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Wstęp 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem niniejszej pracy jest recepcja myśli wczesnochrześcijańskiej w wybranych 

tekstach prozy staropolskiej przełomu szesnastego i siedemnastego wieku. Dzieła literackie 

pisane w tym czasie w wielu kluczowych miejscach nawiązują do dziedzictwa 

patrystycznego, czyli dotyczącego działalności tzw. Ojców Kościoła (Patres Ecclesiae, 

rzadziej Patres Antiqui), których spuścizna piśmiennicza była przytaczana bądź to w celach 

polemicznych i uzasadniających poszczególne twierdzenia religijne oraz społeczne, bądź też 

dla reinterpretacji wczesnochrześcijańskich form, figur czy toposów. Sądzę, że z rzetelnej 

interpretacji tekstów przełomu szesnastego i siedemnastego wieku wyłania się obraz długiego 

trwania idei patrystycznych. Możliwie jak najrzetelniejszy i wnikliwy opis tego zjawiska w 

oparciu o konkretne źródła (w tym przede wszystkim nawiązania do dzieł 

wczesnochrześcijańskich obecne w tekstach nowożytnych) jest celem niniejszej rozprawy. 

Jako ramy czasowe dla analizowanych utworów staropolskich wybrałem z jednej 

strony rozpoczęcie obrad Soboru Trydenckiego w 1545 roku, z drugiej natomiast – wdrożenie 

w 1658 roku uchwały sejmu polsko-litewskiego, która nakazywała Braciom Polskim 

konwersję na katolicyzm bądź opuszczenie granic Rzeczypospolitej. Oba te fakty uznałem za 

znaczące dla rozwoju nowożytnej literatury o tematyce religijnej. Słusznie zauważył Marek 

Prejs, pisząc w studium na temat manieryzmu i baroku, że Sobór trydencki „jawi się nam 

przede wszystkim jako pewien punkt zwrotny, przełom, który wyraziście oddziela jedną 

formację kulturową od następnej”
1
. Zdaniem warszawskiego historyka wpływ, jaki wywarło 

Concilium Tridentinum na europejską kulturę religijną można wręcz uznać za początek nowej 

koncepcji humanizmu, nie zrywającej wprawdzie z humanizmem renesansowym, ale 

nakierowującą tendencje charakterystyczne dla szesnastego wieku na nowe tory. O ile przed 

Soborem dominował nastrój swobodnych poszukiwań na gruncie różnych znaczeń Pisma 

                                                           
1 M. Prejs, Humanizm potrydencki i nowy model kultury katolickiej (manieryzm czy barok?) [w:] 
Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Warszawa 2010, 
s. 153. 
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Świętego oraz interpretacji początków i rozwoju doktryny kościelnej, o tyle czasy 

potrydenckie naznaczone już były polemiką o wyraźnie zarysowanych ramach konfesyjnych. 

Nadrzędna zasada soborowa, owe salus animarum suprema lex esto („zbawienie dusz 

najwyższym prawem”), przełożyła się również na nowe rozumienie ideału ad fontes, a ściślej 

– poszukiwania starożytnych źródeł kultury chrześcijańskiej. 

Za podobny punkt zwrotny, który „wyraziście oddziela jedną formację kulturową od 

następnej” można uznać wydarzenie znane powszechnie jako „wygnanie arian z Polski”. 

Wiadomo, że ustalenia Soboru trydenckiego rozwiały nadzieje (rzeczywiście żywione przez 

szereg wybitnych intelektualistów tego czasu) na uratowanie jedności chrześcijan na 

Zachodzie, natomiast w czasach potrydenckich dodatkowo utrwaliły się antagonistyczne 

pozycje katolików i protestantów. Socynianie nie znajdowali jednak aprobaty u żadnej z tych 

grup
2
, ani u wiernych Kościoła rzymskiego, ani nawet u luteranów czy wyznawców 

kalwinizmu, z którego pierwotnie się wyodrębnili. Niemniej, ich bogata twórczość stanowiła 

ważny element religijnego krajobrazu I Rzeczpospolitej. Ich wkład w dyskusję na temat 

prawdziwej doktryny chrześcijańskiej wyłaniający się z tekstów wczesnej patrystyki jest 

niewątpliwy. Toteż wypędzenie antytrynitarzy z Polski znamionowało koniec pewnej epoki w 

dziejach polskiego katolicyzmu. Należałoby dodać: epoki, w której polemika 

międzywyznaniowa toczyła się dzięki ideałowi tolerancji religijnej. Bracia Polscy oczywiście 

nigdy nie cieszyli się pełnym spokojem nawet na terenie I Rzeczypospolitej. Rozmaite 

represje były faktem, a nastroje antyariańskie rozwijały się od dłuższego czasu. Niemniej, aż 

do czasów wojny ze Szwecją Bracia Polscy mogli z mniejszym lub większym powodzeniem 

prowadzić swoją działalność. Z dużą dozą słuszności Janusz Tazbir zauważa zatem, że „ich 

wygnanie to pełny triumf reakcji feudalno-klerykalnej, ostateczne przekreślenie przez nią 

postępowych tradycji polskiego Odrodzenia i uchwał Konfederacji Warszawskiej”
3
. Nieco 

anachronicznie brzmi dziś użyte przez Tazbira sformułowanie „zwycięstwo kontrreformacji”, 

głównie przez wzgląd na problematyczność samego terminu „kontrreformacja” (o czym 

będzie jeszcze mowa). Niemniej w pewnym stopniu odsłania ono istotną zmianę, jaka zaszła 

w polskiej religijności po wdrożeniu uchwały o banicji Braci Polskich. Z tego powodu można 

uznać całe to zdarzenie za cezurę zamykającą pewien etap rozwoju staropolskiej kultury 

religijnej. 

