740 roku27.
Nagła śmierć Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon w 1740 roku rozpętała kolejny konflikt28. O schedę po Sobieskich wystąpili książęta de Bouillon

25
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 122, A. K. z Sanguszków Radziwiłłowa do M. K. Radziwiłła
„Rybeńko”, Słuck 11 IV 1736, s. 315.
26
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80, Diariusz, s. 878. O śmierci królewicza Jakuba zob.
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 409, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Nieśwież, 27 I 1738, s. 47–48.
27
AGAD, AR, dz. XI, sygn. 146, s. 163. Perypetie i rokowania związane z zawarciem umowy zob. W. Roszkowska, Maria Karolina ks. de Bouillon ostatnia wnuczka Jana III Sobieskiego,
„Acta Universitatis Wratsialviensis” Folia Historica, nr 903, 1987, s. 5–28; A. Skrzypietz, Maria Karolina..., op. cit., s. 374–378; eadem, The Radzivills Towards the Heritage of the Sobieskis, [w:] Baltijos regiono istorija ir kultura. Lietuva ir Lenkija, red. R. Silużinskas, Kłajpeda
2007; eadem, Królewscy synowie Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011,
s. 589–590. Na mocy umowy z 1740 roku Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” otrzymał:
Żółkiew, Złoczów, Żółtańce, Kukizów i Kulików. Miał ponadto skwitować pretensje Stuartów oraz spłacić wojewodę sandomierskiego Jana Tarłę, plenipotenta de Bouillonów. Maria
Karolina otrzymała 800 000 złotych polskich z sumy miliona złotych. Zastrzegła sobie dożywotnią rezydencję w Żółkwi i dochody z Turynki. Dnia 24 marca 1740 roku nastąpił uroczysty wjazd Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” do Żółkwi i objęcie w posesję dóbr.
28
O okolicznościach śmierci Marii Karoliny z Sobieskich de Bouillon zob. AGAD, AR, dz.
VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 1054, 1055; dz. V, sygn. 18406, Andrzej Stanisław Załuski do
Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej, Żółkiew, 30 V 1740, s. 20–22; dz. XXXIV,
Wiadomości z Warszawy, 21 V 1740, s. 38; Wiadomości z Żółkwi, 11 V 1740, s. 39–40.

Dziedzic królewskiej purpury...

107

− Karol Gotfryd (1706–1771) przez plenipotenta Antoniego de Bacqueville’a
oraz córka zmarłej, Ludwika ks. de Rohan (1725–1793). Pretensje zgłosili też
potomkowie Marii Klementyny Sobieskiej, Karol Edward (1720–1788) i Henryk
Benedykt (1725–1807) Stuartowie. Z równym zaangażowaniem zabiegi podjęli
Sanguszkowie, uzasadniając, iż prawa nabyli w wyniku małżeństwa Pawła Karola Sanguszki z Marianną Lubomirską (zm. 1729), wnuczką Katarzyny29. Wobec
zaistniałych sporów Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” postanowił wykorzystać uroczystości pogrzebowe Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon oraz
obchody rocznicy śmierci królewicza Jakuba do podkreślenia zarówno swego
pokrewieństwa z rodem Sobieskich, jak i swych wyłącznych praw do dóbr żółkiewskich, zapisanych mu w akcie transakcji30.
Pierwsze uroczystości pogrzebowe Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon odbyły się tuż po jej śmierci, 20 maja 1740 roku, w kościele katedralnym we
Lwowie. Jak wynika z opisu uroczystości, w oprawie artystycznej castrum doloris dominowały elementy (głównie herby oraz figury geniuszy z inskrypcjami)
podkreślające związek zmarłej z królami Anglii, Francji, elektorem Bawarii, Palatynatu, Kolonii oraz książętami de Bouillon, a dopiero na drugim miejscu z Radziwiłłami, Lubomirskimi, Jabłonowskimi i Ostrogskimi-Zasławskimi31. Książę
Michał Kazimierz po przybyciu do Żółkwi na początku czerwca 1740 roku podjął decyzję o zorganizowaniu nowych egzekwii pogrzebowych, by wyeksponować koligacje pomiędzy domem Sobieskich i Radziwiłłów. Misję przewiezienia ciała do Warszawy książę powierzył swemu zaufanemu, proboszczowi
żółkiewskiemu księdzu Grzegorzowi Mockiemu32. Michał Kazimierz Radziwiłł
29

ANK, AS TA, sygn. 170/9, k. 5–7, 25–36; ANK, AS TA, sygn. 413/4, Janusz Aleksander
Sanguszko do Czarneckiego, Dubno 28 X 1773, k. 1–2. Pretensje jako pierwszy zgłosił Paweł Karol Sanguszko, marszałek wielki litewski, przygotowując obszerny memoriał. Jego
syn, Janusz Aleksander Sanguszko, nakazał zebranie dokumentów w tej sprawie.
30
Pogrzeb jak czynnik legalizujący prawa do przejęcia dóbr był także wykorzystywany
przez dziadka Michała Kazimierza, noszącego te same imiona, podkanclerzego i hetmana
polnego litewskiego (zm. 1680). W 1665 roku zorganizował on wystawny pogrzeb Joanny
Katarzyny z Radziwiłłów primo voto Wejherowej secundo voto Leszczyńskiej, właścicielki starostwa człuchowskiego, a w 1670 roku pogrzeb koniuszego litewskiego Bogusława
Radziwiłła celem udowodnienia swych praw do tak zwanych dóbr neuburskich – zob.
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 364, Michał Kazimierz Radziwiłł do Bogusława Radziwiłła, Biała,
9 V 1665, s. 57; sygn. 365, Tenże do tegoż, Warszawa, 17 VII 1665, s. 5–6; Tenże do tegoż,
Człuchów, 24 VII 1665, s. 8; sygn. 368, Tenże do Jana R. Fehra, Warszawa, 22 IV 1670, s. 61;
Tenże do Michała Czartoryskiego, Królewiec, 8 V 1670, s. 65.
31
Ze Lwowa die 20 Maii 1740, „Kurier Polski” [KP], nr CLXXXII.
32
Ciało księżnej de Bouillon przewieziono do Warszawy, natomiast serce pochowano w kolegiacie żółkiewskiej 13 czerwca 1740 roku po mszy odprawionej przez biskupa
chełmińskiego Andrzeja Stanisława Załuskiego i biskupa ormiańskiego Augustynowicza.
W pogrzebie wziął także udział miecznik litewski Janusz Aleksander ks. Sanguszko jako
krewny zmarłej księżnej – zob. AGAD, AR, dz. IV, sygn. 414, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do
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„Rybeńko” zatroszczył się także o to, by uroczystości żałobne odbyły się w asyście licznego grona szlachty. W związku z tym pompa funebris zaplanowano
na czas obradowania w stolicy sejmu33. Nieprzypadkowo także na miejsce egzekwii wybrany został kościół Sakramentek, ufundowany w 1687 roku przez
Marię Kazimierę jako wotum za zwycięstwo odniesione przez Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem. W ten symboliczny sposób pamięć o ostatniej z Sobieskich krzyżowała się ze wspomnieniem sławy króla − wspólnego
przodka zmarłej i Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”. Radziwiłł dzięki
tym zabiegom chciał zyskać opinię magnata równego swym pochodzeniem
i bogactwem monarsze. Doświadczenie osobistego tryumfu, poszukiwanie
pretekstu do zademonstrowania wspaniałości własnej rodziny wpisane było
w obchody żałobne, choć oficjalnie książę zastrzegał, że czyni to: „przez koneksję krwi do niej [Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon] należącej […]
i z chrześcijańskiej miłości”34. W kulturze staropolskiej obrządek pogrzebowy
łączył w sobie chrześcijański obowiązek pochówku ciała, wynikający z wiary
w jego zmartwychwstanie, troskę o zapobieżenie deprecjacji szczątków oraz
przejaw działalności propagandowej organizatora35. Wystawność pogrzebu
krewnych wpisana była w kanon postępowania każdego magnata, a także stanowiła istotny element różnicujący i wynoszący organizatora ponad przeciętność. Choć w swych testamentach zmarli niekiedy upraszali, by ich pochówek
odbył się bez ceremonii, okazałego katafalku, kazań oraz rzeszy żałobników, to
− jak stwierdził Juliusz A. Chrościcki – „dla większości obecnych na pogrzebie,
A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Żółkiew, 15 VI 1740, s. 41; dz. VI, sygn. II-80, Diariusz,
s. 1057, 1058; Wiadomości z Żółkwi, die 14 Junii 1740, KP, nr CLXXXV.
33
Należy dodać, że w Warszawie ciało Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon
znalazło się już 22 czerwca 1740 roku i zostało − jak określa „Kurier Polski” − przyjęte
incognito. Zob. Z Warszawy die 22 Junii 1740, KP, nr CLXXXV.
34
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 415, A. S. Załuski, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Warszawa 2 XI 1740.
35
O staropolskim pogrzebie zob. W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Lwów
1921, passim; A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 3, Kraków 1931, s. 87; T. Mańkowski, Genealogia sarmatyzmu, Warszawa 1946, passim; Z. Kuchowicz, Z dziejów obyczajów
polskich wieku XVII i pierwszej połowy XVIII w., Warszawa 1957; W. Czapliński, J. Długosz,
Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976, s. 215–220; J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, passim; B. Rok, Zagadnienia śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, Wrocław 1991, s. 170–183;
S. Baczewski, Propagandowa rola szlacheckiego pogrzebu z XVII wieku w świetle kazań
pogrzebowych, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci,
red. H. Suchojad, Warszawa 2001, s. 203–205; B. Popiołek, Woli mojej ostatniej Testament
ten. Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII o XVIII wieku, Kraków
2009, s. 75–104; O. Vinnychenko, „Ciało moje grzeszne oddaję ziemi”. Dyspozycje pogrzebowe szlachty w aktach sądowych lwowskich i przemyskich z pierwszej połowy XVII wieku,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2012, R. LX, nr 2, s. 302–306.
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atmosfera nadzwyczajnej wystawności, poczucie świątecznej chwili było niezbędnym i koniecznym elementem ich życia, a każdy szlachcic uważał sobie
za obowiązek z pietyzmem i najokazalszą pompą składać do grobu drogą mu
osobę”36. Podobna barokowa oprawa towarzyszyła pogrzebowi Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon, trwającemu od 14 do 17 listopada 1740 roku.
Wnętrze kościoła Sakramentek na warszawskim Nowym Mieście zostało obite
kirem, czerwonym adamaszkiem, oświetlone pozłacanymi lichtarzami oraz
wyposażone w siedem ołtarzy, przy których sprawowano msze święte za duszę
zmarłej37. Największy zachwyt wzbudził jednak wysoko ustawiony katafalk,
nad którym rozpostarto baldachim obity paludamentem, symbol dostojeństwa przysługujący tylko królowi i jego rodzinie. Nie zabrakło także innych,
wcześniej wykorzystywanych elementów: mitry odnoszącej się do książęcego
statusu Marii Karoliny oraz herbów Sobieskich, książąt neuburskich, Radziwiłłów i de Bouillon38. Poza obecnością szlachty i wyższego duchowieństwa
uroczystości uświetniły królewny występujące w zastępstwie pary monarszej39. Wskazywało to na wysoką rangę wydarzenia oraz pozytywny wydźwięk,
zgodny z zamierzeniami Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”. Książę,
poza uczestnictwem we mszach świętych, podjął gości, których „przez te trzy
dni częstował”40. Za sprawą wszystkich wyżej opisanych przedsięwzięć książę zyskał pożądany splendor, a autor oracji pogrzebowej Jan Legucki zaznaczył: „tyś jako prawdziwy i bez żadnej kontrowersji fortuny, godności, zasług
po Najjaśniejszym królu per lineam maternam [sic!] sukcesor”41. W dalszej
części kaznodzieja życzył, by Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” wzniósł
herbową Tarczę (Janinę) i restytuował chwałę rodu. Dostąpienie chwały było
w tym okresie szczególnie potrzebne hetmanowi polnemu litewskiemu, ponieważ 19 listopada 1740 roku na forum sejmu miało dojść do zgody pomiędzy
nim a wojewodą sandomierskim Janem Tarłą (1684–1750) w sprawie dóbr
żółkiewskich42. Zwieńczeniem zabiegów Michała Kazimierza Radziwiłła wokół
36

J. A. Chrościcki, op. cit., s. 55.
Z Warszawy die 17 Novembris 1740, KP, nr CCVIII. O obowiązku organizacji solennej sumy pogrzebowej i mszy świętych cichych za duszę zmarłej osoby zob. B. Rok, op. cit.,
s. 173–174.
38
Najpewniej oprawą artystyczną egzekwii zajęli się Jakub Fontana i Franciszek Mellana z polecenia biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego – zob. M. Banacka, Andrzej Stanisław Załuski − inicjator i promotor budowy nagrobków królewskich, „Biuletyn Historii
Sztuki” 1992, R. LVI, nr 2.
39
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 1091–1092.
40
Z Warszawy die 17 Novembris 1740, KP, nr CCVIII.
41
J. Legucki, Kazanie na pogrzebie nayaiśnieszey z Sobieskich Maryi Charloty xiężney
Bulion, Warszawa 1750, s. D4.
42
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 415, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Warszawa 19 XI 1740, s. 35–36.
37
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pochówku Marii Karoliny z Sobieskich było ufundowanie zmarłej nagrobka43.
Zadanie to zostało powierzone biskupowi chełmińskiemu i kanclerzowi wielkiemu koronnemu Andrzejowi Stanisławowi Załuskiemu (1695–1758), który
tuż po pogrzebie zlecił prace rzeźbiarzowi Wawrzyńcowi Mattiellemu, zatrudnionemu przy dworze drezdeńskim. Około 1743 roku gotowy był już projekt
pomnika, który wzbudził tak duże zadowolenie, że „sam król [August III] i cały
dwór w Dreźnie go aprobował”44. Trudności związane z jego dokończeniem,
sprowadzeniem i wmurowaniem wynikały z niezgody sakramentek, złego stanu zdrowia Mattiellego, który zaniedbał prace, jak i braku funduszy na zapłatę
rzeźbiarzowi. Tym samym dopiero w kwietniu 1748 roku pomnik został ustawiony w warszawskiej świątyni (ryc. 2)45.
Zbliżony przebieg do uroczystości żałobnych Marii Karoliny z Sobieskich
ks. de Bouillon miały egzekwie pogrzebowe królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego. Ciało pierworodnego syna Marii Kazimiery d’Arquien i Jana III Sobieskiego zostało złożone w kryptach żółkiewskiej fary dnia 20 grudnia 1737 roku
w otoczeniu córki, dworzan oraz biskupa łuckiego, którym w latach 1736–1739
był Andrzej Stanisław Załuski, bez poprzedzającej obrządek bogatej pompa funebris46. Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” dopiero w styczniu 1738 roku
pojawił się w Żółkwi i uczestniczył w kaplicy we „mszy świętej […] przy ciele
ostatniego z Sobieskich, królewicza Jmci Jakuba, stryja mego”47. Dopiero kilka
lat później postanowił należycie uczcić pamięć swego krewnego, organizując
w szóstą rocznicę jego śmierci wspaniały i wystawny pogrzeb z pełną oprawą
43
Program symboliczny nagrobka zawiera się w motywie pękniętej tarczy spiętej
klamrą, umieszczonej na sarkofagu. Nawiązuje ona do opowieści o strzaskaniu tarczy
w godzinie śmierci Jakuba Ludwika Sobieskiego oraz pogrzebowego rytuału łamania elementów uzbrojenia nad grobem zmarłego rycerza. Tracza symbolizuje wygaśnięcie rodu,
natomiast klamra spinająca jej połamane części – wieczną pamięć o sławie rodu Sobieskich, która trwa w krewnych i całym narodzie. Więcej o sarkofagu zob. J. Bartoszewicz,
Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, Warszawa
1855, s. 310; Z. Hornung, Wpływy drezdeńskie w rzeźbie polskiej XVIII w., „Teka Komisji
Historii Sztuki” 1965, t. 3, s. 230–236; I. M. Walicka, Kościół i klasztor Sakramentek w Warszawie. Pomnik zwycięstwa pod Wiedniem, Warszawa 1988, s. 78–82.
44
AGAD, AR, dz. V, sygn. 18406, A. S. Załuski do M. K. Radziwiłła „Rybeńko”, Starogród,
9 VIII 1743, s. 78.
45
O procesie powstawania pomnika i udziale w tym biskupa Załuskiego zob. M. Banacka, op. cit., s. 34–39.
46
Z Żółkwi die 26 Decembris 1737, KP, nr LI.
47
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 891. Wcześniej Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” złożył córce królewicza kondolencje – zob. List kondolencyiny do teyże od
I. O. Xiążęcia Imści Radziwiłła wojewody trockiego, hetmana polnego wielkiego Xięstwa
Litewskiego, [w:] J. Daneykowicz-Ostrowski, Swada polska i łacińska albo Miscellanea Oratorskie sejmowe, weselne, kancellaryine, listowne, pogrzebowe, statystyczne, panegiryczne,
elogiarne inskrypcje y inne różne w oboim ięzyku prozą i wierszem, Lublin 1745, s. 47.
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artystyczną oraz zachowaniem wszelkich form ceremonialnych. W tradycji funeralnej doby staropolskiej obchodzenie tak zwanych aniwersarzy, czyli rocznic
śmierci, imienin i pogrzebu, było czasem wspomnienia zmarłej osoby i modlitw
za jej duszę. Niekiedy dorównywały one lub przewyższały swym bogactwem
i zbytkiem uroczystości pogrzebowe48. Wymowa obchodów zorganizowanych
w Żółkwi w grudniu 1743 roku pozostawała niezmienna. Michał Kazimierz Radziwiłł, ich główny animator, miał zostać przedstawiony jako bezpośredni spadkobierca domu Sobieskich i ich sławy.
Pierwszym krokiem Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” było rozesłanie wiadomości o organizowanych egzekwiach i zaproszenie osobistości, które
swoją obecnością uświetniłyby uroczystości. Najpierw „Rybeńko”, licząc się
z czasem nadesłania korespondencji i królewskim statusem gościa, zaprosił do
Żółkwi tytularnego władcę Wielkiej Brytanii, Jakuba Franciszka Stuarta, zwanego „Starszym Pretendentem”, zięcia królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego. Zaproszenie to, wysłane w styczniu 1743 roku, ponowiono w lipcu, lecz pozostało
ono bez odpowiedzi49. Być może „Starszy Pretendent” zignorował zaproszenie
ze względu na swą nie najlepszą sytuację materialną, stan zdrowia i dystans
dzielący Rzym od Żółkwi. Podobne zaproszenie otrzymała wnuczka królewicza,
córka Marii Karoliny − Ludwika ks. de Rohan50. Resztę zaproszonych stanowili
członkowie rodziny królewskiej, a także wysocy urzędnicy i dygnitarze państwowi tak świeccy, jak i duchowni (świeccy i zakonni) obrządku łacińskiego oraz
grekokatolickiego. Łącznie o obchodach powiadomiono osiemdziesiąt cztery
osoby51. Wśród zaproszonych nie zabrakło także członków rodziny Radziwiłłów,
między innymi matki księcia, Anny Katarzyny z Sanguszków, i jego brata, Hieronima Floriana52. Udział w pogrzebie był „dokumentem statecznej przyjaźni oraz
pobożnym westchnieniem, które dopomaga duszy, aby tym prędzej do przyobiecanego zbawienia wzbić i przebić mogła się z ziemi”53. Z pragmatycznego punktu
48

