
DOI: 10.15290/baj.2020.20.16

Alicja PIHAN-KIJASOWA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

apki@amu.edu.pl

http://orcid.org/0000-0002-7104-8154

STEREOTYP KAPŁANA
WPISANY W XVII-WIECZNE KAZANIA POGRZEBOWE

W XVII wieku jedną z częstszych form wypowiedzi publicznej były
kazania (Sokołowska 1990). Wygłaszane były podczas nabożeństw do
wiernych i były formą nauczania i przekazywania treści religijnych bądź,
jako homilie, objaśniania tekstu biblijnego. W interesującym nas okre-
sie powstawały też liczne kazania okolicznościowe na uroczystości re-
ligijne i świeckie – stanowiły ważny element oprawy tych uroczysto-
ści (Szostek 1990: 320; Skwara 2009: 320), jak np. kazania na wjazd do
miasta ważnej osoby, kazania uświetniające wydarzenia państwowe, po-
lityczne, ale też mniejszej rangi, jak choćby wydarzenia miejskie, kazania
z okazji ślubu, pogrzebu itd. Do naszych czasów dotrwało ich wiele;
zostały przez XVII-wiecznych wydawców opublikowane jako niewielkie
(kilkunasto- lub kilkudziesięciostronicowe) druki. Poza publikacją poje-
dynczych tekstów ukazało się też wiele zbiorów różnego typu kazań,
które nie tylko prezentowały sztukę kaznodziejską konkretnego duchow-
nego, lecz stanowiły też pomoc w konstruowaniu mowy dla innych ka-
znodziejów. Ponadto na potrzeby nauczania szkolnego, w ramach na-
uki stylu retorycznego, powstawały (poza uznanymi antycznymi) nowe
opracowania retoryki, drukowane i rękopiśmienne, które odpowiadały
zapotrzebowaniu społecznemu, przede wszystkim bujnemu życiu poli-
tyczno-publicznemu szlachty polskiej, a także rozwojowi krasomówstwa
we wszystkich kościołach, katolickich i protestanckich. Ówczesne reto-
ryki przybierały postać kompendiów przydatnej oratorom/kaznodziejom
wiedzy erudycyjnej, literackiej i dotyczącej konkretów życia społecz-
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nego1. Zawierały nie tylko wzorcowe teksty kazań, ale też zbiory cytatów,
związków frazeologicznych, rozmaitych formuł, fragmenty rzeczywistych
i fikcyjnych mów, listów itp. (Otwinowska 1990: 719). Kaznodzieja dys-
ponował więc konkretną pomocą przy konstruowaniu tekstu.

Wśród zachowanych XVII-wiecznych kazań wyróżniają się i na
uwagę zasługują kazania pogrzebowe. Ile ich wówczas powstało i ile
zostało opublikowanych, nie wiemy. Zachowanych do naszych czasów
w całości bądź przynajmniej znanych ze wzmianek w źródłach Marek
Skwara, autor bibliografii XVII-wiecznych druków funeralnych, zareje-
strował około 600 (Skwara 2009). Pamiętać jednak należy, że spora część
ówczesnych druków może być dzisiaj nieznana. Historycy drukarstwa
szacują, że może to być nawet około 50% w stosunku do produkcji zna-
nej (Topolska 1984: 118–121). Ale i te zachowane kazania stanowią ko-
lekcję obfitą, dającą dobrą podstawę do różnorakich badań naukowych
(historycznych, genealogicznych, kulturoznawczych, socjologicznych, li-
terackich, językoznawczych). Dla badań historycznojęzykowych, podob-
nie jak dla np. literackich, ważne jest usytuowanie kazania na płasz-
czyźnie genologicznej. Za teoretykami zagadnienia włączymy tekst ka-
zania w ciąg tekstów użytkowych o stosunkowo trwale uregulowanym
wzorcu, ale przy indywidualnym charakterze wypowiedzi (w odróżnie-
niu np. od modlitwy ustalonej) także pewnej dezintegracji tego wzorca
z powodu przeobrażeń i nacisku praktyki kaznodziejskiej (Wojtak 1999;
Wojtak 2004–2005: 167). Kazanie pogrzebowe jest gatunkiem literatury
okolicznościowej pozostającej w związku genetycznym i chronologicznym
z wydarzeniem zewnętrznym – z pogrzebem (Michałowska 1990: 420).
Narracja skupia się na osobie zmarłej, a sytuacja implikuje określoną po-
stawę mówcy wobec tej osoby. Polega ona na przesadnie wyolbrzymio-
nej pochwale. Jest więc kazanie pogrzebowe utworem panegirycznym
(Dziechcińska 1990: 544), realizującym retoryczne zasady laudatio, wyło-
żone w traktatach retorycznych. Średniowiecze i wieki następne znały
traktat gramatyka Pryscjana (V–VI w.), który w rozdziale De laude (O po-
chwale) zawarł zasady i reguły chwalenia (Dziechcińska 1990: 544). W czę-
ści dotyczącej osoby pokazuje, w jakiej kolejności i jakie cechy mają być
chwalone:

1 W siedemnastowiecznej Polsce w nauczaniu retoryki odwoływano się do zasad wy-
pracowanych w antyku, ale od XVI w. w Polsce zaczęły powstawać rodzime kompendia
retoryczne, jak np. S. Sokołowskiego Partitiones ecclesiasticae, 1589; K. Wijuka Kojałowicza
Institutionem Rhetoricarum partes II, 1634 (Szostek 1990: 317–319).
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Po pierwsze, trzeba powiedzieć o przynależności narodowej i państwo-
wej, przedstawić rodowód bohatera, dalej – jego przyjście na świat (mogło
być poprzedzone nadprzyrodzonymi znakami i przepowiedniami), następ-
nie wychowanie itd. Odrębna część pochwał powinna dotyczyć «ciała i du-
szy», a więc takich cech, jak piękność fizyczna, siła, zręczność z jednej strony,
a sprawiedliwość, umiarkowanie, dzielność i mądrość – z drugiej. Należy
także chwalić profesję bohatera, określając dokładnie, jaką pełnił funkcję
społeczną. Najdokładniej zaś omówić trzeba jego czyny. Chwali się także
człowieka z powodu «okoliczności zewnętrznych», uwzględniając jego ro-
dzinę, przyjaciół, potomków; czas, w którym żył i wreszcie – rodzaj śmierci.
Powyższym treściom pochwały musiała towarzyszyć amplificatio (wyolbrzy-
mienie) (Dziechcińska 1990: 544–545).

W siedemnastowiecznej Polsce, w okresie wzmożonego zaintereso-
wania literaturą panegiryczną, rozwijano refleksję teoretyczną nad istotą
pochwały i nad sposobami jej formułowania. Wzorowano się szczegól-
nie na podręczniku Kwintyliana, który pochwałę dzieli na trzy «części
chronologiczne».

W części poświęconej czasowi poprzedzającemu narodzenie mówca po-
winien zastosować argumenty z trzech «miejsc»: patria (ojczyzna), parentes
(rodzice i przodkowie), responsis vel auguariis (wyrocznie lub przepowied-
nie). Chwaląc życie zmarłego, orator wykorzystuje argumenty z następu-
jących «miejsc»: ex animo (z cech charakteru) et corpore (z cech fizycznych)
et extra positis (z zewnętrznych okoliczności). W trzeciej «części chronolo-
gicznej» (czas po śmierci) Kwintylian wskazuje na pomniki geniuszu (in-
geniorum monumenta), które oparły się próbie czasu. Niektórzy ludzie cie-
szyli się większą sławą u następnych pokoleń niż wśród swoich współcze-
snych (Skwara 2008: LXXXVIII).

I właśnie ten: „Skodyfikowany przez Kwintyliana trójdzielny schemat
pochwały został przyjęty przez autorów wielu nowożytnych podręczni-
ków retoryki [...] oddziałał także na kształt budowy i kreację pochwały
w funeralnej homiletyce” (Skwara 2008: LXXXVIII).