                                                           
2 Zob. J. Tazbir, Walka z Braćmi Polskimi w dobie kontrreformacji,  
3 J. Tazbir, Walka z Braćmi Polskimi w dobie kontrreformacji, jw., s. 206; por. tegoż, Historia Kościoła 
katolickiego w Polsce (1460-1795), Warszawa 1966, s. 79-81. 
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W ramach wstępu potrzebne są również dwie uwagi metodologiczne, które 

uporządkują dalszy wywód. Przede wszystkim należy ustalić zakres znaczeniowy terminu 

„Ojcowie Kościoła”. Określa on nie tylko to, jakich autorów wczesnochrześcijańskich biorę 

pod uwagę w tej pracy, a których pomijam, nawet jeśli w poszczególnych miejscach odwołują 

się do nich pisma staropolskie. Ustalenia te służą również zdefiniowaniu ram czasowych, 

które uznaję za czasy patrystyczne. Wiadomo że słynny zbiór Jacquesa Paula Mignego, 

Patrologiae cursus completus, zawiera pisma najstarszych autorów chrześcijańskich, jak 

również pisarzy uznawanych współcześnie za przedstawicieli kościelnej kultury wieków 

średnich (wśród nich chociażby św. Bernard z Clairvaux czy św. Piotr Lombard). Zachodnią 

patrystykę zamyka w tym przypadku urzędujący na przełomie dwunastego i trzynastego 

wieku papież Innocenty III, a grecką – piętnastowieczny nauczyciel greki w Bolonii, 

Andronikos Kallistos. Ten stan rzeczy wynika z faktu, iż przez długi czas termin „patrologia” 

rozciągano aż do wieków średnich, a nawet do początków Reformacji. Dopiero w XIX wieku 

chrystianizację świata grecko-rzymskiego zaczęto traktować jako osobną epokę, w związku z 

czym ograniczono pojęcie „Ojcowie Kościoła” do tego właśnie okresu, częstokroć kojarząc je 

z ostatnim przebłyskiem wielkiej literatury antyku. W praktyce jednak większość wczesno-

nowożytnych autorów stawiało nacisk na autorytet uznanych „nauczycieli wiary” tworzących 

w okresie Cesarstwa Rzymskiego, a przez to bliskim czasom, w których zwołano wszystkie 

sobory powszechne, podczas gdy późniejsi pisarze przytaczani byli jako ci, którym brakuje 

już autorytetu starożytności. Z tego powodu w niniejszej pracy przyjmuję najbardziej 

klasyczny zakres czasowy pojęcia Patres Ecclesiae, który przyjmują Berthold Altaner oraz 

Alfred Stuiber w swojej Patrologii z 1978 roku. W podręczniku tym początki literatury 

chrześcijańskiej sięgają końca I wieku, a więc działalności tzw. Ojców Apostolskich, 

natomiast epokę schyłkową należy datować na VIII wiek
4
. Jak zauważa Luigi Padovese, 

ogólnie przyjęty podział jest dość umowny. 

Altaner i Stuiber wyjaśniają, że „zakres określenia Ojcowie Kościoła pokrywa się 

częściowo z zakresem pojęcia nauczyciele Kościoła, z których nie wszyscy mogą wykazać się 

cechą starożytności (antiquitas), ale mogą za to okazać się innymi znamionami, a mianowicie 

wybitną uczonością (eminens eruditio) i wyraźną aprobatą Kościoła (expressa ecclesiae 

declaratio)”
5
. Tak określony zakres pokrywa się z definicją przyjętą przez św. Wincentego z 

                                                           
4 Zob. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 
1990, s. 601; por. A-M. Malingrey, Chrześcijańska literatura grecka, tłum. M. Starowieyski, Tarnów 1995, s. 
148-162; J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska. Rys historyczny, tłum. J. Słomka, Tarnów 1997, s. 
185-202; L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, tłum. A. Baron, Kraków 1994, s. 19. 
5 B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, jw., s. 41. 
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Lerynu, mnicha i pisarza wczesnochrześcijańskiego tworzącego w pierwszej połowie V 

wieku, którego wpływ na literaturę przełomu szesnastego i siedemnastego stulecia omówię 

szerzej w dalszej części niniejszej pracy. Także wcześniejsi autorzy starochrześcijańscy 

położyli podwaliny pod to, co w siedemnastym wieku przyjęło specyficzną nazwę theologiae 

patristicae. Już w II wieku św. Ireneusz z Lyonu, ponoć uczeń św. Polikarpa ze Smyrny, 

szyderczo obwołanego mianem „ojca chrześcijan”, wyjaśniał, że „ten (…), kto nauczany jest 

przez kogoś słowem, nazywa się synem nauczającego (filius docentis dicitur), a tenże jego 

ojcem (et ille eius pater)”
6
. Dla pisarzy chrześcijańskich pierwszych wieków istotną (można 

wręcz powiedzieć, że fundamentalną) wartość stanowiło swoiste „dziedziczenie” nauki prawd 

wiary, relacja mistrz-uczeń, która sięgała również całego szeregu obdarzonych odpowiednim 

autorytetem przodków. Jest czymś oczywistym, że z czasem wyłonił się z tej praktyki kanon 

autorów, na których należy się powoływać przy formułowaniu treści teologicznych. 

Najwcześniejszy wykaz pisarzy uznanych przez Kościół za Ojców, jak również tych, którzy 

nie dostąpili tego miana, zawiera Decretum de libris recipiendis et non recipiendis 

przypisywany św. Gelazjuszowi I, żyjącemu w drugiej połowie V wieku papieżowi oraz 

teologowi oddanemu walce z tendencjami heterodoksyjnymi. Z kontekstu wynika, że 

sporządzenie listy autorytetów kościelnych było jednym z ważniejszych zabiegów 

cementujących ortodoksyjną doktrynę oraz dopuszczalne praktyki pobożnościowe u schyłku 

doby patrystycznej, jak również u progu średniowiecznej Christianitatis. Tego rodzaju 

wykazy tworzyli również św. Hieronim ze Strydonu, św. Augustyn z Hippony, św. Jan 

Kasjan oraz wspomniany już św. Wincenty z Lerynu. 

Czy katoliccy autorzy szesnastego i siedemnastego wieku operowali pojęciem 

„Ojcowie Kościoła”? Wydaje się, że można odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Dowodzi 

tego chociażby fakt, iż termin antiqui patres pojawia się w dokumentach Soboru 

trydenckiego. Już same rozstrzygnięcia dotyczące grzechu pierworodnego otwiera 

sformułowanie: Primum sententiam dicant, quibus vel testimoniis scripturarum vel 

traditionum apostolicarum usi sunt antiqui patres
7
. Używali go również wielcy pisarze 

wczesnonowożytni, tacy jak Stanisław Hozjusz, Piotr Skarga albo Andrzej Frycz 

Modrzewski, którego stosunek do Kościoła katolickiego był wprawdzie dość złożony i 

skomplikowany, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że został ukształtowany na fundamencie 

tradycyjnej łacińskiej nomenklatury. Wszyscy oni pisali o patribus w kontekście jasno 