J. A. Chrościcki, op. cit., s. 54.
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 867, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do Jakuba Franciszka Stuarta,
Żółkiew 3 I 1743, s. 38–39; sygn. 422, Tenże do Hieronima Floriana Radziwiłła, Żółkiew,
22 VII 1743, s. 30; dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 1227. Jakub Franciszek Stuart zgodził się
wesprzeć finansowo przedsięwzięcie, lecz korespondencja Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” nie precyzuje ofiarowanej sumy.
50
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 867, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do Ludwiki de Rohan, Żółkiew, 19 VII 1743, s. 123.
51
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 867, „Na pocztę grodzieńską przez P. Referendarza wyszły
listy zapraszające na pogrzeb Jmci Królewicza Jakuba w Żółkwi”, s. 183; „Na pocztę warszawską na ręce Pana Kunickiego”, s. 183–184; „na pocztę grodzieńską”, s. 184–186; „na
pocztę lwowską”, s. 187. O pobycie zaproszonych zob. AGAD, AR, dz. V, sygn. 8211/III, Jerzy
Hieronim Laskarys do M. K. Radziwiłła „Rybeńki”, Żółkiew 22 XII 1743, s. 146–149.
52
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 422, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Żółkiew, 23 VII 1743, s. 31–32.
53
Cyt. za: B. Rok, op. cit., s. 176.
49

112

Jarosław Pietrzak

widzenia pojawienie się rzeszy szlachty, duchownych, członków bractw, oddziałów wojska oraz płaczków wpisywało się w działania propagandowe organizatora54. Gdyby przyjrzeć się liście zaproszonych do Żółkwi gości, wysnuć można
wniosek, że książę Radziwiłł pragnął poza krajowymi magnatami zgromadzić koronowane głowy, by nadać wydarzeniu rangę międzynarodową i jeszcze bardziej
wyeksponować swą więź z nimi.
Książę osobiście nadzorował przygotowania do uroczystości rocznicowych,
przebywając w Żółkwi od 26 grudnia 1742 roku do 9 lutego 1743 roku oraz od
4 lipca do 11 sierpnia 1743 roku55. Większość spraw organizacyjnych powierzona została jego najbliższym współpracownikom, księdzu Jerzemu Mockiemu56
oraz biskupowi zenopolitańskiemu, infułatowi ołyckiemu Jerzemu Hieronimowi
Laskarysowi (1706–1795). Nieraz jednak książę − załatwiając własne interesy na
Litwie − ekspediował do Żółkwi zaufaną osobę celem nadzoru nad pracami57. Na
polecenie Michała Kazimierza Radziwiłła po 24 czerwca Mocki miał rozpocząć
przyozdabianie kościoła oraz zatroszczyć się o przygotowanie ciała królewicza
do wystawienia na widok publiczny. Polecił mu zatem odnowić fasadę kościoła,
o której wiedział, że jest zrujnowana, zakupić kapy oraz dalmatyki z kapturami
dla płaczków, a także lichtarze oraz materię na obicie wnętrza świątyni58. Koszt
„apparatów” łącznie z fundacją mszy, które miały być odprawiane przez trzy kolejne dni, wyniósł 29 000 złotych polskich59. Dysponując wiedzą o wydatkach
na pogrzeby magnackie, należy uznać, że nie była to największa kwota. Dla
przykładu pogrzeb hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego
w kwietniu 1646 roku kosztował aż 100 000 złotych polskich60, a marszałka nadwornego koronnego Adama Kazanowskiego około 60 000 złotych polskich61.

54
Na ten temat: W. Czapliński, J. Długosz, op. cit., s. 218; B. Rok, op. cit., s. 176–177;
B. Manyś, „Propaganda rodowa” podczas uroczystości pogrzebowych Pawła Karola Sanguszki oraz Michała Serwacego Korybuta Wiśniowieckiego, [w:] Vade Nobiscum, red. Z. Brzozowska, vol. VII, Łódź 2011, s. 343–350.
55
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 1218–1227, 1257–1263.
56
W styczniu 1743 roku Mocki został konsekrowany na opata żółkiewskiego –
zob. AGAD, AR, dz. V, sygn. 6089, Jerzy Mocki do M. K. Radziwiłła „Rybeńko”, Żółkiew,
21 VII 1742, s. 151–153; dz. VI, sygn. II-80, Diariusz, s. 1221.
57
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 1234.
58
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 867, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do J. Mockiego, Korelicze,
11 V 1743, s. 152–153; dz. V, sygn. 6089, Tenże do tegoż, Żółkiew, 13 IV 1742, s. 144–146;
dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 1257, 1283. Fara żółkiewska została ponownie poświęcona
7 lipca 1743 roku.
59
Kalkulacja z Rzemieślnikami z pozostałych długów od pogrzebu Najjaśniejszego
Świętej Pamięci Królewicza Jakuba podczas Jeneralney Kapituły Żułkiewskiej uczyniona
d. 7 February 1747 Anno, [w:] Z. Osiński, Zamek w Żółkwi, Lwów 1933, s. 131.
60
W. Czapliński, J. Długosz, op. cit., s. 218.
61
K. Kwiatkowska, Uroczystości pogrzebowe Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, w 1650 roku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 2006, t. 18, s. 35.

Ryc. 1. [S. A. Mirys?], Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” (1702–1762),
wojewoda wileński i hetman wielki litewski.
Ze zbiorów Muzeum Sztuki Białorusi w Mińsku.

Ryc. 2. Nagrobek Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon
dłuta Wawrzyńca Mattiellego w kościele Sakramentek w Warszawie.
Fot. Jarosław Pietrzak.

Ryc. 3. [B. Petranowicz?], Święty Jakub z Compostelli
z królewiczem Jakubem Ludwikiem Sobieskim.
Ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki.

Ryc. 4. Epitafium Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej
w krypcie kościoła pw. Bożego Ciała w Nieświeżu.
Fot. Jarosław Pietrzak.

Ryc. 5. Wewnętrzna elewacja pałacu żółkiewskiego
z portykiem chwały Radziwiłłowskiej.
Źródło: M. Osiński, Zamek w Żółkwi, Lwów 1933, s. 23.

Ryc. 6. Nagrobek Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery w katedrze na Wawelu projektu
Franciszka Placidiego i dłuta (N). Mrowińskiego. Litografia Jędrzeja Brydaka, 1865.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Ryc. 7. Nagrobki Marka Sobieskiego i Teofili z Daniłowiczów Sobieskiej
dłuta Andrzeja Schlütera (1692, rest. 1754) w dawnym kościele Dominikanów w Żółkwi.
Fot. Jarosław Pietrzak.

Ryc. 8. Drzewo genealogiczne Radziwiłłów pt. Augusta Serenissimae Radzivillianae Domus,
miedzioryt Piotra Bössego z 1742 roku.
Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie,
Nabytki oddziału III, sygn. 456.

Ryc. 9. Drzewo genealogiczne pt. Potomkowie kasztelana
krakowskiego Jakuba Sobieskiego, ok. 1750 roku.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku,
fond 694, opis 1, nr 250.
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Inny magnacki pogrzeb, Jana Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego wielkiego
koronnego, kosztował 40 000 złotych polskich62. W XVIII wieku wielkość ekspediowanych środków nie zmalała. Uroczystości pogrzebowe hetmana wielkiego
koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego, odbywające się we Lwowie, a następnie w Brzeżanach w 1726 roku, kosztowały aż 400 000 złotych polskich,
jeśli wliczyć opłaty za fundowane msze święte63. Pogrzeb hetmana polnego
koronnego i wojewody połockiego Stanisława Ernesta Denhoffa w 1729 roku
kosztował 40 000 złotych polskich64, a uroczystości pogrzebowe marszałka
wielkiego koronnego Pawła Karola Sanguszki w 1750 roku to koszt rzędu około
50 000 złotych polskich65.
Książę poza nadzorem przygotowań do egzekwii nie omieszkał także przypomnieć szlachcie i zaproszonym gościom swego pokrewieństwa z królewiczem Sobieskim. W specjalnym liście polecił archiwiście Marcinowi Wobbemu
przeprowadzenie kwerend archiwalnych, a swego brata poprosił o nadesłanie
genealogii: „jednej na atłasie wybijanej a dziesięciu papierowych”66. Pierwsza,
ze względu na użycie drogiego materiału, została wyeksponowana w kościele
podczas uroczystości, natomiast pozostałe zostały powielone i ogłoszone publicznie.
Uczczenie rocznicy śmierci królewicza Jakuba Sobieskiego poprzedziło ważne
z punktu widzenia interesów Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” wydarzenie natury politycznej i majątkowej. Na sesji Trybunału Koronnego w Lublinie obradującej dnia 4 grudnia 1743 roku postanowiono o uznaniu księcia Radziwiłła za
jedynego prawnego spadkobiercę całej schedy Sobieskich, oddalając tym samym
wszystkie pretensje wojewody sandomierskiego Jana Tarły67. Pozytywny wynik, kończący długotrwały spór, wzbudził w księciu nieskrywaną radość, jednak
62
S. Ochmann, Pogrzeb magnata w XVII wieku w świetle rachunków, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Folia Historica, t. 75, 1990, s. 73–82.
63
R. Nestorow, „Magna pompa et spledido apparatu”. Ceremonia pogrzebowa Adama
Mikołaja Sieniawskiego we Lwowie i Brzeżanach w 1726 roku, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 6, red. A. Betlej, Kraków 2006, s. 238.
64
D. Złotkowski, Barokowa oprawa pogrzebu Konstancji Słuszczanki Denhoffowej i jej
syna Stanisława Ernesta Denhoffa, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby..., op. cit., s. 270.
65
J. A. Chrościcki, op. cit., s. 46–47.
66
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 422, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do H. F. Radziwiłła, Żółkiew,
9 VII 1743, s. 22.
67
Na początku 1743 roku (10 stycznia) Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” zawarł z Janem Tarłą ugodę w sprawie majątku Sobieskich, lecz wojewoda sandomierski
zerwał ją tuż przed aktem roboracji (25 stycznia 1743 roku). Dopiero wyrok Trybunału Koronnego, do którego Tarło starał się odwoływać, zakończył spór. Zob. AGAD,
AR, dz. IV, sygn. 423, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do H. F. Radziwiłła, Lublin, 7 XII 1743,
s. 28–30; dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 1284; Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii
Nauk w Kórniku, sygn. 1577, Gazetki pisane z Warszawy 20 II, 27 II, 5 III, 12 III, 26 III
1744 roku, k. 50–56.
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pragnąc zachować powagę podczas uroczystości, zaznaczał on: „smutny prawdziwie dla mnie będzie czas pogrzebu”68.
Egzekwie pogrzebowe w żółkiewskiej farze trwały trzy dni: od 19 do 22 grudnia 1743 roku69. Właściwe obchody poprzedził kondukt żałobny, poprowadzony
przez członków polskiego episkopatu w asyście kompanii dragonii księcia Radziwiłła70. Wnętrze kościoła zdumiewało swoją wspaniałością. Jak określił to
korespondent „Kuriera Polskiego”: „Cały kościół był rzęsistemi lampami i świecami jarzącemi jako i piramidami z przedanymi inskrypcjami przyozdobiony”71.
Najważniejszą częścią było jednak castrum doloris, zbudowane przez Antoniego
Castellego. Swoim wyglądem naśladowało ono katafalk z rzymskich uroczystości pogrzebowych Augusta II Mocnego. Na środku ołtarza zasłoniętego kirem
żałobnym ustawiono obraz ukazujący królewicza Jakuba klęczącego u stóp swego patrona, św. Jakuba Apostoła. W tle obrazu zarysowana była fasada katedry
w Compostelli oraz unoszące się ku niebu anioły trzymające insygnia królewskie.
Wizerunek ten symbolicznie wyrażał ideę pielgrzymowania do Królestwa Niebieskiego, w którym doświadczony przeciwnościami losu zmarły miał dostąpić
nagrody w postaci zbawienia (ryc. 3)72. Ważnym elementem były również plakiety herbowe umieszczone po obu stronach nawy głównej. Siedem pierwszych −
zawieszonych na obiciach adamaszkowych i karmazynowych − reprezentowało
domy skoligowane z Sobieskimi ex linea collaterali. Siedem kolejnych odnosiło się
do domów będących w relacji ex linea recta z domem Sobieskich. Po tej drugiej
stronie umieszczono herby przedstawicieli rodów Żółkiewskich, Daniłowiczów,
68