Wcześniejsze moje analizy XVII-wiecznych kazań pogrzebowych,
głoszonych na pogrzebach mężczyzn (Pihan-Kijasowa 2013) i kobiet (Pi-
han-Kijasowa 2016), wykazały skrupulatne realizowanie przez kazno-
dziejów wskazanego wyżej trójdzielnego schematu pochwały. I choć,
oczywiście, różnice jednostkowe są wyraźne, to polegają one głównie
na różnym rozłożeniu akcentów, na przywoływaniu różnych argumen-
tów wypełniających elementy schematu, nie zaś na eliminacji któregoś
z nich. Nieco inaczej rzecz się ma w odniesieniu do kazań na pogrzebach
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osób duchownych. W tym przypadku obserwujemy nieco inne podej-
ście do zaleceń budowy pogrzebowej laudacji. Pierwszy element sche-
matu, czyli czas poprzedzający narodzenie zmarłego, pojawia się nie-
obligatoryjnie. Wobec tego w większości kazań brakuje argumentów od-
noszących się do rodu, z którego wywodził się zmarły, jego starożyt-
ności i wielkości, zasług dla ojczyzny i Kościoła. Jeśli incydentalnie się
pojawiają, to są na ogół zredukowane do argumentów najistotniejszych
dla stanu kapłańskiego osoby zmarłej. Przywoływana więc jest bogo-
bojność i pobożność rodziców zmarłego, rzadziej innych przedstawicieli
rodu, jak np. ksiądz Adam Makowski na pogrzebie ojca Fabiana Bir-
kowskiego mówił: Są poniekąd cni i bogoboyni zmarłego rodźicy (MakA B);
Aleć ia wierzę, że y ći pobożni Kapłana tego rodźicy, nielada poćiechę mieli
(MakA C) czy Wojciech Pigłowski na pogrzebie księdza Zygmunta Cie-
leckiego, proboszcza poznańskiego i kanonika gnieźnieńskiego, krakow-
skiego i płockiego przywołuje postać ważnej w familii Cieleckich osoby
– biskupa płockiego: Wielki był [...] nieboSzczyk ś. Pamięći I.X. Hieronim
Cielecki, BiSkup Płocki, ktory [...] piękną pobożnośći Swoiey roznymi funda-
cyami zoStawił pamiątkę (PigK Bv). Z rzadka pojawia się prosta infor-
macja o starożytności rodu, jak w kazaniu Franciszka Wierusza na po-
grzebie Wojciecha Tolibowskiego, biskupa poznańskiego: Tu dźiś wSzyStka
DobrzyńSka Zięmia y Jaśnie Wielmożne z Starożytnem Domem Ich Mćiow
PP TholibowSkich złączone Familie (Wier B2) czy w kazaniu Marcina Prot-
fica na pogrzebie Stanisława Sarnowskiego, biskupa kujawskiego i po-
morskiego wspomniana została: Starożytna Familia Mośćiow Panow SAR-
NOWSKICH (Prot Av). Incydentalnie kaznodzieja podkreśla starożytność
rodu, odwołując się do świadectwa źródła historycznego. Zabieg taki za-
stosował Wojciech Pigłowski: Co do dawnośći: znayduię ia z Herbem Ich-
mośćiow, w Kronikach ieSzcze od Lecha, gdySz miedzy dwunaStą Woiewod,
ktorzy po Lechu PańStwem rządźili, twierdzą bydź iednego tego Herbu Za-
remba (PigK Bv). Nieco częściej kaznodzieje przywołują funkcje i god-
ności (świeckie i kościelne), jakie były udziałem familii zmarłego, jak
np. w kazaniu Jakuba Olszewskiego czytamy o przodkach i braciach
zmarłego księdza Karola Jana Białozora: Stryiow miał ludźi zacnych urzęd-
nikow: MarSzałek W.K.L. DoroStaySki, y Ich Mść PP. RayScy w Koronie: Braćia
rodzeni Urzędnicy wielcy w powiećie UpitSkim: MarSzałek ieden, a drugi Pod-
komorzy (OlszB B2).

Inny element laudacji, pojawiający się, choć z rzadka, tylko w ka-
zaniach na pogrzebach osób świeckich, czyli wyrocznie i przepowiednie
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poprzedzające narodzenie osoby zmarłej, w analizowanych kazaniach na
pogrzebach duchownych pojawił się tylko raz jako proroczy sen matki.
Ludwik Skrobkowic na pogrzebie Jakuba Zadzika, biskupa krakowskiego,
dowodził, że: Rodźićielce iego przyśniło S ię, że miaSto dźiećięćia powiła S łońce
(SkrobK Dv).

Jeszcze uboższy jest trzeci element schematu laudacyjnego – wska-
zanie tzw. pomników geniuszu, które oparły się próbie czasu. Ponieważ
pogrzeb odbywał się wkrótce po śmierci osoby, więc owe pomniki geniu-
szu nie miały pewnie jeszcze możliwości się objawić. Kaznodzieje ograni-
czają się więc do proroctw typu: Wiecznie żyieSz, bo iuż przybrało do Swego
Serca ćiebie, do Swey urody, za ozdobę niebieSką, przy morzach krzySztałowych
reziduiąca Oblubienica (Mros B2).