                                                           
6 B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, jw., s. 40. 
7 Sobór Trydencki (1545-1563). Dokumenty po sesji IV (za Pawła III) [w:] Dokumenty Soborów 
Powszechnych. Tekst łaciński i polski, oprac. A. Baron, H. Pietras, tom IV (1511-1870): Lateran V – Trydent 
– Watykan I, Kraków 2004, s. 216-217. 
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wskazującym na starożytnych, uczonych, obdarzonych kościelnym autorytetem pisarzy 

chrześcijańskich. O „Ojcach”, „starych Ojcach”, a nawet „Ojcach świętych” pisali również 

przedstawiciele radykalnej reformacji, jak chociażby Grzegorz Paweł z Brzezin, ów czołowy 

reprezentant teologii Braci Polskich
8
. Z tego punktu widzenia ciekawie przedstawia się fakt, 

iż pewien karmelitański autor, Andrzej Cyrus, szerzej znany jako Hieronim od św. Jacka, w 

jednym ze swoich dzieł przytoczył zarzut innowierców, który opiera się na nazwaniu 

katolików mianem „patrologów” (patrilogos). Chodziło o to, że Kościół rzymski pokłada zbyt 

wielką ufność w „czcigodnych świętych Ojcach”, którzy pełnią rolę „mistrzów i nauczycieli” 

(venerantur enim Sanctos Patres, velut suos Magistros & Praeceptores)
9
. 

Spora część terminologii katolickiej została przejęta przez Reformację. Dotyczy to 

również nazwy „Ojcowie Kościoła”, w czym należałoby upatrywać. Warto zauważyć, że 

twórcą samego terminu „patrologia” (pochodzącego od łacińskiego słowa pater) był 

nowożytny teolog luterański, Johannes Gerhard, słynny za sprawą monumentalnego dzieła o 

tytule Patrologia seu de primitivae ecclesiae christianae doctorum vita ac lucubrationibus 

opus postumum z 1653 roku. Autor tego podręcznika literatury wczesnochrześcijańskiej 

wskazuje „na poszukiwanie u Ojców Kościoła świadectw potwierdzających wierzenia 

kwestionowane przez Reformatorów oraz jako odpowiedź na «apel powrotu do starożytności» 

propagowany przez tychże Reformatorów”
10

. 

 

* * * 

 

 Kończąc słowo wstępu, pragnę złożyć serdeczne podziękowania prof. dr. hab. 

Wacławowi Waleckiemu, który objął niniejsze studium naukową opieką, jak również dr. 

Tomaszowi Nastulczykowi, który służył pomocą na każdym etapie powstawania kolejnych 

rozdziałów. 

  

                                                           
8 Zob. Grzegorz Paweł z Brzezin, O rożnicach teraźniejszych, to jest co o jednym Bogu Ojcu i Synu jego 
jednorodzonym i o Duchu Świętym prawdziwie rozumieć mamy, oprac. K. Górski, Wł. Kuraszkiewicz, 
Wrocław 1954, s. 43; 89; K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin. Monografia z dziejów polskiej literatury 
ariańskiej XVI wieku, Kraków 1929, s. 170. 
9 Hieronim od św. Jacka (Andrzej Cyrus), Idea colloquii charitativi cum dissidentibus Thorunij [...] 1645 
indicti. Accessit Animadversio in Joannem Hulsemanum [...] Authore [...] Hieronymo a S. Hyacintho [...], 
Kraków 1645, s. 55-56 [Egzemplarz zlokalizowany w PAN Bibliotece Kórnickiej, sygn. Mf 5899 ; ilość 
skanów: 258 ; sygn. Std 11806 ; dwie części o tych samych tytułach]. 
10 F. Bolgiani, Patrologia e storia della Chiesa antica [w:] Problemi di storia della Chiesa – La Chiesa antica 
secc. II-IV, Milano 1970, s. 288; cyt. za: L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, jw., s. 19. 
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1. Ojcowie Kościoła w kulturze wczesnej nowożytności 

 

 

 

 

 

 

 

Czołowy teolog katolicki przełomu szesnastego i siedemnastego wieku, uznany pisarz i 

moralista, a przy tym jeden z najwybitniejszych reformatorów w historii katolicyzmu
11

,  

św. Franciszek Salezy, w jednym ze swoich listów pouczał André Frémyota, ówczesnego 

biskupa Bourges: 

 

Czymże jednak są pisma Ojców Kościoła, jeśli nie objaśnieniem Ewangelii i 

wykładem Pisma Świętego? Pomiędzy Pismem Świętym a nauką Ojców zachodzi ta 

sama różnica, co pomiędzy migdałem całym a rozłupanym tak, aby jego jądro mogło 

być spożywane przez każdego, albo też pomiędzy bochnem chleba a chlebem 

rozkrojonym i rozdzielonym między ludzi. Toteż trzeba się nimi posługiwać, są oni 

bowiem narzędziami, którymi Bóg się posłużył, by wyjaśnić nam prawdziwe 

znaczenie swych słów
12

. 

 

Bezpośrednim kontekstem napisania powyższych słów był ponowny namysł nad 

źródłem Objawienia, który nastąpił w czasie Soboru Trydenckiego oraz później, na przełomie 

szesnastego i siedemnastego wieku, a więc w przedziale czasowym, który w pewnym 

uproszczeniu można określić jako epokę potrydencką. Wiadomo, że św. Franciszek Salezy w 

wielu swoich pismach polemizował z twierdzeniami luterańskimi oraz kalwińskimi, 

zwłaszcza z teorią predestynacji oraz z jedną z głównych formalnych zasad teologicznych 

protestantyzmu, które dotyczyło „wystarczalności Pisma” (sufficientia Scripturae). Na 

gruncie swojej apologii genewski teolog odróżnił od siebie zakres znaczeniowy pojęć 

Scriptura oraz Dei Verbo, podobnie jak wcześniej uczynił to Stanisław Hozjusz, autor 

słynnego traktatu De expresso Dei Verbo. W myśli św. Franciszka Salezego czym innym było 

bowiem samo Pismo Święte jako zbiór tekstów otwartych na dowolną interpretację (jak 

zresztą każdy rodzaj tekstu), a czym innym – Słowo Boże, przez które należy rozumieć 

wewnętrzny sens Pism oraz właściwy przekaz Objawienia skierowany do człowieka. 

                                                           
11 Zob. J. Rybałt, Wstęp [do:] Franciszek Salezy, Wybór pism, oprac. J. Rybałt, Warszawa 2016, s. 17. 
12 Franciszek Salezy, List do André Frémyot, arcybiskupa Bourges, 5 października 1604 [w:] tegoż, Wybór 
pism, jw., s. 345-346. 
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Zachodzi tutaj pewne podobieństwo do fizycznego ciała i duszy, która wprawia to ciało w 

ruch: Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemie, i natchnął w oblicze jego dech żywota, 

i stał się człowiek w duszę żywiącą (Rdz 2,7). Katoliccy autorzy uważali zapis za związany z 

ograniczeniami ziemskimi, natomiast treść – za właściwe objawienie dane przez Boga. 