AGAD, AR, dz. IV, sygn. 423, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do Michała Serwacego Wiśniowieckiego, Żółkiew, 18 XII 1743, s. 33. Smutek wyrażony w liście spowodowany był
też wiadomościami o poważnej chorobie żony księcia, Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej.
69
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-80a, Diariusz, s. 1283–1285; Z Żółkwi d. 19 Decembr., KP,
nr CCCLIX. W 1861 roku szczątki księcia przeniesiono do grobowca królewicza Konstantego.
70
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 423, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do H. F. Radziwiłła, Lublin,
7 XII 1743, s. 29–30. We mszach uczestniczyli: arcybiskup lwowski Mikołaj Gerard Wyżycki, biskup chełmski Józef Eustachy Szembek, biskup kamieniecki Mikołaj Dembowski,
biskup pomocniczy płocki Marcin Załuski, biskup pomocniczy lwowski Samuel Głowiński,
sufragan łucki obrządku grekokatolickiego Anastazy Szeptycki, biskup zenopolitański Jerzy Hieronim Laskarys oraz arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Augustynowicz.
71
Z Żółkwi d. 19 Decembr., KP, nr CCCLIX. O dekoracjach funeralnych i wystroju castrum doloris zob. J. A. Chrościcki, op. cit., s. 95–257; B. Rok, op. cit., s. 179–180.
72
Na ten temat zob. W. Zawadzki Jakób i Konstanty Sobiescy. Wspomnienie historyczne
z powodu odkrycia ich grobowca w kościele żółkiewskim, Lwów 1862, s. 69–70; K. Szajnocha, Kościół farny w Żółkwi, jego dzieje i pomniki, Lwów 1868, s. 20–21, 41–57; J. A. Chrościcki, op. cit., s. 160–165; J. Pietrzak, „Niebiańscy orędownicy” − w kręgu kultu świętych
patronów rodu Sobieskich i ich peregrynacji, „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Historica,
t. 90, 2014, s. 31–36.
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Wiśniowieckich i Radziwiłłów73. Co ważne, pod herbem Radziwiłłów znalazł się
wywód genealogiczny sięgający Michała Kazimierza i Katarzyny z Sobieskich,
a kończący się na „Rybeńce” oraz jego dzieciach: Januszu Tadeuszu, Karolu Stanisławie i Teofili74. Pozwalało to ujrzeć w Radziwiłłach współczesnych kontynuatorów wygasłego rodu Sobieskich. Dodać należy, że pogrzeb jako uroczystość
integrująca daną zbiorowość wymuszał ekspozycję herbów, będących znakami
budującymi poczucie jedności75, w tym wypadku wokół dziedzica rodu Sobieskich i ich splendoru ziemskiego. Nie mniej istotnym elementem było kazanie
wygłoszone przez opata cystersów w Fontenay i Villers-Betnach Józefa Andrzeja
Załuskiego (1702–1774)76. Duchowny za temat swoich rozważań przyjął starotestamentową opowieść o pogrzebie Jakuba, synu Józefa. Nawiązał w niej do
symbolicznego dwuczęściowego grobu-jaskini. Pierwsza − zdaniem duchownego − oznaczała pochodzenie królewicza Jakuba Ludwika od Leszka I zgodnie z legendą rodową Sobieskich oraz Chlodwiga, protoplasty rodu d’Arquien. Druga reprezentowała dwanaście cnót chrześcijańskich, którymi odznaczał się królewicz
za swego życia77. Pogrzeb zakończył się symbolicznym wniesieniem sarkofagu
do krypty i rzuceniem tarczy Sobieskich na znak śmierci ostatniego męskiego

J. Mocki, Gemma Coronae Sarmaticae Jacobus Ludovicus primogenitus Ioannis Invictissimi et potentissimi Poloniarum Regis Filius, Ultimus Regni Sobiesciani Nominis et Domus
nepos etc., Poznań 1746, s. A-B1. Z tej okazji został wydany także anonimowy druk pt. Ultimus cinis Domus Regiae Sobiesciorum in Serenissimo Jacobo principe Joannis III Polonorum
Regius Filio in Funebri pompa a Poloniae Societate Iesu Commemoratus AD 1743.
74
Herb Radziwiłłów zawisł także nad chórem, a insygnia książęce znalazły się pod
piramidą tworzącą castrum doloris – zob. J. Mocki, op. cit., s. H2.
75
Na ten temat zob. S. Baczewski, Ideologiczne funkcje herbu w XVII wieku. Przykład
kazań pogrzebowych, [w:] Literatura i pamięć kulturowa. Studia ofiarowane Profesorowi
Stefanowi Nieznanowskiemu w 50-lecie pracy naukowej, red. S. Baczewski, D. Chemperek,
Lublin 2004, s. 178.
76
Początkowo kazanie miał wygłaszać biskup chełmiński Andrzej Stanisław Załuski,
jednak z powodu licznych obowiązków duszpasterskich, w tym obłóczyn kasztelanki
elbląskiej Flemmigowej, zrezygnował z tego przywileju. Do Żółkwi dotarł co prawda na
czas, lecz kazanie wygłosił jego brat, Józef Andrzej Załuski. Zob. AGAD, AR, dz. V, sygn.
18406, A. S. Załuski do M. K. Radziwiłła, Warszawa, 12 XII 1743, s. 80–81; dz. XXXIV, sygn.
409, Z Warszawy 13 XII 1743, s. 1; J. A. Załuski, Autobiografia, [w:] B. S. Kupść, Materiały
autobiograficzne Józefa Andrzeja Załuskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1981,
nr 26/3–4, s. 639–640.
77
Wokół katafalku ustawione zostały przedstawienia cnót (Roztropność, Sprawiedliwość, Męstwo, Umiarkowanie, Szczodrobliwość i Miłosierdzie). Na ten temat zob. J. Mocki,
op. cit., s. C2; Z. Hornung, Pierwsi rzeźbiarze lwowscy z okresu rokoka, „Ziemia Czerwińska”
1937, t. 3, s. 18–19; idem, Na śladach działalności artystów francuskich w Polsce, „Teka Komisji Historii Sztuki” 1959, t. 1, s. 269–274; J. T. Petrus, Kościół i klasztor w Żółkwi, Kraków
1994, s. 63–64: J. Sito, Wystawa rzeźby lwowskiej 1 poł. XVIII wieku w Białym Kamieniu,
„Biuletyn Historii Sztuki” 1991, t. 53, s. 119–125; A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010, 122–123.
73
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przedstawiciela roku. Po nim Michał Kazimierz Radziwiłł wystąpił w roli gospodarza, częstując przybyłych ucztą w rezydencji żółkiewskiej78. Wymowa i przebieg uroczystości nie pozostawiały złudzeń co do roli organizatora i kreowanego
przezeń wizerunku jako spadkobiercy królewskiego splendoru.
Z komemoracją chwały domu Sobieskich związane były działania Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” nad przebudową krypt nieświeskich (1740−1749),
wystawieniem mauzoleum żółkiewskiego (1740−1742, 1750), ufundowaniem
nagrobka Jana III (1753−1766) oraz odnową nagrobków Teofili z Daniłowiczów
Sobieskiej i Marka Sobieskiego w Żółkwi (1754). Przedsięwzięcia te wyrażały już
nie tylko pragnienie zaznaczenia pokrewieństwa z monarchą i jego rodziną oraz
chęć przejęcia pozostawionych dóbr ziemskich, ale nade wszystko królewskie
ambicje samego fundatora79.
Za pierwszy, pod względem chronologicznym, architektoniczny wyraz idei
„królewskości” rodu Radziwiłłów uznać należy przebudowę rodowej nekropolii
w kościele pw. Bożego Ciała w Nieświeżu. Prace przeprowadzono w latach czterdziestych XVIII wieku. W ich wyniku pod kaplicą św. Andrzeja powstała wysoka
nisza grobowa, mieszcząca trumnę Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, jej
męża Michała Kazimierza i dzieci. W 1749 roku z rozkazu księcia Antoni Zalewski
wykuł tablicę inskrypcyjną. Epitafium umieszczone na tle królewskiego płaszcza
zwieńczonego książęcą mitrą przypominało o pokrewieństwie zmarłej z królem
Janem III Sobieskim. W ten symboliczny sposób po raz kolejny powiązano fundatora z jego krewnym zasiadającym na tronie Polski (ryc. 4)80.
Drugim zasygnalizowanym wyżej przedsięwzięciem była budowa mauzoleum
żółkiewskiego. W latach 1740–1742 architekt Antoni Castelli zmonumentalizował fasadę pałacu przez dobudowanie schodów, stanowiących część większego
78
Z Żółkwi die 19 Decembris, KP, nr CCCLIX. Według „Kuriera Polskiego” na uroczystości pojawiło się sto znanych osobistości. Podobna liczba zaproszonych przybyła w 1726
roku na pogrzeb Adama Mikołaja Sieniawskiego. Por. R. Nestorow, op. cit., s. 235–236.
79
W latach 1692–1699 do zdobycia królewskiego tronu przygotowywał się ojciec
„Rybeńki”, Karol Stanisław Radziwiłł. Z tej okazji powstały specjalne druki podkreślające
związek ówczesnego podkanclerzego litewskiego z królem za sprawą Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej. Ważnym elementem była też dekoracja bramy wjazdowej do bialskiej rezydencji, na której popiersie Karola Stanisława zostało umieszczone pod orłem
symbolizującym Rzeczpospolitą, wpisanym w tarcze, godło herbowe Sobieskich. Na ten
temat zob. H. Godebski, Oriens immortalis gloriae in occidente vitae mortalis Regio, Ducali
et Foederato, affinium cogantorumque familiarum splendore, Ser. A Celsissima Ducali Radiviliana Aquila observatus sub parentalia iusta Serenissimae ac Celsissimae S. R. I. Principis
Dominae D. Catharinae Radiviliae Ducis in Nieswiez et Olyka, Procancellariae M. D. L. atque
publicis, Wilno 1695; [Anonim] Theormata ethico-politica, Warszawa 1699; T. Bernatowicz, op. cit., s. 109–110; M. Nikałaj, Kulturnaja pieryferyja Reczi Paspalitaj kniżnaja kultura Biełarusi u 1648–1795 гг., [w:] Silva Rerum Nova, vol. XII, Minsk 2009, s. 187–188;
J. Pietrzak, Pomiędzy idealizmem..., op. cit., s. 89–90.
80
T. Bernatowicz, Mitra i buława..., op. cit., s. 113.
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portyku. Dekadę później wojewoda wileński i hetman wielki litewski zadecydował,
by w jego wnętrzu ustawić figury. Zadanie to powierzył inżynierowi wojskowemu
Janowi Jakubowi von Bergowi oraz snycerzom lwowskim. Centralną część zajmowała postać Jana III. Wokół niego ustawiono figury: hetmana wielkiego litewskiego
i wojewody wileńskiego Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława, podkanclerzego i hetmana polnego litewskiego Michała Kazimierza, kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego, kanclerza
i hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego oraz wojewody ruskiego Jana Daniłowicza. Prace von Berga kontynuował komendant szkoły kadetów
w Nieświeżu Jan Fryczyński. W 1753 roku zwrócił się on do księcia o przesłanie
obrazu Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej celem wykonania jej popiersia, które
planowano umieścić w miejscu uprzywilejowanym, tj. w niszy portyku (w górnej
części schodów, przy przejściu z loggii do wnętrz reprezentacyjnych). Figury pełne barokowej ruchliwości, o antykizujących motywach, nie przetrwały do naszych
czasów. Podobny los spotkał popiersie Katarzyny z Sobieskich, określanej przez
Sadoka Barącza mianem „kobiety z rozrzuconymi włosami” (ryc. 5)81.
Ideowy program siedmiu figur ustawionych niczym w starożytnej świątyni
był jasny i przejrzysty. Michał Kazimierz „Rybeńko” prezentował siebie jako spadkobiercę chwały nie tylko swego domu po ojcu i dziadku, ale także przodków po
kądzieli: Żółkiewskich, Daniłowiczów i Sobieskich, na czele z Janem III. Postacią
wiążącą obie linie rodowe była Katarzyna z Sobieskich ks. Radziwiłłowa, której
popiersie niejako patronowało owej chwale.
Kolejną realizacją była budowa nagrobków królewskich na Wawelu. Pogrzeby Jana III, jego żony Marii Kazimiery, syna Jana oraz Augusta II w Krakowie
w 1733 roku stały się pretekstem dla królewicza Jakuba do upamiętnienia ojca82.
Z braku właściwych funduszy sprawa ta została porzucona. Około 1752 roku biskup Andrzej Stanisław Załuski podjął nowe kroki zmierzające do urzeczywistnienia tego pomysłu83. Ideą tą duchowny starał się zainteresować Michała Kazimierza
J. Kowalczyk, Przybytek chwały rodu Radziwiłłów na zamku w Żółkwi, [w:] Kultura
staropolska-kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin, red. S. Bylina, Warszawa 1997, s. 411–416; T. Bernatowicz, Królewska
rezydencja w Żółkwi w XVIII wieku. Program funkcjonalny i architektura pałacu w świetle
nieznanych inwentarzy zamku, Warszawa 2009, s. 35–37; idem, Mitra i buława..., op. cit.,
s. 110–111. Zniszczone posągi w 1858 roku zakupił Aleksander hr. Stadnicki i umieścił je
w swej rezydencji w Magierowie. W czasie walk polsko-ukraińskich w 1919 roku zostały
one rozbite.
82
B. Przybyszewski, Wiadomości do historii budowy pomników królów Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego w katedrze na Wawelu zaczerpnięte z Archiwum
Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej, „Prace Komisji Historii Sztuki” 1949, t. IX, s. 247.
83
Biskup jako czciciel rodu Sobieskich już w 1742 roku prosił Michała Kazimierza
Radziwiłła „Rybeńkę” o należyte uczczenie przodków, uzasadniając to prośbami arcybiskupa lwowskiego i opata żółkiewskiego. Zob. AGAD, AR, dz. V, sygn. 18406, A. S. Załuski
do M. K. Radziwiłła „Rybeńko”, b.m. 18 VIII 1742, s. 64–65.
81
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Radziwiłła „Rybeńkę”, mając świeżo w pamięci wspólne zabiegi o powstanie nagrobka Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon. Książę − dysponujący w przeciwieństwie do kapituły katedralnej znacznymi funduszami − był upraszany
o wystawienie mauzoleów Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu84 i Janowi III.
Załuski przekonywał księcia słowami:
Przypominam WXMci o epitafiach godnych dziadów jego, a królów naszych Jana III
i Michała Korybuta. Choć po 100 i drugie 100 czerw. zł na rok. Powoli piękne mausolea
mogą się sporządzić […] Zasłużyli to sobie od całej Ojczyzny, ażeby non transeat memoria Eorum cum solitu, ale kiedy nasza Rzplita i o sobie samej zapomniała myśleć,
czyż się spodziewać trzeba żeby o umarłych pamiętała85.

Biskup krakowski dowodził, że nagrobek będzie czytelnym symbolem chwały
państwa, królów, a także samego fundatora:

[…] pamiętnik na sławę ich raczył wziąć sposób zastosowania dulcis ich memoriae
inter reliquos Reges, przez postawienie mausolei, albo wyreparowanie jakiej kaplicy
exuviarum ich i na proszenie tam Boga za ich dusze […] zechcesz mile przyjąć to interesowanie się moje za sławą tak antecensorów jego, jako i samego WXMci którego
memoria perennabit wspólnie, a opus bonum mortuos sepeliendi et pro illis orandi86.

Prośby te odniosły skutek. Na przełomie kwietnia i maja 1753 roku książę Radziwiłł po zapoznaniu się z projektem autorstwa Franciszka Placidiego wyraził
zgodę na sfinansowanie pomników87. Sprawa uległa jednak odłożeniu po śmierci
żony księcia w maju 1753 roku. „Rybeńko” ze smutku związanego z pogrzebem,
a może z powodu trudności finansowych zaniechał wypłaty pieniędzy. Nieugięty postawą księcia biskup Załuski poza kondolencjami prosił o nadesłanie
obiecanych 25 000 czerwonych złotych. Biskup do sprawy powracał jeszcze
kilkukrotnie w październiku i listopadzie tegoż roku, nalegając: „ażebyś przez
dowód niewygasłej pamięci o wielkich sp. królach naszych Michale i Janie, a za
życia blisko złączonymi z WXMścią mausolea onym te wystawić raczył et quod
84

Uhonorowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego odnosiło się do powinowactwa
łączącego Michała Kazimierza Radziwiłła z królem poprzez małżonkę „Rybeńki”, Franciszkę Urszulę z Wiśniowieckich (zm. 1753). Dodać jednak należy, że król Michał Wiśniowiecki wywodził się z innej linii rodu niż ta, z której pochodziła żona „Rybeńki”. Ich wspólnym
przodkiem był Michał Zbaraski Wiśniowiecki (zm. po 1516). Król Michał był jego trzy razy
prawnukiem, a Franciszka Urszula cztery razy prawnuczką.
85
AGAD, AR, dz. V, sygn. 18406, A. S. Załuski do M. K. Radziwiłła „Rybeńko”, Kielce,
21 I 1753, s. 149–150.
86
Ibidem.
87
AGAD, AR, dz. V, sygn. 18406, A. S. Załuski do M. K. Radziwiłła „Rybeńko”, Kielce,
11 IV 1753, s. 154–155l; M. Banacka, op. cit., s. 43; T. Bernatowicz, Mitra i buława..., op. cit.,
s. 121.
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perficiendum opus pragnąc contribuere staraniem moim”88. Dopiero w grudniu
1754 roku Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” przekazał kapitule 14 000 złotych polskich89. Wybór miejsca ustawienia pomnika biskup pozostawił decyzji
kapituły i samego fundatora90. Po śmierci Załuskiego w 1758 roku sprawę fundacji nagrobków przejął jego następca, biskup Kajetan Sołtyk. Budowy nagrobków
− trwającej do 1766 roku − podjął się architekt Jan Mrowiński. Stojące w ambicie
katedry wawelskiej dwie ostrołukowe arkady zostały zwieńczone kartuszami
z herbami królewskimi. W centrum nagrobków umieszczono tumby z obeliskami
i wyobrażeniami cnót. Na obeliskach zawieszono owalne portrety zmarłych monarchów i ich żon (ryc. 6)91. Program królewskich nagrobków nie wykorzystywał
żadnych aluzji ikonograficznych ani symbolicznych. Wpłynął na to długi okres
począwszy od konceptualizacji, poprzez decyzję o finansowaniu, aż po realizację.
Michał Kazimierz Radziwiłł nie ingerował zatem w wygląd nagrobków, poświęcając się innym przedsięwzięciom.
Ostatnią z przeprowadzonych prac była odbudowa nagrobków Teofili z Daniłowiczów Sobieskiej, matki Jana III, oraz brata króla, Marka, w kościele Dominikanów w Żółkwi. Kościół, będący fundacją Teofili, powstał ku czci poległego
w 1652 roku pod Batohem starosty jaworowskiego i krasnostawskiego Marka
Sobieskiego. W latach 1692–1694 nad wystawieniem alabastrowych pomników
z polecenia Jana III pracował Andrzej Schlüter92. W 1739 i 1754 roku kościół dotknęły pożary, w wyniku których nagrobki zostały uszkodzone. Mizerne fundusze,
jakimi dysponowali Jakub Ludwik i jego córka Maria Karolina z Sobieskich, nie
pozwoliły na rekonstrukcję pomników93. Dopiero po objęciu dóbr przez „Rybeńkę” i drugim pożarze przystąpiono do pełnej odbudowy zarówno świątyni, jak
i nagrobków94. Pomniki Teofili i Marka Sobieskich, poza jasnym nawiązaniem
do estetyki grobowców Jakuba Sobieskiego i Stanisława Daniłowicza z kolegiaty
żółkiewskiej, zostały zwieńczone przedstawieniami heraldycznymi, prawdopodobnie na polecenie „Rybeńki”. W podstawie nagrobka Teofili ustawiony został
88
AGAD, AR, dz. V, sygn. 18406, A. S. Załuski do M. K. Radziwiłła „Rybeńko”, Kraków,
14 X 1753, s. 158–159.
89
AGAD, AR, dz. VIII, sygn. 162, Kapituła krakowska do M. K. Radziwiłła „Rybeńko”,
Kraków, 17 XII 1754, s. 29–30; B. Przybyszewski, op. cit., s. 250.
90
Z ramienia kapituły prace nadzorowali księża Marcin Łaskawski, Jacek Opacki
i Ignacy Bieńkowski.
91
T. Bernatowicz, Mitra i buława..., op. cit., s. 122.
92
T. Mańkowski, Nieznane rzeźby Andrzeja Schlütera, „Dawna Sztuka” 1930, t. 2,
s. 219–233.
93
J. T. Petrus, op. cit., s. 18.
94
Udział księcia w odbudowie świątyni upamiętniony został przez umieszczenie herbu radziwiłłowskiego na sygnaturce kościoła oraz jego portretu w galerii klasztornej, znajdującej się do 1790 roku w zakrystii. Zob. ibidem, s. 90; T. Berantowicz, Mitra i buława...,
op. cit., s. 120.
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ukoronowany orzeł, noszący na piersiach jej herb rodowy Sas, czym podkreślono
królewskość matki Jana III. Z kolei na nagrobku Marka między bogatymi panopliami umieszczono herb Janina na tle rozpiętego płaszcza królewskiego, wzmacniając tym samym wymowę idei (ryc. 7). Michał Kazimierz Radziwiłł, decydując się
na odbudowę nagrobków, wypełniał wolę króla i czynił jej zadość. Można nawet
stwierdzić, że książę − kreując się na kontynuatora Sobieskich − przyjął na siebie
nie tylko splendor tegoż rodu, ale także zobowiązanie i troskę o podtrzymanie
pamięci o nim. Widać to szczególnie w opiece księcia nad fundacjami królewskimi: kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej na Marywilu95, kościołem Sakramentek
w Warszawie96 oraz kościołem oo. Bernardynów w Lublinie, w którym znajdowało się mauzoleum rodu Sobieskich97.
Poza licznymi przykładami architektury do propagandy wizualnej zaliczyć
należy także tworzone na zamówienie „Rybeńki” genealogie oraz galerie portretowe98. Już w 1742 roku gotowe było ogromne drzewo genealogiczne autorstwa
gdańskiego miedziorytnika Piotra Bössego. W dolnej partii dzieła, u podnóża
pnia, Amor wykuwa inskrypcję „Ducum Radivilianum parennitatum”. Na nim
widnieje herb Radziwiłłów − czarny orzeł pod mitrą książęcą, z pięciopolową
tarczą herbową. Jej centralne pole wypełnia klejnot Trąby. W polu drugim (prawym, górnym) umieszczono klejnot Janina, odwołujący się do Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej. Co ciekawe, w polu czwartym (prawym, dolnym) ukazano
herb Sas, odwołujący się do Zofii Teofili z Daniłowiczów Sobieskiej (ryc. 8)99. Tak
nieprzypadkowo skomponowany program heraldyczny w połączeniu z czasem
wykonania prezentował księcia jako spadkobiercę rodu Sobieskich. Podobny
charakter miały dwa inne drzewa genealogiczne: Potomkowie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego (ryc. 9), powstały w latach pięćdziesiątych XVIII wieku
95
W 1738 roku Marywil został zakupiony od wojewodziny ruskiej Joanny Marii
de Béthune Jabłonowskiej przez braci Załuskich, Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja.
W 1744 roku kompleks został sprzedany Antoninie Zamoyskiej, która w świątyni umieściła zgromadzenie Panien Kanoniczek. Zob. AGAD, AR, dz. V, sygn. 18406, A. S. Załuski do
M. K. Radziwiłła „Rybeńko”, b.m. 18 VIII 1742, s. 64–65; J. A. Załuski, op. cit., s. 640.
96
T. Bernatowicz, Mitra i buława..., op. cit., s. 117.
97
J. A. Wadowski, Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907,
s. 523–525.
98
O roli galerii portretowych w budowaniu propagandy rodowej zob. Z. Chodyła,
Portrety panujących oraz dostojników w domach szlachty i mieszczan w Wielkopolsce od
drugiej połowy XVI wieku do końca XVIII wieku, [w:] Eruditio et interpretatio. Studia historyczne, red. Z. Chodyła, Poznań 2000, s. 131–162; I. Rolska, Galerie przodków jako symbol
świetności rodu, [w:] Tradycja i sztuka, red. U. Ślusarczyk, P. Majewski, Puławy 2006, s. 87–
98; M. Kałamajska-Saaed, Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów
na tle staropolskich galerii portretowych, Warszawa 2006; T. Bernatowicz, Mitra i buława...,
op. cit., s. 56–77, passim.
99
M. Antoniewicz, Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiograficzne, Warszawa 2011, s. 297.
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w Nieświeżu100, oraz Series Avorum Celsissimi Principis Caroli III Radvili, ułożony
przez Marcina Wobbego w 1753 roku101.
Artystyczna propaganda Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” była ogromna, o czym świadczy między innymi fakt, iż gobeliny o tematyce batalistycznej
utkał Lambert de Hondt. Ów bawarski artysta pozostawał na stałe na usługach
elektora bawarskiego Maksymiliana Emanuela, zięcia Jana III. Jak zauważył Tadeusz Mańkowski, a po nim Olga Bażenowa, dla księcia „Rybeńki” ważne było zatrudnianie artystów bezpośrednio związanych z rodziną Sobieskich przez wzgląd na
babkę Katarzynę i zamysły względem spadku po jej rodzinie102. Można odnotować,
że podobne zlecenia realizowali Hirsz Lejbowicz i Fryderyk Heski. Obaj artyści
stworzyli galerię portretową z wyobrażeniami przedstawicieli rodu Radziwiłłów
przeznaczoną do pałacu w Nieświeżu103. Należy zwrócić uwagę, że począwszy od
Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, antenaci „Rybeńki” zostali ukazani w bogatych, szlacheckich strojach, z zaznaczonym gronostajowym paludamentem104. Ten
kostiumologiczny wyróżnik jeszcze bardziej ujawniał ich królewskie koligacje.
Na koniec wspomnieć trzeba, że Radziwiłłowie w archiwum zgromadzili
wszelkie dokumenty oraz książki należące do Sobieskich105. W salach i w skarbcach rezydencji w Nieświeżu, Ołyce, Białej i Żółkwi zebrali obrazy konne i całopostaciowe Jana III i jego małżonki, a także wszelkie pamiątki po nich106. Większość
zebrał Michał Kazimierz Radziwiłł po przejęciu zamku i dóbr żółkiewskich. Na
mocy umowy z 1740 roku Radziwiłł otrzymał między innymi kapelusz Jana III
wysadzany perłami (dar od papieża Innocentego XI), płaszcz orderu św. Ducha,
laskę marszałkowską Sobieskiego i warcabnicę z portretem władcy107. Wśród
przedmiotów znalazły się także te związane z „wiktorią wiedeńską”, uznawane
za rodzaj „palladiów”, czyli przedmiotów świętych. Zaliczały się do nich: tarcza
100

NAHB, f. 694, op. 1, nr 250, k. 8.
NAHB, f. 694, op. 1, nr 11.
102
T. Mańkowski, Polskie tkaniny i hafty XVI–XVII w., Wrocław 1954, s. 51; O. Bażenowa, Radziwiłłowskij Nieswiż, Minsk 2010, s. 128.
103
H. Widacka, Działalność Hirsza Lejbowicza i innych rytowników na dworze nieświeskim na dworze Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, w świetle badań archiwalnych,
„Biuletyn Historii Sztuki” 1977, t. XXXIX, z. 1, s. 62–72; Z. Prószyński, Heski Ksawery Dominik zw. Starym, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 3, Wrocław
1979, s. 63.
104
T. Bernatowicz, Mitra i buława..., op. cit., s. 67–68.
105
AGAD, AR, dz. IV, sygn. 415, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Warszawa, 7 XI 1740, s. 35–36. Śladem spuścizny po Sobieskich jest część ich archiwum wchodząca w skład Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów dz. X oraz dokumenty
odnotowane w inwentarzach archiwalnych. Zob. AGAD, AR, dz. XXVII, sygn. 56, s. 40–43.
106
H. F. Radziwiłł, Diariusz i pisma różne, Warszawa 1998, s. 33; T. Bernatowicz, Mitra
i buława..., op. cit., s. 123, 289, 299, 302–306.
107
M. Domin, Dary papieskie dla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery, „Studia Waweliana” 2000/2001, t. IX/X, s. 84–104.
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stalowa Janina, korzeniczka koralowa i Portret króla Jana III ze srebrnej blachy
wybity pod Wiedniem niby108. Ważne miejsce zajmował także cudowny obraz Madonny Loretańskiej, odnaleziony przez króla przed bitwą z Turkami109. Historia
wizerunku wskazuje, iż w 1740 roku został on oprawiony w srebro, a następnie
umieszczony w kaplicy książęcej w Nieświeżu110. Radziwiłłowie szczycili się ponadto posiadaniem w swym skarbcu egzemplarza orderu Janiny, ustanowionego
przez Jana III na bazie wcześniejszego orderu Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny111.
Poza propagandą wizualną Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” nie pominął finansowania literackich dzieł panegirycznych. Pragnąc skorzystać z wielkości rodu Sobieskich, już w 1740 roku opłacił dzieło panegiryczno-genealogiczne
nawiązujące do pamięci Jana III i jego rodziny. Książę zainspirował nieznanego
pisarza do druku kilkustronicowego dzieła pt. Imiona osób które JO X Michał Radziwiłł wojewoda wileński, hetman wielki litewski, w modłach swych zwykł Bogu
polecać112. Publikacja prezentowała świetnych przodków księcia Radziwiłła:
Teofilę z Daniłowiczów i Jakuba Sobieskich, króla Jana III, jego synów: Jakuba,
Aleksandra i Konstantego, oraz siostrę królewską Katarzynę z Sobieskich Radziwiłłową. Co ciekawe, w zupełności pomijała Marię Kazimierę ze względu na jej
liczne konflikty z babką.
W 1753 roku ukazało się dzieło paulina Karola Mikołaja Juniewicza pt. Refleksyje duchowne, poprzedzone dedykacją dla Michała Kazimierza Radziwiłła
„Rybeńki”. Autor podkreślił, że pochodzenie magnata pozwalało mu ubiegać się
o koronę królewską:
108

AGAD, AR, dz. IV, sygn. 867, M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do Tekli Róży z Radziwiłłów Wiśniowieckiej, Korelicze, 19 IV 1743, s. 137; Tenże do Michała Wobbego, Korelicze, 20 IV 1743, s. 138–139; NAHB, f. 694, op. 1, nr 51, k. 237–239; NAHB, f. 694, op. 2,
nr 4977, k. 13, 27, 30; E. Dubas-Urwanowicz, Inwentarz namiotów zdobytych przez Jana
III Sobieskiego pod Wiedniem, [w:] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa
profesora Krystyna Matwijowskiego, red. J. Maroń, B. Rok, Toruń 2006, s. 1141–1148;
J. Pietrzak, Pomiędzy idealizmem a pragmatyzmem..., op. cit., s. 88–89. Poza przedmiotami wymienionymi w tekście głównym, w skarbcu nieświeskim znalazły się również
drogocenności podarowane Radziwiłłom przez królewicza Jakuba, między innymi: stalowa tarcza Konstantyna, nóż sakryfikatorów jerozolimskich, srebrne bibeloty i słynne namioty wezyrskie zdobyte podczas kampanii wiedeńskiej przez Jana III, a także
przedmioty należące do Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej.
109
O dziejach maryjnego wizerunku zob. J. Pietrzak, Kult loretański w kręgu rodziny
Sobieskich, „Studia Wilanowskie” 2013, t. XXXI, s. 103–115.
110
NAHB, f. 694, op. 1, nr 53, k. 115–116.
111
K. Filipow, Order Orła Białego 1705–2005, Białystok 2005, s. 20-24; idem, Skarbiec
Radziwiłłów z Nieświeża − źródło do dziejów numizmatyki i falerystyki Wielkiego Księstwa
Litewskiego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej,
t. 2, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, s. 457–458.
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T. Zielińska, Więź rodowa..., op. cit., s. 183.
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niech Twa książęca jasność koronami słynie;
kiedy dotąd korona Twoje mija skronie
luboć ten dar od Boga nie ginie, nie tonie.
Co ma być, w przeznaczonym nie chybi terminie:
Książę i Wodzu Wielki, krwią monarchom równy;
Niech świat oświeca splendor Twych cnót niewymowny113.