Podstawą więc laudacji na pogrzebach osób duchownych jest rozbu-
dowany drugi element schematu, odnoszący się bezpośrednio do zmar-
łego, do jego życia, czynów, wykształcenia, posługi kapłańskiej, cech
charakteru. Z zalecanych w podręcznikach retoryki składowych tej czę-
ści laudacji, na pogrzebach osób duchownych nie pojawiają się nato-
miast argumenty z zakresu cech fizycznych osoby zmarłej, które w ogóle
w XVII-wiecznych kazaniach głoszonych na pogrzebach tak mężczyzn,
jak kobiet są zaledwie incydentalne (Pihan-Kijasowa 2013; Pihan-Kija-
sowa 2016).

Podkreślmy, że zachowane kazania na pogrzeby osób duchownych to
wyłącznie kazania pochwalne, nie znamy żadnych kazań tzw. ganiących
(nie zachowały się?). Wobec tego pochwalna postawa kaznodziei wyraża
się poprzez przywoływanie wyłącznie cnót osoby zmarłej. Układają się
one w wiązki sądów zdających sprawę z cech podmiotu – tu: zmarłego
duchownego, które za Anną Wierzbicką nazwać możemy fasetami. Tak
rozumiane fasety stanowią zhierarchizowaną strukturę, w której jednym
jej elementom przypisuje się wyższą rangę (przy uwzględnieniu wielu
tekstów – występowanie w każdym tekście z dużą częstością), innym
niższą (w tekstach przywoływane są rzadziej). Tak więc kształtowanie
obrazu osoby zmarłej poprzez ujęcie jej własności w określonych fasetach
z uwzględnieniem rangi danej fasety w strukturze i zgodnie z wymogami
określonego punktu widzenia jest podstawą profilowania podmiotowego
pojęcia (Bartmiński, Niebrzegowska 1998: 212).

Dla przedstawianego problemu wyróżniam kilka faset, z których naj-
istotniejsze to:
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FASETA I – WIARA OSOBY ZMARŁEJ

W obrazie osoby duchownej najwyższą rangę zajmuje atrybut po-
bożności, wyrażany leksemami i związkami wyrazowymi: pobożny ży-
wot (Patrzćie na geSta pobożnego żywota iego (MakA Dv), pobożność, na-
bożeństwo (O pobożnośći, y nabożeńStwie, y wStrzemięźliwośći KapłańSkiey,
y o inSzych cnot pozorney Komitywie, że czaSu nie Stawa [...] Skracam.
WolsS [D4v]), świątobliwy (Aza niewiećie, że BiSkup, y Primas, a barzo
świątobliwy, wchodźi dźiś do grobu. Widz [A4]) i świątobliwie jako człon
nominacji zmarłego (dla pochwały świątobliwie zmarłego Iaśnie Oświeconego
J.M.X. PIOTRA GEMBICKIEGO. KochW [A4]), pobożny i święty (przy
tym oStatnim Akćie pogrzebowym, temu pobożnemu, a iż tak rzekę, Swiętemu
BiSkupowi, to zaśpiewał), związki wyrazowe: przeciw Kościołowi miłość
(Affekt ten świadczyć będą wSzytkie KrakowSkie Kośćioły [...] iego przećiw Ko-
śćiołowi miłość (Mros C2v), wszytko serce, wszytkie afekty oddawał Bo-
skiej mądrości (IeSzcze był maleńkim a iuż wSzytko Serce, wSzytkie affekty
oddawał BoSkiey mądrośći. Mros [B4v]).