Kolejnym tekstem, który przywoływano na uzasadnienie powyższego rozróżnienia był werset 

2 Listu do Koryntian: Który też uczynił nas godnymi sługami nowego Testamentu, nie literą 

ale Duchem. Bo litera zabija: a Duch ożywia (2 Kor 3,6). 

Z listu św. Franciszka Salezego do André Frémyota można wyczytać, że „wystarcza 

nam w zupełności Pismo Święte, nie potrzebujemy niczego więcej”
13

. Istotny jest jednak 

kontekst całości tego tekstu, a mianowicie pytanie o to, co powinno należeć do stałego 

wyposażenia katolickiego kaznodziei. Wydaje się zatem, że poglądy św. Franciszka Salezego 

w pewnej mierze zgadzają się z twierdzeniami teologów protestanckich. Autor uściśla jednak 

swoją myśl w następnym akapicie, w którym zauważa, że tekst Biblii nie może być właściwie 

zrozumiany bez odpowiednich narzędzi interpretacyjnych. „Trzeba głosić słowo Boże. 

Praedicate Evangelium”
14

 – poucza św. Franciszek Salezy. Podobną myśl usiłował przekazać 

znacznie wcześniejszy, choć niezwykle wpływowy w całym szesnastym wieku pisarz 

ascetyczny, Tomasz à Kempis, kiedy stwierdził, że „wszystkie księgi Pisma Świętego należy 

czytać w tym samym duchu, w jakim zostały napisane” (Omnis Scriptura sacra eo spiritu 

debet legi, quo facta est)
15

. W ten sposób devotio moderna ustanowił nowy paradygmat 

komentowania treści objawionych, bliskim wzorcom patrystycznym, a zrywających z 

dziedzictwem średniowiecznych uniwersytetów. 

O ile dla autora De imitatione Christi wspomnianym wyżej „duchem” była prostota i 

pokora, o tyle w obliczu sporów o podstawowe założenia katolicyzmu trudno byłoby już 

uciekać się do rozwiązań tak niejasnych, a przy tym naznaczonych pewną dozą 

indywidualizmu. Dlatego w dalszej części listu św. Franciszek Salezy stwierdza, że do lektury 

Ewangelii potrzeba znajomości pism Ojców Kościoła. Oni bowiem – jak wynika z wyżej 

zacytowanego fragmentu – podają Biblię „rozkrojoną” i „podaną stołownikom”, a zatem 

zinterpretowaną i uprzystępnioną tak, aby rozpoznane zostało jej „prawdziwe znaczenie”. W 

pewnym sensie Ojców można uznać za przekazicieli Objawienia. Ich pisma tym różnią się od 

Pisma Świętego, że dostarczają uczytelnione treści biblijne. Studia nad spuścizną literacką 

Patribus Ecclesiae – jak nazwano ortodoksyjnych pisarzy wczesnochrześcijańskich – 

                                                           
13 Franciszek Salezy, List do André Frémyot, arcybiskupa Bourges, jw., s. 345. 
14 Franciszek Salezy, List do André Frémyot, arcybiskupa Bourges, jw., s. 345. 
15 I, 5, 1: Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, . 
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pozwalały wobec tego dotrzeć do ożywiającego Ducha Pism (zob. 2 Kor 3,6). Wynika z tego, 

że kwestia właściwego usytuowania literatury patrystycznej ściśle dotyczyła 

wczesnonowożytnych dyskusji nad stosunkiem Kościoła do Pisma Świętego rozumianego 

jako przekaz Objawienia. U niektórych szesnastowiecznych teologów, takich jak Michel De 

Bay, zainteresowanie patrystyką stanowiło – na równi z „powrotem” do Biblii – reakcję na 

ograniczający wpływ scholastyki oraz dziedzictwa średniowiecza. Nie zawsze zresztą owa 

reinterpretacja spuścizny Ojców Kościoła kończyła się szczęśliwie dla jej zwolenników. 

Wywód św. Franciszka Salezego stanowi przykład potrydenckiego rozumienia 

miejsca oraz roli, jaką odegrały pisma wczesnochrześcijańskie w późniejszym kościelnym 

przepowiadaniu, nie tylko zresztą w ramach kultury katolickiej czasów nowożytnych, ale 

także odnośnie wczesnego rozwoju myśli protestanckiej. Inne godne uwagi źródła 

porządkujące tę kwestię to Summa doctrinae christianae św. Piotra Kanizjusza oraz De 

controversiis christianae fidei św. Roberta Bellarmina, oba niezwykle wpływowe dla 

dalszego rozwoju tak dogmatyki, czyli pozytywnego wykładu podstawowych i 

obowiązujących prawd wiary, jak i literatury apologetycznej. Warto zauważyć, że ostatni z 

wymienionych wielkich akolitów reformy katolickiej, będąc także autorem pisma o 

wymownym tytule De Verbo Dei, formułuje właściwie tę samą myśl, co św. Franciszek 

Salezy, twierdząc na przykład, że pierwotny (czyli starożytny i apostolski) przekaz 

Objawienia skupiał się nie tyle na wiernym oddaniu słów, ile na zachowaniu sensu, i to w 

odwołaniu do „wielu świadków”
16

. Działalność pierwszych Apostołów miałaby zatem 

znacząco różnić się w samych swoich założeniach zarówno od żmudnej pracy renesansowych 

filologów, jak i dociekań reformatorów, obu grup na równi uwikłanych w „błąd literalizmu”. 

Zresztą już w pierwszej połowie szesnastego wieku papież Marceli II zdefiniował rozwój 

dogmatu w taki sposób, że można go określić jako „przejęcie i przekazywanie całokształtu 

myśli” oraz „zachowanie i zabezpieczenie dóbr religijnych wedle formy i treści”
17

. W ten 

sposób Tradycja staje się „nieodzowna dla religii i jej rozwoju”
18

. Takie ujęcie rozwinęło się 

w siedemnastym wieku pod wpływem postępującego sporu między katolikami a 

protestantami. Argumentacji niezmiennie dostarczało dziedzictwo Ojców Kościoła, którzy 

sami cieszyli się przecież autorytetem jako świadkowie świadków, a więc byli w pewnym 

sensie przekazicielami Objawienia, wprawdzie nie wedle litery, lecz wedle sensu. Sama 

kontrowersja pomiędzy biblijnym literalizmem a czytaniem Pisma wewnątrz Tradycji 

                                                           
16 Za: L. Billot, Tradycja kontra modernizm, Warszawa 2017, s. 31 
17 W. Knoch, Bóg szuka człowieka. Objawienie – Pismo święte – Tradycja, tłum. B. Szlagor, M. Szlagor, 
Poznań 2000, s. 235. 
18 W. Knoch, Bóg szuka człowieka. Objawienie – Pismo święte – Tradycja, jw., s. 235. 
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opierała się wszakże na lekturze patrystycznych pism egzegetycznych, spośród których jedne 

zdawały się uzasadniać twierdzenia protestantów, a pozostałe – potwierdzały katolickie 

rozumienie metody lektury Biblii. 