123

Dbając o pamięć rodzinnych paranteli, Michał Kazimierz Radziwiłł nakazał
sporządzić w latach 1760–1761 panegiryk pt. Repertorium Familiarium que Assistate vel Consagvitate cum Ducibus Radiviliis junctae in hoc Libro recensentur
et proxime ad eorundem Principum Gloriam referuntur. Znany jedynie z tytułu
i spisu treści starodruk odnotowuje (równie niekompletnie) w porządku alfabetycznym sto czterdzieści sześć rodzin królewskich i szlacheckich spokrewnionych lub spowinowaconych z Radziwiłłami114. Wśród nich najważniejsze miejsce
przypadło Daniłowiczom, Sobieskim i Ostrogskim-Zasławskim. Jako wspólny
mianownik wymieniana jest z nabożeństwem oczywiście Katarzyna z Sobieskich.
Podsumowując niniejsze rozważania, należy stwierdzić, że Radziwiłłowie ze
względu na swe koligacje mieli pełne prawo czuć się rodem „z królewskiej krwi
idącym”115. Związki z Piastami116, Jagiellonami117, Batorymi118, Wiśniowieckimi119, Leszczyńskimi120 oraz domami panującymi ówcześnie w Europie w pełni

K. M. Juniewicz, Refleksyje duchowne, Warszawa 2009, s. 30. Juniewicz dodawał, że
śmierć żony Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich (zm. 1753) i pierworodnego syna, Janusza Tadeusza (zm. 1750), powinna zintensyfikować starania księcia o koronę królewską.
114
NAHB, f. 694, op. 1, nr 611. Spis treści kończy się na nazwisku rodziny Piotrowskich.
Paginacja przy każdym imieniu członka rodziny wskazuje, że jest to część większego starodruku, którego miejsca przechowywania jak dotąd nie udało się ustalić (być może zaginął).
115
Zob. przyp. 15.
116
Ciotka Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, w linii prostej praprapradziadka Michała
Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, Anna była żoną Piasta z linii mazowieckiej, Konrada III
Rudego (zm. 1503).
117
Drugą żoną Zygmunta Augusta, ostatniego Jagiellona na polskim tronie, była Barbara z Radziwiłłów primo voto Gasztołdowa (zm. 1551), córka Jerzego Radziwiłła, marszałka nadwornego litewskiego i hetmana wielkiego litewskiego, i Barbary Kolanki.
118
Ciotką Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” była Zofia Anna z Radziwiłłów, żona Stefana
Batorego, a babka króla Polski, również Stefana.
119
Do związków z rodem Wiśniowieckich, poza małżeństwami Mikołaja Radziwiłła,
wojewody nowogrodzkiego (zm. 1589), Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, wojewody wileńskiego (zm. 1616), i Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, należy zaliczyć
także mariaż siostry „Rybeńki” Tekli Róży Radziwiłłówny z Michałem Serwacym Wiśniowieckim, wojewodą wileńskim (zm. 1744).
120
Związki z Leszczyńskimi, przede wszystkim z królem Stanisławem Radziwiłłem,
eksponował w sposób nader ostrożny w obawie przed niełaską Augusta II. W 1722 roku
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” zrezygnował z odwiedzenia dworu Leszczyńskiego
113

124

Jarosław Pietrzak

potwierdzały to stanowisko121. Największym autorytetem w kręgu rodzinnym
cieszył się król Jan III Sobieski122. Począwszy od śmierci monarchy w 1696 roku,
Radziwiłłowie stopniowo przejmowali splendor jego panowania. Dopóki żyli królewicze, ich książęcy krewni dyskretnie eksponowali związki krwi z królewskim
rodem. Sytuacja ta zmieniła się wraz z wygasaniem rodu po mieczu. Wówczas
Radziwiłłowie zmierzali do pełnego zawładnięcia pamięcią, majątkiem ziemskim
oraz wszelką inną spuścizną materialną i kulturową. W XVIII wieku Radziwiłłowie stali się depozytariuszami chwały Sobieskich i najwybitniejszego ich przedstawiciela, Jana III. Co ważne, nie jedynymi. Z Radziwiłłami o miano spadkobierców Sobieskich rywalizowali Lubomirscy123, Sanguszkowie124, Jabłonowscy125
w Wissemburgu. Sytuacja zmieniła się w 1725 roku, kiedy córka byłego monarchy Maria
poślubiła Ludwika XV Burbona. Wówczas Michał Kazimierz Radziwiłł udowadniał swoje
związki z królową Francji, powołując się na małżeństwo jej pradziadka Bogusława Leszczyńskiego, podkanclerzego wielkiego koronnego, z Joanną Katarzyną z Radziwiłłów primo voto Wejherową (zm. 1665). Warto także wspomnieć o tym, że teściową „Rybeńki”
była Teofila z Leszczyńskich Wiśniowiecka (zm. 1757), której prapradziadek Rafał Leszczyński (zm. 1592), wojewoda brzesko-kujawski, był jednocześnie prapradziadkiem króla
Stanisława.
121
T. Bernatowicz, Związki genealogiczne i fikcyjne pokrewieństwa. Idea koligacji Radziwiłłów z Habsburgami w mediach XVIII wieku, [w:] Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, red. U Augustyniak,
Warszawa 2009, s. 40–53.
122
K. Maliszewski, Kult Jana III Sobieskiego i jego wiktorii wiedeńskiej (1683 r.) w polskiej kulturze i tradycji, „Czasy Nowożytne” 2010, t. 23, s. 34–47.
123
Lubomirscy z linii janowickiej, rzeszowskiej i łańcuckiej powoływali się na związek łączący ich z Teofilą Ludwiką primo voto Wiśniowiecką secundo voto Lubomirską
(zm. 1723), córką Władysław Dominika Ostrogskiego-Zasławskiego i Katarzyny z Sobieskich, siostry Jana III. W 1753 roku, wraz z przejęciem od Sanguszków Nowego Wiśnicza
przez marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego, pamięć o Teofili i jej
związku z Sobieskimi powróciła także do jego linii – zob. T. Bernatowicz, Mitra i buława...,
op. cit., s. 125, 144.
124
Zob. przyp. 24.
125
Jabłonowscy swoje powinowactwo z Janem III argumentowali związkiem siostrzenicy królowej Marii Kazimiery, Joanny z de Béthunów, z wojewodą ruskim Janem Stanisławem Jabłonowskim. Ów związek zawarty został w 1693 roku. Stanisław Wincenty Jabłonowski, syn tejże pary, wskazywał, że tytuł książęcy otrzymał w 1744 roku od cesarza
Karola VII, syna Teresy Kunegundy z Sobieskich i Maksymiliana Emanuela Wittelsbachów.
Jego brat Józef Aleksander Jabłonowski gromadził ponadto w swych rezydencjach portrety hetmańskie opatrzone opisem koligacji pomiędzy nim a poszczególnymi postaciami.
Wśród wymienionych znaleźli się Michał Kazimierz Radziwiłł (zm. 1680) oraz Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” (zm. 1762). Na tej podstawie można sądzić, że Jabłonowscy
poprzez związki krwi z Radziwiłłami próbowali odnaleźć powiązanie z Sobieskimi. Inny
przedstawiciel rodu, starosta czechryński Jan Kajetan Jabłonowski w 1740 roku przejął
Kukizów, będący dawną rezydencją króla Jana III, i tam zaszczepił jego kult – zob. A. Betlej,
op. cit., s. 80–92, 146, 248–249; T. Bernatowicz, Mitra i buława..., op. cit., s. 124.
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i Braniccy126. Dzięki temu jeszcze lepiej można zrozumieć „ofensywę” propagandy
rodowej prowadzonej w latach 1740–1762 przez Michała Kazimierza Radziwiłła
„Rybeńkę” na przeróżnych płaszczyznach. Organizując uroczystości pogrzebowe
Marii Karoliny z Sobieskich ks. de Bouillon, a następnie jej ojca, królewicza Jakuba
Ludwika Sobieskiego, książę chciał zaznaczyć swoje pretensje do czysto materialnego spadku po rodzie. Realizując natomiast prace architektoniczne nad wystrojem nagrobków, krypt rodowych, mauzoleum żółkiewskiego, ogłaszając dzieła genealogiczne i panegiryczne, „Rybeńko” sięgał po argument krwi, mający wesprzeć
jego starania w elekcji po śmierci Augusta III (zm. 1764). Wydarzenia tego nie dożył, ale przekonanie o wyjątkowości rodu zdołał zaszczepić w umyśle swego syna
– Karola Stanisława Radziwiłła, zwanego „Panie Kochanku” (zm. 1795). Ostatni
wojewoda wileński nie krył swych królewskich aspiracji, czego dowiódł, organizując w stulecie wiktorii wiedeńskiej własne uroczystości w Nieświeżu i Białej.
Uczczenie wielkiego przodka przy jednoczesnej demonstracji własnej potęgi i siły
odbyło się w towarzystwie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego sny
o potędze zostały przez Radziwiłła wykpione i wyśmiane127.
126

Jan Klemens Branicki (1689–1771), hetman wielki koronny i kasztelan krakowski,
wskazywał, że powinowactwo z Janem III uzyskał dzięki pierwszej żonie, Katarzynie Barbarze z Radziwiłłów (zm. 1730), wnuczce Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, siostrze
króla. Dzięki temu podczas elekcji w 1764 roku Branicki wystąpił ze swą kandydaturą,
stwarzając konkurencję dla obozu Czartoryskich i ich kandydata popieranego przez Rosję – zob. A. Oleńska, Jan Klemens Branicki „Sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku
poprzez sztukę, Warszawa 2011, s. 60–62.
127
W 1783 roku, w wigilię rocznicy wiedeńskiej, ksiądz Marcin Dubiecki, proboszcz
bialski, w okolicznościowym kazaniu ukazał więź łączącą Jana III Sobieskiego z Karolem
Stanisławem Radziwiłłem „Panie Kochanku” za sprawą Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej. Z tej samej okazji prawnuk siostry króla ustawił w kościele nieświeskim tak zwany tron pamiątek króla Jana III, czyli zbiór trofeów, klejnotów i wszelkich przedmiotów
odziedziczonych po królu lub podarowanych przezeń Radziwiłłom. Podczas wizyty Stanisława Augusta Poniatowskiego w Nieświeżu Karol Stanisław Radziwiłł „Panie Kochanku” wyjechał ku królowi na pysznym, arabskim rumaku ustrojonym w złote wędzidło,
klejnoty, brylantowe guzy i pióra. Następnie wojewoda wileński przeprowadził monarchę
przez dwie bramy ustawione na grobli nieświeskiej. Pierwsza, skromna architektonicznie,
nosiła napis: „Tak król chciał”. Druga, bogata, głosiła: „Tak Radziwiłł zwykł”. Na ten temat
zob. D. Sidorski, „Panie Kochanku”, Katowice 1987, s. 259–260; Z. Anusik, M. Anusik, Jan III
Sobieski w tradycji historycznej czasów stanisławowskich, „Acta Universitatis Lodziensis”,
Folia Historica, t. 22, 1985, s. 85–89; J. Pietrzak, Pomiędzy idealizmem a pragmatyzmem...,
op. cit., s. 89; K. Pyzel, Wokół pomnika konnego Jana III na Agrykoli, [w:] Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III, red. D. Walawender-Musz,
K. Krzyżagórska-Pisarek, Warszawa 2013, s. 196; idem, Obchody setnej rocznicy odsieczy
wiedeńskiej jako przykład polityki historycznej czasów Stanisława Augusta, [w:] Sarmacka
pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, red. B. Dybaś, A. Woldan, A. Ziemlewska, Warszawa
2014, s. 223–247.
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Heir to the Royal Purple. Word and Image in Propaganda Activities
Undertaken by Michał Kazimierz Radziwiłł
for Acquisition Sobieskis’ Succession
Abstract

Michał Kazimierz Radziwiłł called ‘Rybeńko’ (1702–1762), boasted kinship with many
of European royal and aristocratic families. First place among the connections distinguished by him accounted to Sobieski family, from which descended his grandmother
Katarzyna Radziwiłłowa, sister of King John III. Michał Kazimierz Radziwiłł, who
wanted to demonstrate his origin and stress his aspirations to the crown, tried to appropriate all of material and spiritual succession remaining after the Sobieskis. Reaching for the memory of King John III Radziwiłł attempted to refute claims of other families like the Sanguszkos, the Tarłos, the Branickis, the Jabłonowskis, the Stuarts and
the de Bouillons. The voivode of Vilnius and Hetman of Grand Duchy of Lithuania built
his authority by using multiple means of communication, which should include architectural commissions (for example the Radziwiłłs’ crypt in Nieśwież, renovation of the
Sobieskis’ tombstones in Żółkiew), artistic commissions (creation of family portrait
gallery, commissions in tapestry manufacture) and literature (prayer books, genealogies, panegyrics). All this was to demonstrate the power and glory of that Lithuanian
magnate and his whole family.
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The Radziwiłłs, The Sobieski family, propaganda, power
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Streszczenie