W opisie głębokiej, gorącej wiary zmarłego istotną rolę odgrywają
obrazy stosowanych przez niego praktyk religijnych, także tych o cha-
rakterze dewocyjnym. W tym kontekście pojawiają się określenia jedno-
i wielowyrazowe, niejednokrotnie z dużą szczegółowością opisujące owe
praktyki, jak np.: kapłańskie odprawował pacierze (Zkąd tak pilny zba-
wienia Swego, że aż do tego dnia gdy S ię miał rozStawać z ćiałem, gorącym
iednoczył S ię affektem, z Bogiem KapłańSkie odprawuiąc paćierze. Mros [C4v]),
mszy słuchał, spowiadał się, Najświętszego Sakramentu zażywał (Oćiec
Fabian [...] Ucząc S ię w Krakowie, codźień w Kośćiele ś. Barbary MSzey S łuchał,
y tam S ię naczęśćiey Spowiadał, y NaświętSzego Sakramentu zażywał. MakA B3),
Pismo Święte czytał z poważnym rozmysłem (Birk C2), gorące modli-
twy czynił (Birk D), czy opisy praktyk dewocyjnych, jak np.: klęczeć na
gołej ziemi (Widz C2v), leżeć często krzyżem na ziemi (Widz C2v–[C3]),
w worze, boso dyscypliny czyni (Widz [C3]). Nierzadkie też są drastyczne
i szczegółowe opisy praktyk dewocyjnych, jak to przedstawił Marcin Prot-
fic w odniesieniu do księdza Stanisława Sarnowskiego: Były ieSzcze tego
pobożnie zmarłego, Iaśnie Wielmożnego Iego Mośći X. Biskupa naSzego manus
verSatiles; bo nie raz ćiało iego, dobrze do krwi Samey, włośiennemi i innemi
dySciplinami dySciplinowały, drapały, Szarpały, targały, Szczypały, śpilkami, iako
tego po dźiś dźień Są żywi świadkowie częStokroć kłoły, wołaiąc i Suplikuiąc
do Boga (Prot [B4]). Także ksiądz Fabian Birkowski plastycznie opisuje
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praktyki dewocyjne stosowane przez Piotra Skargę: Nim poczynał Skracać
Tomy BaroniuSzowe, przed kożdym, dwadźieśćia pięć diScyplin, abo dwadźieśćia
(maiąc na ten czas iuż lat 65.) czynił. Przed piSmem o czterech oStatecznych
rzeczach każdego człowieka, dźieśięć diScyplin. Przed kazaniem ktore z pilnośćią
miał wolą piSać, z oSobna pięć diScyplin [...] Tak on namilSzy Starzec [...] z ćiałem
Swoim poczynał iako z nieprzyiaćielem, przykazuiąc mu poSłuSzeńStwo duchowi,
przez gęSte diScypliny, a P. Boga błagaiąc umartwieniem (Birk [C4]–[C4v]).

FASETA II – DLA KOŚCIOŁA

Skupiają się tu te atrybuty zmarłego, które pokazują jego szcze-
gólne zasługi dla Kościoła, ale też dla wspólnoty skupionej wokół Ko-
ścioła. Z pewnością najwyższą rangę w niematerialnych zasługach sta-
nowi udział zmarłego w konwersji innowierców na katolicyzm. Wielu
kapłanów, którym poświęcone są kazania, według opinii kaznodziejów
przyczyniło się do zmiany wiary innowierców. I tak np. ksiądz Marcin
Widziewicz o biskupie wileńskim Benedykcie Woynie powiada: Wiel-
możnego Pana Iego M.P. StaniSława KiSzkę Starego [...] z KalwińSkiey Sekty
y Zboru, do Wiary prawdźiwey, y Kośćioła ś. Katholickiego Szczęśliwie poćią-
gnął (Widz D3). Ksiądz Fabian Birkowski w odniesieniu do księdza Piotra
Skargi używa prostej frazy heretyki nawracał: Czegoż na ten czas nie czynił
naSz X. Piotra Skarga [...] Heretyki nawracał, miedzy ktoremi iednę Woiewodźiną
RuSką uporną w błędźie Swym (Birk [B4]). W innym miejscu, podkreślając
zasługi Piotra Skargi dla Kościoła, podkreśla: gdy obaczył Koronę PolSką
Heretykami zeSzpeconą, ogniStym kazaniem Swym wypalał z nich kacerStwa
KalwińSkie, AryańSkie, odSzczepieńSkie Greckie, ktorych potym do kośćiołą Ka-
tholickigo prowadźił (Birk C2). Miał też Skarga swój udział w chrystianizacji
Żydów: Kto nie widźiał gdy Roku P. 1592, na zamku KrakowSkim w kośćiele,
Iośka Peletowica Zyda do chrztu ś. prowadźił (Birk C3).