Z któregokolwiek punktu widzenia nie spojrzeć na miejsce oraz funkcję rozległych 

cytowani dzieł Ojców Kościoła w literaturze przełomu szesnastego i siedemnastego wieku, 

tak polskiej, jak i europejskiej, podstawą dla dalszych rozważań pozostaje bez wątpienia 

Dekret o Tradycji ogłoszony przez ojców Soboru Trydenckiego. W pewnym sensie można go 

uznać za manifest nowego (nazwanego niegdyś „kontrreformacyjnym”) pokolenia pisarzy i 

myślicieli kościelnych. Ustalona w ramach tego dokumentu definicja samego pojęcia traditio 

(warto nadmienić, że nieco odmienna od współczesnego rozumienia tego zjawiska)
19

 stanowi 

być może najistotniejszy klucz do rozumienia sensu odniesień do pism Ojców Kościoła 

obecnych w tekstach literackich przełomu szesnastego i siedemnastego wieku. Już samo 

zdefiniowanie pojęcia „tradycji” – rozumianej zarówno jako sacra Traditio, jak i po prostu 

traditio – stanowi podstawę dla zrozumienia fenomenu verbi traditii, czyli „słowa 

przekazanego” przez Kościół i w Kościele. Ponieważ w rozumieniu katolickim Pismo Święte 

nie jest tekstem niejako „samointerpretującym się” (jak twierdzili protestanci), do właściwego 

korzystania z niego potrzebna jest odpowiednia dyscyplina oraz reguła. Tę zaś wypracowała 

Tradycja, a w jej ramach – dziedzictwo Ojców Kościoła. Istotnie katolicyzm drugiej połowy 

szesnastego wieku stanął wobec wyzwania ponownego ustalenia zakresu regulae oraz jej 

odniesienia ad Scripturam, tym bardziej, że – jak się okazuje – wiele nieporozumień na 

gruncie doktrynalnym wynikało z nieostrego odróżnienia Tradycji apostolskiej (traditio 

apostolica) od tradycji kościelnej, bądź też wielu tradycji kościelnych (traditio ecclesiae lub 

traditiones ecclesiarum). Oba te pojęcia w pewien sposób łączyła, weryfikowała i godziła 

bogata spuścizna literacka Ojców Kościoła. 

Zasadniczo dekret po sesji czwartej Soboru Trydenckiego miał na celu ścisłe 

określenie tego, co stanowi źródło Objawienia. Stanisław Hozjusz, jeden z pięciu legatów 

papieskich oraz przewodniczący ostatniej sesji obrad soborowych, odróżnił Słowo Boże (Dei 

Verbo) od Pisma Świętego (Scriptura) dokładnie w taki sposób, w jaki zrobili to również św. 

Franciszek Salezy czy św. Robert Bellarmin. W jednym ze swoim pism stwierdził wręcz, że 

„odłączeni zwykli Bożym słowem nazywać to, co słowem Bożym nie jest” (solere Haereticos 

                                                           
19 Zob. P. Grad, O pojęciu tradycji, Warszawa 2017, s. 119-120; por. W. Knoch, Bóg szuka człowieka. 
Objawienie – Pismo Święte – Tradycja, tłum. B. Szlagor, M. Szlagor, Podręczniki teologii katolickiej, t. 4, 
Poznań 2000, s. 235-238.  
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Dei verbum vocare, quod verbum Dei non sit)
20

. Ten wpływowy polski humanista i kardynał 

wyszedł z prostego założenia, że czym innym jest sama nadprzyrodzona prawda, natomiast 

czym innym słowo, które ją wyraża. Biblijnym obrazem uzasadniającym takie rozróżnienie 

była dla niego scena kuszenia Jezusa Chrystusa na pustyni przekazana w Ewangelii Mateusza, 

a zinterpretowana przez św. Hieronima ze Strydonu. Otóż Pismo – jak twierdzili myśliciele 

katoliccy szesnastego wieku – ma na celu przekazanie prawdy, jest jej nośnikiem, choć samo 

w sobie nie jest prawdą, ponieważ może zostać rozmaicie zinterpretowane, niejednokrotnie 

wbrew intencji hagiografów. A więc okazuje się, że do lektury Pisma potrzeba uprzedniego 

poznania prawdy przez Tradycję, wejście w obieg sacrae traditionis, z której wyrasta samo 

Pismo jako tekst i fakt kulturowy, zarazem jednak ono samo (właściwie pojęte) . To właśnie 

sens zawarty w przekazie ksiąg biblijnych sprawia, że Pismo jest rzeczywiście Słowem 

Bożym. Teologowie czasów trydenckich określili jasne zasady, wedle których zarówno słowo 

pisane, jak i przekazane ustnie stanowią ten sam materialny przedmiot wiary (obiectum fidei 

materiale)
21

. Na gruncie tych właśnie rozważań Kościół katolicki w szesnastym wieku 

określił potrzebę studiów nad piśmiennictwem Ojców Kościoła. Na sesji 4 Sobór ustalił, aby 

nikt nie formułował komentarzy biblijnych wbrew „jednomyślnej zgodzie Ojców” (etiam 

contra unanimem consensum patrum ipsam scripturam sacram interpretari audeat)
22

. 

Wspomniany w tym tekście consensus patrum odwołuje się oczywiście do tej reguły, wedle 

której Ojcowie zostali uznani za „uprzywilejowanych świadków Tradycji”
23

, czyli zarówno 

współtwórców, jak i spadkobierców najwcześniejszego przekazu kościelnego. 