W 1595 roku ówczesny kanonik krakowski Marcin Szyszkowski założył przy krakowskim kościele Franciszkanów konwentualnych Bractwo Męki Pańskiej. W 1605 roku
na mocy bulli papieskiej zostało ono przekształcone w arcybractwo i od tego momentu
posiadało prawo zakładania konfraterni tego imienia w całym państwie polsko-litewskim. W kolejnych latach bractwo rozwijało się niezwykle prężnie, czego przyczyną
było między innymi wykorzystywanie w nabożeństwach immamentnie ze sobą zespolonych elementów słownych, obrazowych i dźwiękowych, a także swoistego rodzaju
teatralność poszczególnych obrzędów. Ten niezwykle interesujący i ze wszech miar
cenny element krakowskiej kultury religijnej można podziwiać także dziś, bowiem
arcybractwo wciąż funkcjonuje, wierne założeniom przedstawionym w statutach wydanych w 1607 roku.
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Bractwa religijne od dłuższego już czasu stanowią przedmiot zainteresowania badaczy zajmujących się historią Kościoła w Polsce. Wśród najważniejszych pozycji
dotyczących tego zagadnienia należy wymienić prace Jerzego Flagi1, Bolesława
1
J. Flaga, Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim w II poł. XVIII w, „Wiadomości
Diecezjalne Lubelskie” 1972, nr 46, z. 6, s. 137–143; idem, Członkowie bractwa św. Barbary w Czemiernikach w latach 1728–1770, „Summarium” 1972, nr 21/nr 1, s. 38–42; idem,
Informacje o bractwach religijnych w relacji biskupa żmudzkiego Antoniego Tyszkiewicza
z roku 1748, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1972, nr 21, s. 43–47; idem,
Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do początku XVII wieku (1604), „Roczniki
Humanistyczne” 1973, nr 21, z. 2, s. 141–169; idem, Członkowie Bractwa Matki Boskiej
Wspomożycielki Chrześcijan w Lublinie w latach 1723–1773, „Summarium” 1973, nr 22/2,
s. 207–213; idem, Bractwa i sodalicje jezuickie w Polsce w 2. poł. XVIII wieku, „Summarium”
1974, nr 24/3, s. 144–148; idem, Dochody bractwa różańcowego przy klasztorze dominikańskim w Wysokim Kole w latach 1825–1861, [w:] Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, red. Z. Sułowski, E. Wiśniowski, Lublin 1974, s. 213–222; idem, Bractwa
i przejawy ich życia religijnego w 2. poł. XVIII wieku na przykładzie diecezji płockiej, „Roczniki Humanistyczne” 1976, nr 24, z. 2, s. 35–67; idem, Liczba członków bractw bernardyńskich w Lublinie w latach 1752–1853, „Summarium” 1978, nr 27/7, s. 202–207; idem,
Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII wieku. Chronologia i terytorialne rozmieszczenie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1981, nr 42, s. 295–344;
idem, Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII w., „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Humanistyka”
1983, nr 25/1, s. 71–78; idem, Z problematyki jezuickich bractw i sodalicji w XVIII wieku,
[w:] Państwo – Kościół – Niepodległość, red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1986, s. 171–187;
idem, Rekrutacja do bractw religijnych w XVII i XVIII wieku na przykładzie archidiakonatu
lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1987, nr 35, z. 2, s. 101–114; idem, Bractwa religijne w diecezji kamienieckiej w połowie XVIII wieku, [w:] Religia – Edukacja – kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin
2002, s. 613–621; idem, Rodzaje i terytorialne rozmieszczenie bractw religijnych w diecezji
krakowskiej w połowie XVIII wieku, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora
Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 563–589;
idem, Typy źródeł przydatnych do badania instytucji bractw religijnych w XVII i XVIII wieku, [w:] Iustitio Civitatis Fundamentum. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława
Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 141–165; idem,
Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004; idem, Działalność
charytatywna bractw religijnych w XVII i XVIII wieku, [w:] Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński,
K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 377–399; idem, Stowarzyszenia i bractwa religijne
przy kościołach bernardyńskich do końca XVIII wieku, [w:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności
oo. Bernardynów w Polsce (1453–2003, red. W. F. Murawiec, D. A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 545–562.
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Kumora2, Eugeniusza Wiśniowskiego3, Henryka Borcza4 oraz wielu innych5. W odniesieniu do bractw funkcjonujących na terenie Krakowa na szczególną uwagę
zasługuje praca Hanny Zaremskiej dotycząca ich działalności w średniowieczu6,
a także dwa artykuły: pierwszy autorstwa Piotra Pawła Gacha, omawiający bractwa działające w końcu XVI wieku7, oraz drugi pióra Andrzeja Bruździńskiego,
B. Kumor, Średniowieczne przyczynki źródłowe do dziejów bractwa literackiego NMP
w Bochni i do salin bocheńskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1960, nr 1, s. 177–
195; idem, Statuty bractwa literackiego nauki chrześcijańskiej przy kolegiacie św. Małgorzaty w Nowym Sączu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1961, nr 2, s. 353–389;
idem, Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, „Prawo Kanoniczne” 1967, nr 10, z. 1–2, s. 289–350; idem, Bractwa Świętych Aniołów Stróżów na ziemiach polskich w XVII i XVII wieku, „Roczniki Teologiczne” 1999, nr 46,
z. 4, s. 143–148.
3
E. Wiśniowski, Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne” 1969, nr 17, z. 2, s. 51–81.
4
H. Borcz, Bractwa religijne w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej w okresie
przedrozbiorowym, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1981, nr 28, z. 4, s. 77–90; idem,
Bractwa religijne diecezji przemyskiej w połowie XVIII stulecia w świetle wizytacji bpa. W. H.
Sierakowskiego, Lublin 1976 [mps].
5
W. Bochnak, Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej (od XVI w. do 1810 r.), Wrocław 1983; J. Czarciński, Bractwa w wielkich miastach
państwa krzyżackiego w średniowieczu, Toruń 1993; S. Litak, Bractwa religijne w Polsce
przedrozbiorowej (XIII–XVIII wiek). Rozwój i problematyka, „Przegląd Historyczny” 1997,
nr 88, s. 499–523; A. Mańkowski, Bractwa literackie diecezji chełmińskiej, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1922, nr 5, s. 188–197; B. Matuszczyk, Bractwa religijne
na Jasnej Górze w okresie Polski przedrozbiorowej, Warszawa 1982; H. Ruciński, Bractwo
literackie w Koprzywnicy jako obraz struktury społecznej miasteczka w latach 1694–1795,
„Przegląd Historyczny” 1974, nr 65, z. 2, s. 263–283; idem, Bractwa kościelne i cechowe
w Koprzywnicy do 1795 roku, „Studia Podlaskie” 2002, nr 12, s. 23–58; S. Salaterski, Sieć
i działalność bractw kościelnych w prepozyturze tarnowskiej do roku 1772, „Nasza Przeszłość” 1989, nr 71, s. 147–185; A. K. Sitnik, Bractwa religijne i tercjarstwo zrzeszone przy
bernardyńskim kościele pw. świętych Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie
(do 1785), „Studia Franciszkańskie” 2006, nr 16, s. 269–282; M. Surdacki, Bractwo św.
Anny w Urzędowie w latach 1593–1787, „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, nr 30, z. 2,
s. 127–146; idem, Bractwo literackie w Urzędowie 1489–1800, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2003, nr 79, s. 429–444; idem, Bractwa religijne w Urzędowie w XVI–XVIII
wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2003, nr 3–4, s. 355–385; idem, Bractwo Różańcowe w Urzędowie w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne” 2004, nr 52, z. 2,
s. 23–54; S. Tracz, Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598–1772), Kraków 2005;
S. Zabraniak, Bractwa w Wieluniu w okresie przedrozbiorowym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne” 2001, nr 76, s. 421–437.
6
H. Zaremska, Bractwa w średniowiecznym Krakowie, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1977.
7
P. P. Gach, Bractwa kościelne w Krakowie pod koniec XVI wieku, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1969, nr 18, s. 131–134.
2
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dotyczący tego samego zagadnienia, ale w odniesieniu do kolejnego stulecia8.
Należy zaznaczyć, że w wymienionych wyżej pracach można odnaleźć szeroką bibliografię odnoszącą się do działalności poszczególnych krakowskich konfraterni.
Powstanie i działalność Arcybractwa Męki Pańskiej były przedmiotem licznych studiów, z których na szczególną uwagę zasługuje praca Antoniego Zwiercana9 omawiająca dzieje arcybractwa w okresie nowożytnym, a także artykuły
Marcina Godawy10 i Róży Goduli11, którzy zajęli się pasyjnym charakterem konfraterni. Inaczej przedstawiają się natomiast dzieje brackiej kaplicy, która doczekała się jedynie krótkich omówień w pracach o szerszym zakresie tematycznym12 oraz w artykule Cecyliana Niezgody13. Brackiej pobożności poświęcone
zostały jedynie wspomniane powyżej prace Godawy i Goduli, które jednak nie
wyczerpały zaproponowanego przez autorów tematu.
8
A. Bruździński, Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 103–147.
9
A. Zwiercan, Bractwo Męki Pańskiej w Krakowie (1595–1795), „Prawo Kanoniczne”
1983, nr 26, z. 1–2, s. 83–200. Zob. J. J. Kopeć, Arciconfraternita della Passione a Cracovia nei
secoli XVII e XVIII, „Fonti vive. Rivista della passione” 1966, no 12/50, s. 343–350; A. Petrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000, s. 116. Fragmentaryczne opisy obrzędów i zwyczajów arcybractwa zamieszczał na łamach czasopism (między
innymi „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”) Adam Chmiel. Z czasem zostały one zebrane
i opublikowane w serii Biblioteka Krakowska – zob. A. Chmiel, Szkice krakowskie, Kraków
1939.
10
M. Godawa, Nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie w wewnętrznej analizie porównawczej, „Polonia Sacra” 2011, nr 28/72, s. 47–65; idem, Obraz gorzkiej męki –
analiza porównawcza nabożeństwa XV Stopni Męki Pańskiej Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie, [w:] Pokój i dobro. Klasztor franciszkanów w Krakowie, red. W. Misztal, Kraków 2011,
s. 25–39.
11
R. Godula, „Memento homo mori”. Rytuał pasyjny Bractwa „Dobrej Śmierci” przy kościele OO. Franciszkanów w Krakowie, „Peregrinus Cracoviensis” 1995, nr 1, s. 99–113.
12
M. Rożek, Straty kulturalne i artystyczne Krakowa w okresie pierwszego najazdu
szwedzkiego (1655–1657), „Biuletyn Historii Sztuki” 1974, nr 36, s. 141–156; idem, Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII wieku, Kraków 1977; M. Samek,
Architektura kościoła Franciszkanów w Krakowie w XVII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”
1990, nr 56, s. 65–78; S. J. Barcik, Religijne i artystyczne walory bazyliki franciszkanów
w Krakowie, „W Nurcie Franciszkańskim” 2001, nr 10, s. 191–206. W dniach 23–25 maja
2015 roku odbyła się konferencja naukowa „Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów
i klarysek”. Wśród wygłoszonych wówczas referatów znalazło się między innymi wystąpienie autora niniejszego artykułu zatytułowane Biskup Marcin Szyszkowski jako fundator
kaplicy Arcybractwa Męki Pańskiej przy kościele oo. Franciszkanów w Krakowie. Obecnie
trwają prace mające na celu przygotowanie materiałów konferencyjnych do druku.
13
C. Niezgoda, Kaplica Męki pańskiej w kościele św. Franciszka z Asyżu w Krakowie,
„W Nurcie Franciszkańskim” 1987, nr 1, s. 71–89. Zob. idem, Arcybractwo Męki Pańskiej
w Krakowie. Na 400-lecie jego istnienia, [w:] Arcybractwo Męki Pańskiej. 400 lat wiernej
służby (1595–1995), red. P. K. Sołecki, Kraków 1997, s. 27–36.
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W 1595 roku ówczesny kanonik krakowski Marcin Szyszkowski powziął myśl
o założeniu przy krakowskim kościele oo. Franciszkanów bractwa, które poprzez swoją działalność propagowałoby kult Męki Pańskiej14. Wedle wydanego
w 1603 roku Przewodnika abo kościołów krakowskich krótkiego opisania, konfraternia ta została powołana „dnia tego i godziny której się królewicz Władysław
narodził, to jest Roku Pańskiego 1595, dnia 9 czerwca, godziny dziewiętnastej”15.
Tego też dnia odbyło się pierwsze brackie nabożeństwo, które osobiście poprowadził fundator16. O wydarzeniu tym, jak i założeniu samego arcybractwa, wspominają liczni kronikarze epoki, wśród nich: Jan Wielewicki17, Samuel Nakielski18,
Stanisław Łubieński19, oraz Szymon Starowolski20.
Warto zaznaczyć, iż do powstania tego pobożnego dzieła przyczynił się ówczesny biskup krakowski, kardynał Jerzy Radziwiłł (1591–1600), który – jak
wspomina Marcin Szyszkowski – „był [mi] powodem i radą, abym w tym chwalebnym przedsięwzięciu i fundowaniu bractwa tego nie ustawał”21, oraz legat
papieski a latere kardynał Henryk Gaetano (1596–1597), który „w Polszcze
J. J. Kopeć, Przemiany ideowe w pasyjnej pobożności średniowiecza, [w:] Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. 2, Lublin 1976, s. 463–622; H. D. Wojtyska, Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI–XVII w., [w:] Męka Chrystusa wczoraj i dziś, red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć,
Lublin 1981, s. 61–79.
15
Przewodnik abo kościołów krakowskich krótkie opisanie, oprac. J. Kilańczyk-Zięba,
Kraków 2002, s. 84. Informację tę potwierdza Piotr Hiacynt Pruszcz, jednak jako dzień
narodzin królewicza i powołania do istnienia arcybractwa podaje 7 lipca 1595 roku – zob.
P. H. Pruszcz, Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa […], Kraków 1745, s. 22. Na temat
cytowanego powyżej przewodnika i jego autorstwa zob: J. Kilańczyk-Zięba, „Kościołów
krakowskich i rzeczy w nich widzenia (…) godnych krótkie opisanie” – loca sacra Krakowa
w najstarszym przewodniku po mieście, „Peregrinus Cracoviensis” 2003, nr 14, s. 205–216;
A. Bues, Mirabilia Cracoviensia. Kto był autorem przewodnika po Krakowie z roku 1603?,
„Rocznik Krakowski” 2014, nr 80, s. 19–36.
16
Bractwo Compassionis abo Męki Pana Jezusa i Błogosławionej Panny Mariey w Krakowie u S. Franciszka założone […], Kraków 1607, s. 49–50; K. Kantak, Franciszkanie polscy,
t. 2, Kraków 1938, s. 191; C. Niezgoda, Arcybractwo Męki Pańskiej…, op. cit., s. 29; A. Zwiercan, op, cit., s. 89.
17
J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie, t. 1: Od r. 1579 do r. 1599 (włącznie), wyd. J. Szujski (Scriptores Rerum Polonicarum,
t. 7), Kraków 1881, s. 200. Por. Joachima Bielskiego dalszy ciąg Kroniki Polskiej zawierającej dzieje od 1587 do 1598 r., wyd. F. M. Sobieszczański, Warszawa 1851, s. 231.
18
S. Nakielski, Miechovia sive Promptuarium Antiquitatum Monasterii Miechoviensis
[…], Kraków 1634, s. 922–923.
19
S. Łubieński, Series, Vitae, Res Gestae Episcoporum Plocensium […], Kraków 1642,
s. 189–191.
20
S. Starowolski, Vitae Antistitum Cracoviensium […], Kraków 1658, s. 278.
21
Bractwo Compassionis…, op. cit., s. 12
14
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będąc osobą swoją nabożeństwo tegoż Bractwa nie raz ozdobił y pochwaliwszy
je, privillegiami osobnemi ugruntował”22. Na mocy bulli papieża Klemensa VIII
(1592–1605) Illorum votis z 6 marca 1598 roku bractwo uzyskało zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Z kolei w dniu 21 czerwca 1605 roku papież Paweł V
(1605–1621) bullą Salvatoris Domini Nostri podniósł krakowską konfraternię do
rangi arcybractwa23. Wydanie drugiego z wymienionych dokumentów było najprawdopodobniej związane z uzyskanym w Rzymie – na podstawie przepisów
konstytucji apostolskiej Quaecumque – ponownym papieskim zatwierdzeniem
dla krakowskiej konfraterni24.
Warto zaznaczyć, że od momentu wydania bulli papieża Pawła V ufundowane
przez Szyszkowskiego bractwo miało prawo do zakładania nowych konfraterni
tego imienia i żadne inne zrzeszenie osób świeckich nie mogło zostać pod tym
wezwaniem zatwierdzone bez zgody bractwa krakowskiego i jego fundatora25. Samowola mogłaby bowiem doprowadzić nie tylko do umniejszenia rangi

22
Ibidem, s. 12; A. Bruździński, Bractwa religijne…, op. cit., s. 128; idem, Wpływ krakowskich franciszkanów konwentualnych na życie religijne miasta w okresie staropolskim,
[w:] „Umiłowany od wszystkiego miasta”. W 770. Rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237–2007), red. A. Bruździński, Z. Gogola, Kraków 2007, s. 41; A. Zwiercan, op. cit.,
s. 94.
23
P. H. Pruszcz, op. cit., s. 22; A. Bruździński, Bractwa religijne…, op. cit., s. 128–129;
idem, Wpływ krakowskich franciszkanów…, op. cit., s. 41; J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 121–122; K. Kantak, op. cit., s. 291; C. Niezgoda, Arcybractwo
Męki Pańskiej…, op. cit., s. 27–28; S. Tracz, op. cit., s. 25; A. Zwiercan, op. cit., s. 94–95.
24
W czasach posoborowych kwestia działalności konfraterni została podjęta między innymi w konstytucji apostolskiej Quaecumque papieża Klemensa VIII z 7 grudnia
1604 roku. Zgodnie z zawartymi w niej zasadami każde działające bractwo winno w ciągu
roku postarać się o zatwierdzenie ze strony Kurii Rzymskiej. „W przeciwnym razie – jak
czytamy w papieskim dokumencie – po upływie tego czasu erekcje, ustanowienia i jakiekolwiek przekazywanie przywilejów, władz, odpustów i innych łask duchowych i indultów, na mocy tych agregacji im udzielonych, tracą moc prawną i tym samym są uważane
za odwołane i uznane za zniesione”. Ponadto, w omawianej konstytucji zakazane zostało
powoływanie tych samych bractw w jednym kościele parafialnym lub na terenie jednego
miasta. Wyjątek stanowiły tutaj konfraternie zakonne (dominikańskie, karmelitańskie, jezuickie), Bractwa Najświętszego Sakramentu oraz Bractwa Nauki Chrześcijańskiej – zob.
Codicis iuris canonici fontes, t. 1: Concilia generalia – Romani Pontifices usqe ad annum
1745, ed. P. Gasparri, Roma 1947, s. 366–370; W. Bochnak, op. cit., s. 120–121; J. Flaga,
Bractwa religijne w Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 40; A. Zwiercan, op. cit., s. 84. Warto zauważyć, że już papież Pius V (1566–1572) breve Decet Romanum z 21 czerwca 1571 roku
zabronił erygowania przy tym samym kościele dwóch bractw Imienia Jezusa, co papież
Grzegorz XIII (1572–1585) poprzez breve Dudum siquidem z 1 sierpnia 1575 roku rozszerzył na inne bractwa. Sprawę te uregulowała ostatecznie dopiero konstytucja apostolska Klemensa VIII Quaecumque. Zob. B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia…, op. cit., s. 302;
S. Tracz, op. cit., s. 17.
25
Bractwo Compassionis…, op. cit., s. 187–188; A. Zwiercan, op. cit., s. 89.
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krakowskiej konfraterni, ale także „urośćby mogła [z tego] jaka confusio i w nabożeństwie i pobożnych uczynkach niejakie rozerwanie”26. Przepis ten w żadnym stopniu nie zahamował jednak powstawania bractw Męki Pańskiej, tak przy
kościołach klasztornych, jak i parafialnych. Sam biskup Szyszkowski był bowiem
– przy zachowaniu obowiązującego prawa – gorącym zwolennikiem zakładanie
konfraterni tego imienia, zwłaszcza przy kościołach ze znaczną ilością kleru
i ludu27. Dla przykładu warto podać, iż w 1617 roku Bractwo Męki Pańskiej powstało przy lubelskim kościele Bernardynów, zaś trzy lata później (w 1620 roku)
także przy tamtejszym kościele Franciszkanów28. Biskup Szyszkowski erygował
Bractwo Męki Pańskiej przy kościele parafialnym w Bodzentynie (1628)29 oraz
przy klasztorze Norbertanek na podkrakowskim Zwierzyńcu (1626)30. Z kolei
król Władysław IV (1632–1648), na prośbę niejakiego Stanisława Mniszka i dla
umocnienia pozycji lwowskiej konfraterni, wydał w 1635 roku dokument potwierdzający istnienie tamtejszego bractwa31. Ponadto Kamil Kantak w pracy
dotyczącej dziejów zakonu franciszkanów podał, że konfraternie Męki Pańskiej
istniały także przy kościołach tego zakonu w Przemyślu, Kaliszu, Krośnie, Zamościu, Radomsku i Wilnie32. W odniesieniu do tego ostatniego możemy bezsprzecznie stwierdzić, że istniało ono już w 1604 roku, bowiem w tym właśnie
czasie opisał je w swojej relacji o Polsce nuncjusz Claudio Rangoni33. Ponadto,
wśród kościołów parafialnych diecezji krakowskiej, przy których istniały bractwa tego imienia, należy wymienić: Jodłową w dekanacie pilzneńskim (1628),
Bractwo Compassionis…, op. cit., s. 14.
Reformationes Generales ab clerum et populum Dioecesis Cracoviensis […], Kraków
1621, s. 149; A. Zwiercan, op. cit., s. 97.
28
J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 121; idem, Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII wieku…, op. cit., s. 334. Bractwo przy kościele oo. Bernardynów pw. św. Pawła zostało zatwierdzone przez Szyszkowskiego w dniu
15 maja 1618 roku. Z kolei wpis do akt konsystorza lubelskiego nastąpił w dniu 5 stycznia
1627 roku. Zob. Archiwum Diecezjalne w Lublinie: rkps. 60-A-21, k. 164–165.
29
Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej: sygn. A.Ep. 44, k. 590v–594v. Wydarzenie to miało miejsce przed 17 stycznia 1629 roku, wówczas bowiem do akt czynności biskupich Szyszkowskiego została wpisana erekcja ołtarza św. Krzyża należącego do
Bractwa Męki Pańskiej.
30
A. Bruździński, Bractwa religijne…, op. cit., s. 130.
31
J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 121. Por. K. Kantak, op. cit.,
s. 294.
32
Ibidem. Istnienie bractwa w Krośnie potwierdza testament starościny radomskiej
Zofii Gniewoszowej z 12 czerwca 1660 roku, która legowała bractwu dwadzieścia złotych.
Zob. Cui contigigit nasci, vestat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa
sandomierskiego, oprac. M. Zubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa 2005, s. 118.
33
„Przy klasztorze franciszkanów w Wilnie jest nabożeństwo do Najświętszej Panny
Bolesnej, podczas którego odbywa się biczowanie na wzór tego, co jest w Krakowie” (C. Rangoni, Relacja o Królestwie Polskim z 1604 roku, Opole 2013, s. 30).
26
27
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nowosądecki kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny (przed 1640) oraz
Skalbimierz (1664)34.
O roli i znaczeniu krakowskiego Arcybractwa Męki Pańskiej w umacnianiu
pobożności i religijności mieszkańców diecezji krakowskiej świadczy nie tylko
mnogość fundacji, ale także relacje przebywających w Rzeczypospolitej obcokrajowców. Jedną z nich jest wspomniany już opis Królestwa Polskiego autorstwa
nuncjusza Claudia Rangoniego z 1604 roku, w którym czytamy: „Jest tam [w kościele Franciszkanów w Krakowie] jeszcze oratorium zwane Najświętszej Panny
Bolesnej ustanowione przez Marcina Szyszkowskiego kanonika krakowskiego,
a teraz koadiutora łuckiego, gdzie się w każdy piątek odbywa biczowanie po rannej mszy o Męce Pańskiej”35. W podobny sposób konfraternię opisują wydane po
raz pierwszy w 1647 roku Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa autorstwa Piotra Hiacynta Pruszcza36 oraz przedmowa autorstwa rajcy krakowskiego Ludwika
Kremera zamieszczona w wydanym w 1616 roku w Krakowie dziele Leonarda
Lessiusa Narada, której wiary trzymać się mamy37.

Nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej

W czwartej części wydanych w 1607 roku w Krakowie statutów Arcybractwa Męki
Pańskiej biskup Szyszkowski zamieścił informacje: „o graduszach piątkowego nabożeństwa, o hymnach, antiphonach y collectach Processiey jerozolimskich y supplicatiy”38, czyli wszelkiego rodzaju zaleceniach związanych z odprawianiem brackich nabożeństw. Ich uzupełnienie można znaleźć w części trzeciej, która zawiera
informacje o charakterze porządkowym i ustala kolejność czynności wykonywanych podczas poszczególnych nabożeństw39.
W każdy piątek bracia gromadzili się na nabożeństwie, które składało się
z dwóch części. Pierwsza z nich odprawiana była rano, druga wieczorem40. W jego
trakcie na ołtarzu nie wystawiano Najświętszego Sakramentu, a modlitwom nie
towarzyszyła muzyka i procesje. Winno ono być odprawiane „na samą tylko pamiątkę y rozbieranie srogiey męki y ciężkiey śmierci Pana a Zbawiciela naszego
Jezusa Chrystusa y boleści błogosławioney czystey Panny Mariiey, a na wspomnienie sobie hodziny śmierci swoiey”41.
34

S. Tracz, op. cit., s. 36, 34, 41.
C. Rangoni, op. cit., s. 19.
36
P. H. Pruszcz, op. cit., s. 21–22.
37
L. Kremer, Przedmowa, [w:] L. Lessius, Narada, której wiary trzymać się mamy […],
Kraków 1616.
38
Bractwo Compassionis…, op. cit., s. 190.
39
Ibidem, s. 13.
40
„Bractwo to Compassionis […] ma najpierwsze nabożeństwo swoie w kożdy dzień piątkowy, na kożdy tydzień, przez cały rok w Oratorium, albo Kaplicy Brackiey” (ibidem, s. 133).
41
Ibidem, s. 134.
35
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Rano – zgodnie ze statutami – bracia mieli uczestniczyć w mszy świętej, a następnie wysłuchać śpiewanej przez zakonników pasji42. Fundator dopuszczał
także możliwość recytacji Męki Pańskiej w trakcie Eucharystii, w miejsce Ewangelii, co mogło być czynione nawet „choćby święto iakie przypadło”43.
Z kolei tego samego dnia wieczorem „bracia wszyscy odprawować maią
piętnaście gradusów z disciplinami”44. Nabożeństwo to – zgodnie z przepisami
statutów – powinno się rozpoczynać po godzinie dwudziestej drugiej45, przed
wizerunkiem Męki Pańskiej oświetlanym przez dwie świece. Wpatrując się w to
wyobrażenie, każdy z członków konfraterni miał przeprowadzić osobisty rachunek sumienia, czyli jak zostało to określone w statutach: „rozbieranie sumienia
swego”46. Następnie bracia winni rozpalić kolejne dwie świece i rozpocząć modlitwę tytułowymi piętnastoma stopniami. „Dwa z braciey poklęknąwszy przed
Ołtarzem mówić maią porządkiem te wiersze stopniów piętnaście niżey położone. A drudzy Bracia klęczący niech odpowiadaią: Miserere mei Domine […]
bijąc się w piersi. A za każdym stopniem rozmyślanie czynić maią takie o tym,
co się mówiło w Wierszyku, abo niech mówią Pacierz y Zdrową Marię”47. Po jej
zakończeniu kapelan bracki zobowiązany był do wygłoszenia kazania, którego
tematem miał być jeden z rozważanych uprzednio etapów Męki Pańskiej48.
Kolejna część nabożeństwa związana była z tak zwaną latarnią, w której
umieszczano zapaloną świecę. Rozpoczynało ją napomnienie braci czynione
przez prefekta, po którym gaszone były wszystkie świece, oprócz tej, która znajdowała się wewnątrz latarni. Warto zaznaczyć, że na tym etapie Szyszkowski
wprowadził do brackiej modlitwy niezwykle istotny element, jakim była modulacja głosu prowadzącego. „Oyciec Duchowny z lekka słowa wymawiając, a im
daley tym wysszey głos podnosząc trzy kroć będzie mówił […] Sanctus Deus,
Sanctus fortis, Sanctus et immortalis, Miserere nobis”49.
Następnie jeden z braci ukazywał w latarni „Boże umęczenie”, a wpatrujący
się w nie pozostali członkowie konfraterni mieli rozpocząć samobiczowanie.
42

Ibidem. Franciszkanie śpiewali pasję „za pewną jałmużną fundatora”, zaś po jego
śmierci „za fundatią”.
43
Ibidem.
44
Ibidem, s. 135.
45
Ibidem, s. 135, 131–132. Por. „Do teyże Kaplice żaden bądź Brat, bądź obcy iakieykolwiek condiciiey we dni Piątkowe w wieczór kiedy Bracia nabożeństwo piętnaście
Gradusów y discipliny odprawują wchodzić z bronią żadną nie mają ale ją kożdy przed
Kaplicą u Kalwarystów zostawić ma, dotąd, aż się w Kaplicy nabożeństwo odprawi. Czego
Kalwaristowie pilnować y doglądać maią iako się w ich Powinnościach opisało” (ibidem,
s. 132–133).
46
Ibidem, s. 191.
47
Ibidem, s. 192–193.
48
Ibidem, s. 199.
49
Ibidem, s. 200–201. Także bracia w trakcie nabożeństwa „za każdą razą głos wysszey podnosząc” (ibidem, s. 204).
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Towarzyszył temu recytowany przez dwóch braci „głośno i żałobliwie” psalm
pięćdziesiąty pierwszy („Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej”)50. Później w latarni powinien być ukazany wizerunek Najświętszej Marii Panny pod
krzyżem, w obecności którego jeden z braci miał głośno odmawiać hymn „Stabat
Mater Dolorosa”51. Dalsze modlitwy odbywały się przed umieszczonym w latarni
obrazem św. Weroniki i przy śpiewie pieśni „Salve tremendum cunctis potestatibus”52. Po tej modlitwie ojciec duchowny zobowiązany był do przedstawienia
braciom intencji, w jakiej powinni się modlić przez kolejny tydzień. Wybierać
mógł spośród trzech intencji wskazanych w statutach: za fundatora, za króla lub
za królewicza Władysława, który uznany był przez Szyszkowskiego za honorowego opiekuna i protektora bractwa53.
Kolejnym etapem nabożeństwa było rozpalenie wszystkich świec w kaplicy,
po czym bracia „klęknąwszy z Oycem Duchownym przed Ołtarzem do nóg Bożego umęczenia położonego na ostatnim stopniu Ołtarza mówić mają […] modlitwę: Dulcissime et piissime Domini Domine Iesu Christe”54. Po jej zakończeniu
„wszyscy […] głowę skłoniwszy aż do ziemię” i odmówiwszy kolejne nakazane
przez fundatora modlitwy „przystępować będą z nabożeństwem do całowania
nóg Bożego umęczenia przed Ołtarzem położonego między piącią zapalonych
świec. A gdy [oni] będą pozdrawiać, dway mówić będą głosem: Ulgro Virginum
Maria, Sancta Mater Dei pia”55. Następująca po tym modlitwa ojca duchownego
spajała i kończyła całe brackie nabożeństwo, bowiem po jej zakończeniu bracia
winni cicho opuścić kaplicę56.
Innym niezmiernie ważnym przejawem brackiej pobożności była tak zwana procesja jerozolimska, która odbywała się w każdy piątek wielkiego postu,
w tym w niezwykle uroczysty sposób w Wielki Piątek. Pierwszym etapem tej ze
wszech miar teatralnej liturgii było przejście z kaplicy brackiej do ołtarza ciemnicy, podczas którego śpiewany był hymn „Qui lucem dedit Patribus”57. Druga
stacja znajdowała się przy ołtarzu biczowania, a trzecia przy ołtarzu ukoronowania cierniem58. W drodze do każdego z nich bracia śpiewali naznaczone przez
50

Ibidem, s. 202.
Ibidem, s. 205–206.
52
Ibidem, s. 208–209.
53
Ibidem, s. 210. Por. Przewodnik abo kościołów…, op. cit., s. 84; P. H. Pruszcz, op. cit.,
s. 22; A. Bruździński, Wpływ krakowskich Franciszkanów…, op. cit., s. 41; idem, Bractwa
religijne…, op. cit., s. 121. Była to jednak tylko i wyłącznie protekcja honorowa, bowiem
opiekę duchową roztaczał nad członkami Arcybractwa superintendent. W myśl statutów
biskupa Szyszkowskiego miał on niejako zastępować fundatora i w jego imieniu zawiadywać potrzebami duchowymi Arcybractwa – zob. Bractwo Compassionis…, op. cit., s. 49–52.
54
Ibidem, s. 211–212.
55
Ibidem, s. 217–218.
56
Ibidem, s. 222.
57
Ibidem, s. 223–226.
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Ibidem, s. 226, 229.
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Szyszkowskiego hymny: „Ela fratrem charissimi” oraz „Christi magna improperia
Rumpamus”. Po ich zakończeniu i dotarciu do poszczególnych ołtarzy kapłan intonował pieśń związaną z rozważaną w danej chwili tajemnicą Męki Pańskiej, po
czym odmawiał przewidzianą statutami modlitwę, po której zakończeniu procesja wyruszała do kolejnego ołtarza.
Piątą stacją procesji był ołtarz „kalwarii”, a szóstą ołtarz ukrzyżowania59.
W drodze do pierwszego z wyżej wspomnianych bracia śpiewali hymn „Ad montem nunc Calvariae properamus cum lachrymis”, zaś w trakcie procesji do drugiego – „O dulcis Amor cordium Nostrae salutim Premium”60. W siódmej stacji
bracia rozważali tajemnicę podziału szat, a ósma znajdowała się przy ołtarzu
„pomazowania pańskiego”61. Przejściu do siódmego ołtarza towarzyszył śpiew
hymnu „Modo narramus qualiter, Noster Salvator pertuliut”, a do ósmego –
„Ad Christum modo ungere devotionis oleo”62.
Dziewiąta i ostatnia stacja znajdowała się przy ołtarzu grobu Bożego. W drodze do niego bracia śpiewali hymn „Iam ad locum sanctissimum”63. Po odmówieniu wskazanych w statutach dla tego ołtarza modlitw bracia winni jeszcze
zaśpiewać „Tibi laus, tibi gloria, tibi gratiarum actio”64, która to pieśń kończyła
procesję.
O wiele bardziej uroczysty charakter miała opisana wyżej procesja, która odprawiana była w Wielki Piątek. Zachowywała ona wskazany porządek, z tą jednak różnicą, że bracia nie udawali się do poszczególnych ołtarzy usytuowanych
w obrębie kaplicy lub konwentu Franciszkanów, lecz do dziewięciu kościołów
Krakowa. Biskup zalecił zatem, aby „kościoły te wszytki wiedząc, do których
Bracia idź maią, sporządzali swe groby sposobnie do tego nabożeństwa y rozmyślania, które w ten czas przyszedłszy Bracia tamże rozmyślać mają”65. Uszczegóławiając, autor statutów podał dwa przykłady. Pierwszy, dotyczący kościoła św.
Anny, w którym „dobrzeby […] był obraz y znak iaki do tego zgotowany Więzienia Pańskiego przy grobie”, ponieważ idąc tam „rozmyślać y śpiewać będą Bracia
hymne o więzieniu Pańskim”66. Drugi z przykładów dotyczył kościoła św. Szczepana, w którym „dobrzeby aby był obraz flagellatiey [biczowania], ponieważ tam
Bracia idąc flagellatię rozbierać będą”67. Statuty brackie wyraźnie stwierdzają, że
o odpowiednie przyozdobienie kościołów winni się troszczyć sami członkowie
konfraterni, aby „wszytkie rzeczy porządkiem swym nadobnym y przystojnie
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Ibidem, s. 231, 234.
Ibidem, s. 231–234, 234–237.
Ibidem, s. 237, 241.
Ibidem, s. 237–241, 241,244.
Ibidem, s. 244–248.
Ibidem, s. 249–250.
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odprawowane bydź mogły, zwłaszcza, że każda statia […] ma odpustu dni trzysta,
iako się […] opisało”68.
Swoistym uzupełnieniem procesji wielkopiątkowej była „processia Ierozolymska po Wielkiey Nocy”, w trakcie której bracia udawali się do dwóch ołtarzy:
ukazania się Zmartwychwstałego Najświętszej Maryi Pannie oraz ołtarza Marii
Magdaleny69. W drodze do pierwszego z nich bracia winni śpiewać hymn „Regina
mundi caelique, laetare super sydera”, zaś w drodze do drugiego – „A Magdalena
feruida, queramus nunc quid viderat”70. Tak jak w przypadku procesji wielkopiątkowej, tak i w trakcie opisywanego nabożeństwa przy każdym z ołtarzy kapłan odmawiał wraz z braćmi zawarte w statutach modlitwy71.
Procesje jerozolimskie odbywały się także w święta brackie: Znalezienia
Krzyża Świętego (3 maja) oraz Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)72.
W czasie odprawianych wówczas procesji bracia udawali się do dwóch ołtarzy:
Znalezienia Krzyża Świętego oraz św. Heleny. W trakcie procesji do pierwszego
z wymienionych winni śpiewać hymn „Ad crucis locum pergere”, zaś w drodze do
drugiego – „Nunc Helenae suffragia, queramus primus laudibus”. Przy każdym
ołtarzu odmawiane były ponadto stosowne modlitwy, zgodnie ze schematem
wszystkich wyżej opisanych procesji brackich73.
Ostatnim ze wspomnianych w statutach brackich nabożeństw są uroczystości
powszechne (na przykład Boże Ciało), w których uczestniczyć mają wszystkie
bractwa religijne. Wówczas „Bracia wszyscy obesławszy się iśdź maią w szatach
processią zwykłym obyczajem z Umeczeniem Pańskim y z śpiewaki, śpiewając
Litaniae nakazane albo zwykłe”74. Po dotarciu do celu procesji, czyli zazwyczaj
jednego z kościołów, mają w postawie klęczącej oddać się adoracji Najświętszego
Sakramentu. Następnie zaś mają odmówić trzy pacierze, które winni cicho recytować także w czasie modlitw w postawie leżącej. Po ich zakończeniu – zgodnie
68

Ibidem, s. 250–251.
Ibidem, s. 252, 254.
70
Ibidem, s. 252–253, 254–256.
71
Ibidem, s. 253, 256–257.
72
Ibidem, s. 258. Papież Jan XXIII zniósł obchodzone w dniu 3 maja Święto Znalezienia Krzyża Świętego, ponieważ było ono powtórzeniem Święta Podwyższenia Krzyża
Świętego. Zgodnie ze zreformowanym kalendarzem liturgicznym Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego obchodzone jest 14 września.
73
Ibidem, s. 258–263. Należy zauważyć, że w tym samym czasie, co brackie statuty,
ukazał się także polskojęzyczny modlitewnik, który treściowo korespondował z obrazami
zalecanymi przez Szyszkowskiego do kontemplacji i przeznaczony był dla szerokiego grona wiernych uczestniczących w tak zwanych procesjach jerozolimskich. Warto podkreślić,
że Hierozolimska processia autorstwa Stanisława Grochowskiego została zaopatrzona
także w drzeworyty, które ukazywały poszczególne tajemnice rozważane podczas stacji
wielkopiątkowej procesji brackiej – zob. S. Grochowski, Hierozolimks Processya […], Kraków 1607.
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Bractwo Compassionis…, op. cit., s. 264–270.
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ze zwyczajem brackim – członkowie konfraterni „dyscypliny czynić maią”, a odprawiwszy je, przyjmą postawę klęczącą i słuchać będą słów swego kapelana,
który wzywać ich będzie do modlitwy poprzez kolektę dnia oraz inne modlitwy
naznaczone przez brackie statuty. Do tych drugich zaliczyć należy wezwania za
grzeszników, papieża, wszystkie stany Kościoła oraz za jego prześladowców.
W dalszej kolejności także za króla, królewicza Władysława, fundatora Arcybractwa, potrzeby Rzeczypospolitej, za pokój w państwie, za niewierzących, chorych i głodujących oraz za bractwo i jego benefaktorów75. Modlitwy te kończyło
wezwanie z prośbą o orędownictwo Najświętszej Marii Panny oraz wszystkich
świętych. Braciom, którzy nie potrafili czytać, Szyszkowski zalecił modlitwę Koronką do Najświętszej Marii Panny lub odmówienie piętnastu „Ojcze nasz”, tyle
samo „Zdrowaś Mario” oraz „Credo”76.