Najczęściej jednak i najobficiej kaznodzieje wskazują materialne za-
sługi zmarłego kapłana dla Kościoła, a więc liczne i bogate fundacje, da-
rowizny, datki, w tym także, jak to można określić, fundacje pośrednie,
a więc przekazywane przez inne osoby, ale z inspiracji zmarłego kapłana.
W każdym kazaniu takich świadectw jest bardzo dużo, więc tylko dla
przykładu: Iaśnie Wieleb. I. Mość X. Woyćiech TholibowSki [...] Przezacney
Kathedrze PoznańSkiey [...] darował iey Kielich Sczerozłoty, ktory śiedm Tyśięcy
waży [...] Dał y Statuę śrebrną Woyćiecha S. w cenie Sześćiu Tyśięcy [...] Do
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cudownego Krzyża S. Srebrny Lichtarz o piąći Liliach odkazał (Wier D3v) czy:
Kto tey wielmożney y Szczodrey ręki nie widźi w tym kośćiele [...] KrolewSka
ręka dała, ale ięzyk X. Piotra Skargi uprośił (Birk C3). Natomiast kapłanów,
którzy przyczynili się do pomnożenia dóbr kościelnych kaznodzieje na-
zywają fundatorami (szczodrobliwy fundator, Wier B2).

FASETA III – PRZYMIOTY OSOBISTE

Jest to, podobnie jak dwie pierwsze, rozbudowany, liczny zbiór
atrybutów pokazujący walory charakteru (cnoty) zmarłego kapłana. Na
pierwszy plan wysunięta jest jego dobroczynność i hojność. Na płasz-
czyźnie leksykalnej są to proste, jednowyrazowe określenia postawy ka-
płana, jak: hojność (Pochodźiła za tym y hoyność wySoka, tak że y iednym S ię
częStokroć rozdźielał z potrzebuiącym talerem. WolsS D3v), szczodrobliwość
(Nie wSpomnię iego przećiw ubogim Szczodrobliwośći, na ktorych bez pompy y ak-
klamacyi, ćicho, przez naSze ręce, wiemy iak wiele tyśięcy wydał. KochW C2).
Częściej jednak ten walor wpisany jest w dłuższy kontekst i o hojności,
dobroczynności zmarłego wnioskujemy z opisu działania, jak np.: Przy
dworze mieSzkaiąc, gdźie mu S ię złoto kłaniało, nigdy S ię po nie ten miły naSz
ThemiStocletes nie Schylił: a co gwałtem [...] w garść wetkano, to na Kśięgi, abo
na ubogie obroćił (MakA E), Zamilczeć tu (bo Sam taił) muSzę, dźiwnie wiel-
kie na ubogą Szlachtę, na mieSzczany upadłe, na wdowy y śieroty wStydliwe,
na żydy, y żydowki do wiary nawrocone, iałmużny iego potaiemne (Widz B2).
Wysoko ceniona jest skromność kapłana, którą Franciszek Wolsciusz na-
zywa moderacją i w dalszym wywodzie opisuje jej przejawy: Moderacya
Męża tego, wSzytkim była iawna, honorow nigdy nie był ambentem, fawory
Jaśnie wielmożnych PerSon nie ku prywatnemu ale ku poSpolitemu dobru kie-
rował, ze wSzytkiemi układnie, z każdym Szczerze, a z Zakonnikami nawet [...]
dźiwnie pokornie konwerSował (WolsS D3). Kaznodzieje przywołują też ta-
kie cnoty zmarłego, jak powściągliwość, rozwaga, umiar, współczucie dla
bliźnich, życzliwość i inne, np.: Stateczny był iako BiSkup, poważny iako Sena-
tor, cnot pełen [...] iako Kapłan święty (Widz [B4v]), Trzezwość, matka wSzytkich
Cnot [...] ktora w iedzeniu, y napoiu, ba y w Szatach mierność chowa, taka w nim
była, iż u Stołu prędzey do iarzyn, y ogrodnych a grubSzych rzeczy, niż do miąs
roSkoSznych y wydwornych, abo pośćie do ryb korzenno przyprawnych śiągał.
Wina barzo Skromnie, y mało co używał (Widz Cv). Ksiądz Sebastian Sta-
wicki dowodzi cnót zmarłego przez negację cech niepożądanych: nie maSz
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tego, coby w mowie nieoStrożność, w konwerSacyey nieSzczerość, w Sądach za-
dać miał nieSprawiedliwość (StawP C3v–[C4]). W innym miejscu, odwołując
się do herbu zmarłego, metaforycznie przyrównuje cnoty księdza Samu-
ela Krupki Przecławskiego do liści rozwijających się na gałęzi bluszczu:
Do herbownych Zmarłego Prałata Liliy, miaSto właSnych przyrodzonych, przyło-
żyć ia mogę bluSzczowe liStki, lubo Godność, Cnota, Mądrość [...] ale w liStkach
przeważał Się ku źiemi, bo wielkich przy Dworach przySług potrzebna poniżoność
(StawP [B4v]).