Należy zapytać, czy zainteresowanie dziedzictwem Ojców Kościoła obecne w kulturze 

katolickiej wczesnej nowożytności inspirowane było jedynie reformą trydencką, czy też miało 

swoje źródła w założeniach szesnastowiecznego humanizmu, a Trydent jedynie nadał tym 

poszukiwaniom „pierwotnej doktryny” nowy kształt? Humanistyczne hasło ad fontes 

obejmowało przecież dzieła greckich i rzymskich klasyków, jak również pisma 

wczesnochrześcijańskie, poddawane tym razem nieskrępowanej kościelnym dogmatem, 

filologicznej i krytycznej interpretacji. Ciekawym przykładem typowo humanistycznego 

podejścia do tekstów uznanych przez Kościół za dokumenty pierwszych wieków było dzieło 

                                                           
20 S. Hozjusz, O postępowaniu z Torunianami, Roku Pańskiego 1551. Gdy w Polsce panował Zygmunt II 
August [w:] tegoż, O postępowaniu z Odłączonymi. Z Kolońskiego wydania 1584 roku do celów procesu 
kanonizacyjnego, tłum. J. Wojtkowski, Olsztyn 2009, s. 10-11. 
21 Zob. L. Billot, Tradycja, jw., s. 22. 
22 Sobór Trydencki (1545-1563). Dokumenty po sesji IV (za Pawła III) [w:] Dokumenty Soborów 
Powszechnych, jw., s. 212-213. 
23 Zob. P. Borto, Tradycja a Objawienie w teologii Yves’a Congara i Henri de Lubaca, Kielce 2007, s. 211–
217. 
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Lorenza Valli, De falso credita et ementita Constantini donatione (O rzekomej, sfałszowanej 

Donacji Konstantyna, 1440). W traktacie tym neapolitański ksiądz i filozof udowodnił 

bezdyskusyjną nieautentyczność Donacji Konstantyna, dokumentu (niezwykle znaczącego w 

ramach zachodniej tradycji chrześcijańskiej), na mocy którego cesarz rzymski Konstantyn 

Wielki nadał Kościołowi katolickiemu szereg dóbr i przywilejów. Już w pierwszym rozdziale 

omawianego traktatu można przeczytać znamienną ekspozycję intencji nowożytnego autora: 

 

Niemało wydałem książek poświęconych różnym dziedzinom wiedzy, a ponieważ nie 

zgadzam się w nich z poglądami wielu znacznych i od dawna uznanych autorytetów, 

znaleźli się tacy, co krzywo patrzą na te prace i nie wahają się zarzucać mi tupetu lub 

świętokradztwa
24

. 

 

Podobnym zabiegom poddawano teksty Ojców Kościoła, nie tylko sprawdzając 

autentyczność przypisywanych im utworów, ale także starając się na nowo ustalić ich 

zasadniczą treść oraz sprawdzić ich spójność z treściami Pisma Świętego. Oczywistym 

kontekstem jest tutaj praca Erazma z Rotterdamu. Jego niezwykle znaczący wpływ na kulturę 

Renesansu polegał między innymi na tym, że w procesie czytania źródeł 

wczesnochrześcijańskich pozwolono sobie na większą swobodę interpretacji, bez tak 

mocnego zapośredniczenia w instytucji Kościoła, jakie dało się zauważyć w poprzednich 

stuleciach. Ta zmiana akcentów, widoczna u znaczącej liczby ówczesnych myślicieli 

religijnych stanowi interesujący, a zarazem zawiły, wymykający się jednoznacznym 

klasyfikacjom przedmiot badań nad stosunkiem katolicyzmu do kultury, a także relacji, jaka 

zachodzi pomiędzy dogmatem a rozwojem myśli, literatury i sztuki nowożytnej. Faktem jest, 

iż z czasem Kościół musiał się ustosunkować do renesansowego indywidualizmu religijnego, 

tym bardziej w obliczu narodzin Reformacji. 

Fascynacja pismami Ojców Kościoła dopomagała renesansowym humanistom w ich 

walce z dorobkiem scholastyki oraz związanej z nią racjonalizacji wiary. Oczywiście 

patrystyka była adaptowana przez myśl średniowieczną, a znakomita większość pisarzy 

wczesnochrześcijańskich żywo interesowała się filozofią antyczną, biorąc pod uwagę, że fides 

et ratio stanowią swego rodzaju złotą regułę uprawiania teologii. Humaniści skoncentrowali 

się jednak na tym elemencie spuścizny intelektualnej, która po pierwsze – legitymizowała 

zainteresowania kulturą starożytnej Grecji i Rzymu w ramach myśli religijnej, a po drugie – 

inspirował szesnastowieczny praktycyzm dzięki skojarzeniu „życia zgodnego z Logosem” z 

                                                           
24 L. Valla, O rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna [w tym również tekst łaciński: De falso credita et 
ementia Constantini donatione], tłum. K. Kokoszkiewicz, Warszawa 2015, s. 52-53. 
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„życiem rozumnym”
25

. Dokonało się tutaj znaczące przesunięcie z teologii uprawianej jako 

wiedza teoretyczna, precyzująca określone elementy doktryny w duchu „etyki spełnionej”. 

Istotne okazało się nie tyle formułowanie prawideł transsubstancjacji, co po prostu praktyczne 

postępowanie zgodne ze wskazaniami Ewangelii. Prawodawcami takiego podejścia byli, 

zdaniem wielu humanistów, Ojcowie Kościoła, widziani raczej jako następcy antycznych 

filozofów, aniżeli myśliciele precyzujący doktrynę. Jak się okaże w dalszej części niniejszej 

pracy, wybitnymi przedstawicielami tego nurtu byli Erazm z Rotterdamu oraz Andrzej Frycz 

Modrzewski. Reakcja „bojowników kontrreformacji” (jak nazywano niegdyś pisarzy pokroju 

Stanisława Hozjusza czy Piotra Skargi) polegała natomiast na ustanowieniu Ojców Kościoła 

w roli autorytetów wspierających świętą Tradycję. Był to więc model zdecydowanie mocniej 

naznaczony konfesyjnością. 

Rozpoczęcie Soboru Trydenckiego można zatem uznać za swoistą cezurę, domykającą 

etap swobodnych poszukiwań na gruncie literatury wczesnochrześcijańskiej, nie w tym 

jednak sensie, aby w trakcie trwania obrad soborowych dokonał się jakiś gwałtowny przełom. 