Słowo – obraz – dźwięk

Wszystkie wspomniane i opisane wyżej nabożeństwa – zgodnie z wolą fundatora – winny odbywać się w brackiej kaplicy (poza procesjami wielkopiątkowymi
i uroczystościami powszechnymi). W statutach zostało zapisane: „W teyże Kaplicy toż Bractwo ma mieć y odprawować nabożeństwa swoie wszytkie y Processie
Piątkowe, Niedzielne, Miesięczne y wszelakie insze generalne y prywatne”77.
Wyposażenie kaplicy świadczy o wykorzystywaniu w praktykach dewocyjnych arcybractwa wielu obrazów oraz swoistej teatralizacji poszczególnych
części nabożeństw. Wspomina o tym między innymi pochodzący z 1618 roku
inwentarz, na podstawie którego można stwierdzić, że jej wystrój był od początku obliczony na spełnianie tych samych funkcji, do których Szyszkowski zalecał
wykorzystywanie używanych podczas procesji brackich obrazów z przedstawieniami Męki Pańskiej. Pierwszy z nich wyobrażał pobyt Jezusa w ciemnicy;
drugi – kolumnę lub słup, przy którym była wyobrażona scena biczowania;
trzeci – ukoronowanie cierniem „z urąganiem, z zelżeniem Pańskiem”; czwarty odwoływał się do sceny włożenia krzyża; piąty przedstawiał ukrzyżowanie;
szósty odwoływał się do podziału szat; siódmy – do zdjęcia z krzyża; ósmy zaś
wyobrażał złożenie do grobu78. Fundator zatroszczył się ponadto, aby forma
75

Ibidem.
Ibidem, s. 270–272.
77
Ibidem, s. 131–132.
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Ibidem, s. 141–144, 145–151. Być może pozostałością po przygotowywanych przez
braci ośmiu obrazach są datowane na XVII wiek feretrony, z których część tematyką nawiązuje do kontemplowanych podczas nabożeństw wizerunków: Chrystus niosący krzyż,
Chrystus przy słupie oraz Chrystus Bolesny z narzędziami Męki Pańskiej – zob. B. Frey-Stecowa, Plakietka wotywna i aplikacje na feretronach w kaplicy Męki Pańskiej krakowskiego kościoła Franciszkanów, [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie,
red. Z. Kliś, Kraków 2006, s. 207–215, zwł. ryc. 2, 3, 4, 7.
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nowo zamówionych scen spełniała oczekiwania licznych uczestników brackich
nabożeństw. Niezwykle realistyczne i sugestywne wyobrażenia miały być uzupełniane przez wyobraźnię wiernych, którzy w ten sposób mieli wczuwać się
w przekazywane podczas nabożeństwa treści i za ich pomocą stawać się swoistego rodzaju świadkami Męki Pańskiej, a poprzez samobiczowanie także jej
bezpośrednimi uczestnikami79.
Warto wspomnieć, że w datowanej na 23 czerwca 1607 roku, skierowanej
do Kongregacji ds. Obrzędów suplice ówczesny nominat płocki prosił o zezwolenie na ozdobienie kaplicy przy kościele ojców Franciszkanów w Krakowie
malowidłami, jakie się spotyka w miejscach świętych w Jerozolimie, włącznie ze
wszystkimi scenami śmierci i zmartwychwstania. W tym samym liście Szyszkowski prosił kongregację o zezwolenie na odprawianie tak zwanych procesji jerozolimskich w każdy piątek Wielkiego Postu oraz zatwierdzenie przeznaczonych
na nie modlitw. Ich tekst, tak jak i treść pieśni oraz hymnów, biskup załączył do
skierowanego do Rzymu pisma.
W kwestii tej fundator odwołał się do powszechnie funkcjonującego już od
średniowiecza przekonania o doniosłym znaczeniu obrazu w kształtowaniu
umysłów i świadomości odbiorców80. Jak zauważyła Alicja Szulc, niektórzy
moraliści i teoretycy duszpasterstwa uznawali bowiem szeroko pojęty obraz za
pierwszorzędny w stosunku do przekazów językowych środek perswazji, czego
przykładem była między innymi opinia Durandusa, biskupa Mende (XIII wiek):
„Pictura plus videtur movere animam quam scriptura. Hinc etami est, quo in
ecclesiae non tantam reverentiam exhibimus libris, quantam imaginibus et
picturis”81. Warto podkreślić, że szczególną rolę w tym zakresie przypisywano
79
Archiwum Klasztoru Franciszkanów w Krakowie: sygn. A-VI-8: Acta Archiconfraternitatis Compassionis Jesu Christo et Beatissimae Virginis Mariae [1611–1688], f. 16v–18;
M. Fabiański, Złoty Kraków, Kraków 2010, s. 120–121; C. Niezgoda, Kaplica Męki pańskiej…,
op. cit., s. 74. Szczególnie wyrazistym przejawem teatralizacji brackich nabożeństw był
znajdujący się nad wejściem (od wnętrza kaplicy) ganek, na którym umieszczone zostały figury Jezusa i Piłata. Spoglądając na tę scenę, uczestnicy nabożeństwa mogli poczuć
się jak bezpośredni uczestnicy sądu nad Chrystusem. Por. J. Okoń, Dramat liturgiczny,
[w:] Encyklopedia Katolicka, t. IV, kol. 183 (tu również wyszczególniona literatura przedmiotu); Z. Modzelewski, Estetyka średniowiecznego dramatu liturgicznego, „Roczniki
Humanistyczne” 1964, nr 12, z. 1, s. 6; W. Węgrzyn-Klisowska, Widowiska i gry pasyjne
w średniowiecznych klasztorach śląskich, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym
i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole–Wrocław 1996, s. 291–293.
80
H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski, Warszawa 1987,
s. 43; A. S. Labuda, Obraz i słowo w późnym średniowieczu (na przykładzie wrocławskiego
ołtarza św. Barbary), [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 228–229; B. Hojdis, O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza, Gniezno–Poznań 2000, s. 133–134.
81
A. Szulc, Homo religious późnego średniowiecza. Bernardyński model dewocji masowej, Poznań 2004 [mps].
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malarstwu ściennemu z uwagi na jego monumentalizm oraz szeroki zakres zastosowania. Uważano je za sztukę technicznie łatwiejszą, tańszą i posiadającą
szersze spektrum oddziaływania82.
Marcin Fabiański w pracy Złoty Kraków zauważył, że ekspresja wizerunków
pasyjnych, stanowiąca dopełnienie modlitw i praktyk dewocyjnych (łącznie z samobiczowaniem), miała być wspomagana odpowiednią iluminacją, muzyką oraz
modulacją głosu prowadzącego. Odczucia wzrokowe intensyfikowano zatem
dzięki sztucznemu oświetleniu, dodatkowo wzmacniając je wrażeniami słuchowymi i dotykowymi83. Fabiański „wyrafinowane wykorzystywanie różnych zmysłów” wyprowadzał między innymi z Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli
oraz inspirowanych nimi rozważań Hieronima Nadala i Franciszka Borgiasza84.
Warto wspomnieć, że ten ostatni nawoływał wiernych, by podczas modlitwy
kontemplowali przypisaną poszczególnym tekstom rycinę. Podobne zalecenia
można odnaleźć także w praktykach dewocyjnych wykreowanych przez św. Filipa Nereusza, które – co warto podkreślić – Szyszkowski poznał w trakcie swoich studiów w Rzymie85. Trzeba też zauważyć, że łączenie słowa i obrazu było
właściwe już epoce średniowiecza i tam należy szukać korzeni zastosowanej
przez Szyszkowskiego techniki towarzyszącej dewocji86. Jego zalecenia doty-

82
A. Karłowska-Kamzowa, Nauczanie obrazowe na ziemiach polskich w XIV i XV wieku na przykładzie malowideł ściennych, [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza
w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 257–264; eadem, Programy ideowe
gotyckich malowideł ściennych w Polsce, [w:] Gotyckie malarstwo ścienne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1977, s. 142–144; eadem, Malarstwo gotyckie Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1982, s. 97. Funkcję dydaktyczną
obrazu podkreślają także badacze kultury i religijności średniowiecza – zob. J. Huizinga,
Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 1974, s. 199, 252; W. Ullmann, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, Łódź 1985, s. 120–122; J. Kłoczowski,
Chrystianizacja elit i mas w Europie Środkowo-Wschodniej XV w., „Znak” 1980, nr 32/12,
s. 1588–1589; G. Ryś, Pobożność ludowa na ziemiach polskich w średniowieczu. Próba
typologii, Szczecin 1995, s. 99. Niezwykle cenną argumentację w tym zakresie znajdziemy w anonimowym zbiorze śląskich kazań pasyjnych, w którym można przeczytać, że
malarstwo religijne tworzone jest „dla zniesienia gnuśności uczuć, ponieważ malowidła
przedstawiają czyny głównie dla oczu, więcej bowiem podnieca się uczucie przez to, co się
widzi, niż przez to, co się słyszy [oraz] dla usunięcia niestałości pamięci, bowiem to, co się
widzi, silniej zapada w pamięć” (A. Szulc, op. cit., s. 218–219).
83
M. Fabiański, op. cit., s. 115.
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M. Fabiański, op. cit., s. 115–116.
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Ibidem, s. 116.
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Mowa tu oczywiście o mnemotechnice, a więc sztuce doskonalenia pamięci polegającej na kojarzeniu ze sobą, za pomocą różnego rodzaju pokrewnych wyobrażeń, rzeczy,
które pragniemy zapamiętać. Technika ta znana była już w starożytności, a średniowiecze
poznało ją dzięki trzem zasadniczym dziełom: De oratore Cycerona, Rhetorica ad Herennium (w wiekach średnich błędnie przypisywano je Tuliuszowi) oraz odkrytemu w 1416
roku przez Poggia Braccioliniego Institutio oratoria Kwintyliana – R. Wójcik, „Domine,
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czące brackiej pobożności winno się zatem rozpatrywać nie tylko w kontekście
potrydenckich wzorów rzymskich, ale także w odniesieniu do średniowiecznej
ars memorativa.
Według św. Augustyna pamięć, rozum i wola to trzy władze duszy. Dzięki nim
można bowiem odnaleźć słuszną drogę wśród iluzji świata doczesnego. Zaproponowana przez niego zależność MEMORIA – INTELLECTUS – VOLUNTAS na
trwałe wpisała się w średniowieczną „sztukę zapamiętywania” i po wielokroć
była wykorzystywana w duszpasterstwie wiernych. Zgodnie z tym założeniem
pamięć, jako pierwsza z władz, pamięta to, co druga władza, czyli rozum, rozumie, a trzecia, czyli wola, pragnie. Idąc zaś dalej, rozum, jako drugi, rozumie to, co
pierwsza władza, czyli pamięć, pamięta, a trzecia, czyli wola, pragnie, trzecia zaś
władza pragnie tego, co pierwsza pamięta, a druga rozumie87. Warto zauważyć,
że pamięć postawiona została na pierwszym miejscu, bowiem bez niej niemożliwe jest rozumienie, a co za tym idzie – pragnienie tego, co słuszne i cnotliwe88.
Zgodnie z ówczesnym przeświadczeniem najdoskonalszym aktem cnoty
(pietas) była Maryja trzymająca na łonie zdjętego z krzyża Jezusa. W wyobrażeniu tym przedstawione zostało jednocześnie okazane przez nią posłuszeństwo
wobec Boga i miłosierdzie wobec ludzi potrzebujących jej pomocy89. Nie dziwi
zatem, że takie właśnie wyobrażenie Szyszkowski uznał za najbardziej stosowne
godło założonej przez siebie konfraterni. Pieta, a więc jak stwierdzają brackie
statuty „Błogosławiona Panna pod Krzyżem siedząca, a ona piastuje Syna swego
martwego na łonie”90, miała – zgodnie z zaleceniami fundatora – odpowiednio
ukierunkować uwagę wiernych oraz wzmocnić ich uczucia religijne. Bracia zaś,
patrząc na ten wizerunek, winni jeszcze gorliwiej kontemplować mękę i śmierć
Zbawiciela91. Z tego też powodu pieta została wyobrażona na zasuwie ołtarza
głównego w kaplicy brackiej, a także na kartach rękopisów, sztandarach, obrazach i wszelkich innych przedmiotach związanych z konfraternią, w tym na
brackiej pieczęci92.
memoriale tuum in generationem et generationem …”. O krakowskim traktacie Opusculum
de Arte Memorativa z 1504 r., „Studia Warmińskie” 2002, nr 39, s. 13–39.
87
Ibidem, s. 16.
88
Ibidem.
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T. Dobrzeniecki, Wybrane zagadnienia ikonografii pasyjnej w sztuce polskiej, [w:]
Męka Chrystusa wczoraj i dziś, red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć, Lublin 1981, s. 141.
90
Cyt. za: M. Fabiański, op. cit., s. 115.
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Ibidem.
92
„Wedle woli fundatora ma na niej być wyobrażona pieta, pod którą: ma być herb
maluczki Jego Mości Xiędza Fundatora bractwa tego, czyli Ostoja. Umieszczony zaś w otoku napis ma głosić, iż jest to Sigillum Archiconfraternitatis Compassionis Jesu Christ et
B. V. M. Crac” (ibidem).
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Założone w 1595 roku przez ówczesnego kanonika krakowskiego Arcybractwo
Męki Pańskiej było jedną z najprężniej rozwijających się w okresie staropolskim
konfraterni. Pobożność bracka została oparta na regułach zawartych w statutach
autorstwa Marcina Szyszkowskiego. Hierarcha nawiązywał w nich do metod
modlitewnych znanych już w średniowieczu, a także do tych, które zostały wypracowane w reformującym się w duchu trydenckim Rzymie. Z jednej strony
biskup zalecał braciom kult wizerunków poszczególnych etapów Męki Pańskiej,
czemu towarzyszyły odpowiednio recytowane modlitwy, z drugiej zaś tchnął
w ducha brackiej pobożności właściwą epoce teatralizację, która w najwyższym
stopniu uwydatniła się w tak zwanych procesjach jerozolimskich. Słowo i obraz
były nieodłącznymi elementami nabożeństw, dzięki czemu poszczególne części
nabierały swojego niepowtarzalnego charakteru. Stawały się jedynym w swoim
rodzaju rytuałem, w którym obraz, dźwięk, słowo i światło stanowiły równy i na
trwałe wpisany w bracką pobożność element.

Word and Image in the Devotion of Kraków Archconfraternity
of the Passion of Christ
Abstract

In 1595 the then canon of Krakow Marcin Szyszkowski founded in the Krakow’s Church
of the Conventual Franciscans the Confraternity of the Passion of Christ. In 1605 under
the papal bull it was transformed into an archconfraternity. From this time it had the
right to create new confraternities of this name in the whole Polish-Lithuanian Commonwelth. In subsequent years, the confraternity flourished extremely well. One of the
reasons was the common use of verbal, visual and sonic elements in the services and
also theatricality of the rites. This extremely interesting and valuable element of Krakow
religious culture can be admired even today. Archconfraternity is still working and performing in accordance with indications contained in the statutes issued in 1607.
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