FASETA IV – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW KAPŁAŃSKICH

W kazaniach podnoszona jest także kwestia stosunku zmarłego do
obowiązków kapłańskich. Pojawiają się w tym kontekście określenia: Pan
dobry (Utraćiłaś wierna czeladko Pana dobrego. Widz [A3v]), dobry Pasterz
(iako dobry PaSterz, te pomięnione PaSterSkiey godnośći [...] exequował funkcye.
Wier C3), dobry i czuły Pasterz (Prot ded.), sam spowiedzi słuchał... (Sam
Spowiedźi S łuchał, Sam KathechiSmu y paćierza proStaczkow, y wieśniaczkow,
choć inni kapłani byli, uczył Sam chrzćił, Sam śluby dawał, Sam inSze Kośćielne
Sakramenty y obrzędy [...] z wielkim wSzytkich podźiwieniem, y zbudowaniem
odprawował. Widz [C3v]).

Stosunek duchownego do obowiązków kapłańskich, w tym jego po-
stawa wobec wspólnoty wiernych, zawsze był i jest podkreślany i przypo-
minany. Współcześnie wydane Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów tak
te zasady formułuje: „Kolejnym przejawem tego, że kapłan jest wobec Ko-
ścioła, jest jego rola przewodnika, który prowadzi do świętości wiernych
powierzonych jego posłudze, będąca ze swej istoty posługą duszpaster-
ską” (Dyrektorium 2003: 17) czy nieco dalej: „Kapłan jako pasterz wspól-
noty jest i żyje dla niej; dla niej modli się, studiuje, pracuje i poświęca się”
(Dyrektorium 2003: 56).

FASETA V – WYKSZTAŁCENIE I INTELEKT ZMARŁEGO

Faseta skupiająca zbiór sądów odnoszących się do wykształcenia i in-
telektu zmarłego kapłana stanowi novum na tle kazań przygotowanych
na pogrzeby osób świeckich. Nie pojawiały się (lub zaledwie incydental-
nie) w kazaniach na pogrzebach mężczyzn (Pihan-Kijasowa 2013), a w ka-
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zaniach na pogrzebach kobiet wręcz podkreślano szkodliwość wykształ-
cenia czy nawet generalnie – rozumu (Pihan-Kijasowa 2016). W odniesie-
niu do kapłanów natomiast wykształcenie, erudycja są pożądane, wręcz
konieczne. Kaznodzieje obszernie informują słuchaczy o odbytych przez
zmarłego studiach, o szkołach, w których studiował, o efektach tych stu-
diów. I tak np. ksiądz Hieronim Makowski dowodzi, że Jan Adam Komo-
rowski: w Zacney Akademiey ZamoySkiey fundamenta nauk dobrze założywSzy,
wźiął S ię do Akademiey KrakowSiey, tam w Cnoćie i Naukach znaczny PoStępek
uczyniwSzy, udał S ię potym do WłoSkich Kraiow, do Rzymu, aby tam doSkonały
w naukach y pobożnośći complement uczynił (MakO Cv). W innym miejscu
kaznodzieja ten odwołuje się do efektów studiów zmarłego. Pisze: czytay-
ćie iego Oracye LaćińSkie, tak obaczyćie, że y Mythologow doSzedł, y LikoSteneSom
wyrownał, iako y ś. ThomaSz z Aquinu, SyrSeniuSz, y naSz Borgias, y inSzy
(MakA [C4]). Franciszek Wolsciusz, poświęcając w kazaniu wiele uwagi
wykształceniu i mądrości księdza Szymona Starowolskiego, pisał: pioro
w ręku, rozum w głowie maiąc peregrynował: a wSzędźie Bibliothekę znaydwał
(WolsS C2) czy Zaprawdę ten uczony Prałat, nigdy S ię naSyćić nie mogł tymi
erudycyami, ktore tak hoynie excerpował (WolsS C2v).