Obrady te zasygnalizowały jednak szereg istotnych zmian, które procesualnie dokonały się na 

gruncie nowożytnej kultury religijnej
26

. Zarazem jednak sam Sobór – czy raczej jego 

późniejsza recepcja – nie zanegował pracy szesnastowiecznych filologów, ale ukierunkował 

wcześniejsze tendencje humanizmu renesansowego tak, aby podprowadzić je do humanizmu 

potrydenckiego. Można zatem powiedzieć, że w kulturze potrydenckiej nastąpiło 

przeformułowanie modelu humanistycznego, filologicznego, a następnie przejście w model 

konfesyjny czytania tekstów wczesnochrześcijańskich. I rzeczywiście, przełom szesnastego i 

siedemnastego wieku charakteryzuje się ogromną produkcją dewocyjną, jak również 

widocznym wzrostem zainteresowań ascetyką oraz różnymi formami modlitwy. Śledząc 

rozwój kultury katolickiej tych czasów, łatwo odnieść wrażenie, że w piętnastym i szesnastym 

wieku chciano wydać wielkich filologów, podczas gdy w wieku siedemnastym chciano 

wydać wielkich świętych. Takie stwierdzenie słusznie zostałoby jednak uznane za 

uproszczenie. Marek Prejs pisał bowiem, że „o ile (…) wczesny renesans szukał godności 

«wielkiego człowieka» w jego mocnym osadzeniu w wymiarze społecznym, a także w jego 

silnym powiązaniu z «realistycznie» pojmowanym i naukowo studiowanym światem Natury, 

o tyle dalsza ewolucja polegała na coraz silniejszym uzupełnianiu i rozbudowywaniu pojęcia 

człowieczeństwa o wymiar spirytualistyczny”
27

. 

                                                           
25 Zob. J. Domański, „Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii, Kęty 2005, s. 98-121. 
26 Por. M. Prejs, Humanizm potrydencki, jw., s. 156-158. 
27 M. Prejs, Humanizm potrydencki, jw., s. 157. 
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Wreszcie należy wspomnieć o „medytacyjnym” stylu czytania treści biblijnych, 

którego twórcami byli Ojcowie Kościoła, a który w sposób szczególny rozwinął się w ramach 

staropolskiego piśmiennictwa ascetycznego i pobożnościowego. Chodzi na przykład o 

zjawiska znane jako lectio divina albo ruminatio, choć nie tylko. Dotykały one w równej 

mierze stylu lektury treści biblijnych, co sposobu konstruowania nabożnych treści, a nawet 

komponowania specyficznego stylu utworów o tematyce religijnej. Siłą rzeczy dynamika 

życia duchowego i intelektualnego, jaką narzucała lectio divina, rzutowała na materię 

literacką. Wniosek ten wydaje się całkiem zbieżny z uwagami, jakie poczyniła Alina 

Nowicka-Jeżowa w komentarzu do poetyckiego dzieła Kaspra Miaskowskiego: 

 

(…) proste wypowiedzenie tekstu biblijnego – pięknego per se ipsum – jest doniosłym 

aktem religijnym. Wypowiedzenie go zaś w formie rymowanej (która zrealizowana 

jest z charakterystyczną dla epoki łatwością) stwarza zbawienną możliwość 

przyswojenia Słowa Bożego przez obcowanie z nim – im dłuższe, tym bardziej 

pogłębione i owocne duchowo. Wynika stąd strategia obca dzisiejszemu czytelnikowi, 

bo oparta na odwrotnej niż współczesna ekonomii słowa. Nie zwięzłość, lecz 

rozległość wypowiedzi jest tu ideałem. Nie jednoznaczność, lecz repetycja tematów, 

scen, wersetów biblijnych. Nie podległość biegowi czasu, lecz jego powściągnięcie, 

aby w medytacyjnym trwaniu doczesne nunc spotkać się mogło z wiecznym semper
28

. 

 

Św. Hieronim ze Strydonu pisał w prologu do komentarza do Księgi Izajasza, że 

„nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa” (ignoratio Scripturarum, 

ignoratio Christi est)
29

. Autorem podobnych reguł egzegetycznych był na przykład Orygenes 

(podziwiany niegdyś przez św. Hieronima)
30

, który jako autor fundamentalnego traktatu O 

zasadach stwierdził, że „zrozumienie prawdziwego ich [tj. świętych pism] sensu” to „innymi 

słowy zrozumienie samego Chrystusa”
31

. Nietrudno uświadomić sobie, że tego typu 

wypowiedzi okazały się niezwykle aktualne w epoce, w której kwestia właściwego 

korzystania z Pisma była bodaj najbardziej zasadniczą i naglącą. Ale „biblijność” Ojców 

dotyczyła nie tylko sporów międzywyznaniowych. Należałoby raczej przyznać, że 

patrystyczny model lektury Biblii mocno inspirował również wczesnonowożytną literaturę 

pobożnościową i ascetyczną, nadając jej określone formy i kształty. Zarazem jednak dzieła 

Ojców Kościoła częstokroć uważane były . 

                                                           
28 A. Nowicka-Jeżowa, Wprowadzenie do lektury [w:] K. Miaskowski, Zbiór rytmów, oprac. A. Nowicka-
Jeżowa, Warszawa 1995, s.6. 
29 Św. Hieronim ze Strydonu, Commentariorum In Isaim Prophetam Libri Duodeviginti, prolog 1-2. 
30 Zob. J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003, s. 91-94. 
31 Orygenes, O pierwszych zasadach [w:] Antologia literatury patrystycznej, t. 1, oprac. M. Michalski, 
Warszawa 1975, s. 377. 



17 
 

Omawiając kwestię wpływu dziedzictwa Ojców Kościoła na kulturę religijną oraz 

literacką przełomu szesnastego i siedemnastego wieku nie sposób nie wspomnieć także o 

powstających wówczas teoriach translatorskich, aplikowanych przeważnie do kolejno 

pojawiających się tłumaczeń Pisma Świętego. Wiadomo, że to właśnie w dobie patrystycznej 

sformułowano podstawy nie tylko egzegezy, ale również przekładu tekstu uznanego przez 

Kościół za natchnione przez Boga Słowo. Ogromny wpływ na tłumaczy Pisma wywarł św. 

Hieronim ze Strydonu, zwłaszcza jako autor traktatu De optimo genere interpretandi, czyli 

Listu LVII do Pammachiusza z 395 roku. Aby mieć jasność w aspekcie 

wczesnochrześcijańskiego rozumienia przekładu Pisma, czyli tekstu niejednokrotnie 

utożsamianego z samym Chrystusem, warto zacytować jeden z najbardziej istotnych 

fragmentów wspomnianego dzieła św. Hieronima: 

 

Dotychczas mówiłem tak, jakbym coś w tym liście zmienił i jakby prosty ten przekład 

mógł być błędny, ale nie zbrodniczy. Skoro zaś sam list świadczy, że nic w treści nie 

zostało zmienione ani dodane czy zmyślone, czynią, by rozumiejąc nic nie rozumieli 

(Terencjusz, Andria, prol. 17); i gdy cudzą nieumiejętność chcą oskarżać, ujawniając 

swoją. Ja bowiem nie tylko wyznaję, lecz wprost i otwarcie oświadczam, że w 

tłumaczeniu pism greckich – wyjąwszy Pismo Święte, gdzie i porządek słów jest 

tajemnicą (ubi et verborum ordo misterium est) – wyrażam nie słowo za słowem, lecz 

myśl za myślą (non verbum e verbo, sed sensum eprimere de sensu)
32

. 