Cnota wiedzy i intelektu jest ważną cechą kapłana. Podkreślają to
także współczesne zasady, jak np. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów
z 2003 roku dowodzi konieczności formacji intelektualnej: „Duże znaczenie
ma studiowanie, pogłębianie i obrona nauki społecznej Kościoła” (Dyrek-
torium 2003: 78).

*
*

*

Oczywiście argumenty przywoływane w kazaniach można by
uszczegóławiać i mnożyć, budować kolejne fasety. Jednak analiza czter-
nastu poddanych oglądowi kazań pokazała, że repertuar środków kształ-
tujących obraz kapłana jest ograniczony i powtarzalny. I choć kaznodzieje
dają prawdziwy popis swoich oratorskich możliwości, to jednak odbywa
się to na poziomie sposobów dowodzenia retorycznego (Skwara 1999),
nie zaś na poziomie profilowania podmiotu. Powtarzalny, schematyczny
zestaw faset i wypełniających je argumentów pozwalają, w mojej oce-
nie, mówić o opisie stereotypowym, mało zindywidualizowanym. Przede
wszystkim kapłan jawi się jako osoba pozbawiona jakichkolwiek wad czy
ułomności. Najistotniejszym jego atrybutem jest gorąca pobożność, przy-
bierająca niekiedy, w dzisiejszej ocenie, postać dewocyjną. Wyróżnikiem
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kapłana są niematerialne i zwłaszcza materialne zasługi (fundacje) dla
Kościoła. Ale też przejawiająca się jałmużnami hojność, szczodrość dla
potrzebujących. Kapłan charakteryzuje się licznymi cnotami osobistymi,
które czynią z niego postać wyjątkową. No i, w odróżnieniu od osób
świeckich, dla których nie było to cechą istotną, atrybutem kapłana jest
wykształcenie zdobywane nie tylko w szkołach, akademiach, seminariach
krajowych, ale przede wszystkim zagranicznych. Jest więc kapłan dobrze
wykształconym erudytą, znającym nie tylko Pismo Święte, ale pisma Oj-
ców Kościoła, autorów starożytnych, dawnych kronikarzy itd. I w kontek-
ście podjętego problemu nie jest ważne, czy tak wyidealizowany obraz
kapłana jest tylko kreacją, czy też ma odniesienie do rzeczywistości poza-
językowej. Natomiast podkreślić należy, że autor kazania jest reprezentan-
tem tego samego środowiska, z którego wywodził się zmarły, wobec tego
jego punkt widzenia z pewnością podporządkowany był, rzec można,
interesowi środowiska. Ponadto na taki obraz kapłana wpływ miała też
sceneria, w której kazanie było głoszone. Kultura chrześcijańska i tradycja
wymagały laudacyjnego opisu osoby zmarłej.

Lektura XVII-wiecznych kazań pogrzebowych dowiodła, że ówcześni
kaznodzieje, przedstawiając wyidealizowany obraz kapłana, utrwalali ste-
reotyp, który zarysowany już został w pismach wielkich Ojców Kościoła.
Spośród nich (a mówimy o Ambrożym, Hieronimie, Augustynie i Grze-
gorzu Wielkim) szczególną poczytnością przez wiele stuleci cieszyło się
dzieło Ambrożego De officiis ministrorum (Obowiązki duchownych) (Święty
Ambroży 1967: 13). Znajdziemy w nim wiele wątków, które XVII-wieczni
kaznodzieje wykorzystali w procesie kształtowania obrazu kapłana. Ko-
lejne wieki obraz ten uzupełniały i uszczegółowiały.
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STEREOTYPE OF A PRIEST BUILT INTO
17th CENTURY FUNERAL SERMONS

Abstract

17th century funeral sermons, a set of approximately 600 texts, structured
following the antic rhetoric principles, modified in modern times, are a genre
of panegyric literature, praising the deceased. Among preserved prints, sermons
prepared on the occasion of funerals of the clergy constitute a large collection.
Their structure, although basically convergent with the principles of laudation
applicable to that type of expression, shows certain differences on the level of
the degree of a realisation of its individual elements. The element which depicts
the time preceding the birth of the clergyman and arguments referring to his
lineage are eliminated or significantly reduced. On the other hand, emphasis is
put on all aspects which show the piety of the deceased priest, his merits for
the Church, relationship towards the faithful under his care. The image of the
clergy presented in the sermons is poorly individualised, in fact, it could even
be referred to as a stereotypical one.

Key words: 17th century funeral sermons, panegyric literature, image of a priest,
stereotype