 

 W dalszej części swojego wywodu św. Hieronim przytacza opinie Cycerona jako 

tłumacza Protagorasa Platona, O gospodarstwie Ksenofonta, mowy Ajschinesa i 

Demostenesa, czy wreszcie Sztukę poetycką Horacego, w której można przeczytać: „Nie 

będziesz się starał jako wierny tłumacz oddawać słowo słowem” (Nec verbum verbo curabis 

reddere, fidus interpres)
33

. Erudycja św. Hieronima w zakresie kultury antycznej nie 

ogranicza się oczywiście do kilku wymienionych autorów, czego dowodem jest dalszy ciąg 

zacytowanego listu. Czyniło to z Doktora Biblijnego – notabene pierwszego teologa Zachodu, 

który władał łaciną, greką i hebrajskim – arcywzór dla nowożytnych humanistów. Można 

odnieść wrażenie, że w szesnastym wieku zaczęto tłumaczyć pisma greckie i rzymskie 

niezgodnie z Hieronimową zasadą, „nie słowo za słowem, lecz myśl za myślą”, usiłując 

dokonywać przekładu możliwie jak najwierniejszego filologicznie
34

. Z drugiej strony mnich 

                                                           
32 Hieronim ze Strydonu, List 57 do Pammachiusza o najlepszym sposobie tłumaczenia/Epistola LVII ad 
Pammachium de optimo genere interpretandi [w:] tegoż, Listy, t. 2 (51-79), oprac. M. Ożóg, H. Pietras, 
Kraków 2010,, s. 59. 
33 Hieronim ze Strydonu, List 57 do Pammachiusza, jw., s. 60. 
34 Por. M. Wichowa, Uwagi o teorii i praktyce tłumaczenia z łaciny w literaturze polskiej wieku XVI i XVII  
[w:] Antyk w Polsce. Studia, red. J. Okoń, J. Starnawski, t. II, Łódź 1998, s. 50; J. Domański, Kilka uwag o 
teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarze językowym, „Przegląd Tomistyczny”, r. 1/1984, s. 143. 
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ze Strydonu czynił dla Pisma Świętego pewien wyjątek. W przypadku natchnionych tekstów 

sam „porządek słów jest tajemnicą”, dlatego zarówno Stary, jak i Nowy Testament należy 

tłumaczyć „słowo za słowem”. Humaniści chrześcijańscy, jak również ówcześni reformatorzy 

poszli oczywiście za radą św. Hieronima. W Kościele katolickim trend ten uległ zmianie 

dopiero po zakończeniu obrad Soboru trydenckiego, niejako w odpowiedzi na protestancki 

literalizm, choć nadal pojawiali się twórcy, którzy propagowali przekład zgodny z zasadą 

verbum verbo. Za przykład ciągłości takiego podejścia nie tylko w stosunku do tekstu Biblii, 

ale także pism Ojców Kościoła niech posłużą słowa Jana Alandusa (mylonego ze starostą 

bobrójskim, Piotrem Kazimierzem Tryzną)
35

, jezuickiego teologa i tłumacza dzieł Pseudo-

Augustyna. Pisał on mianowicie: 

 

Ludzie uczeni trojakim sposobem księgi tłumaczą. Jedni tylko rzecz autorową a nie 

słowa wyrażają, żadnych konceptów swych nie przydając. Drudzy rzecz, nie słowa 

przekładają, ale przydają swoje koncepty, dla lepszego rzeczy trudniejszych 

wyrozumienia. Niektórzy zaś i rzecz całą, i słowo od słowa bez przydatku 

umniejszenia jakiego pilnie przekładają. Który ostatni sposób do przekładania ksiąg 

nabożnych jest najlepszy. Bo aczkolwiek i pierwsze dwa sposoby dobre są, jednak iż 

słów autorowych nie zachowują, i głosują sentencyje, tym samym wiele księgom 

nabożnym ducha i żywotności uwłoczą, tak iż więc nie męża duchownego, ale 

dworaka jakiegoś świeckiego zdają się być księgi. Jam trzeciego sposobu w 

Augustynie użył: nie tylko sens albo rzecz własną, ale i słowa tego wszystkie, ile 

mogło być, jako najszczerzej przetłumaczyłem. A jako Augustyn święty prostą i 

domową łaciną napisał te księgi, tak jak w tłumaczeniu ich nie przesadzałem się na 

polszczyznę, mając dosyć co nawłasniej wszystko wyłożyć
36

. 

 

 Prostota stylu, w jakim napisane zostały Soliloquia czy Meditationes św. Augustyna 

(w rzeczywistości oba będące pismami Pseudo-Augustynowymi), dostarczyły Alandusowi 

dodatkowych argumentów przemawiających za literalnym podejściem do przekładu. W 

przekonaniu jezuity szlachetność Doktora Łaski, jego swoiste „ubóstwo ducha” (por. Mt 5,3), 

czyniło z niego teologa oraz mówcę nieczułego na czczą retorykę. Z tego też powodu należało 

tłumaczyć jego pisma dosłownie, używając najprostszych słów
37

. 

 Na kilku powyższych przykładach widać wieloaspektowy, obejmujący niemal 

wszystkie przejawy religijności nowożytnej wpływ dziedzictwa Ojców Kościoła. Dopiero 

jednak szczegółowe analizy konkretnych dzieł staropolskich umożliwią wejrzenie w sposób 

                                                           
35 Zob. S. Longosz, Recepcja św. Augustyna w kulturze polskiej, „Vox Patrum”, nr 44-45/2004, s. 405. 
36 Cyt. za: Pisarze polscy o sztuce przekładu. 1440-1974. Antologia, oprac. E. Balcerzan, Poznań 1977, s. 66. 
37 Z tego bezpośrednio nie wynika, jaki był stosunek Jana Alandusa do literalnego przekładu Pisma 
Świętego. Tego możemy się domyślać na podstawie zdania: „Który ostatni sposób do przekładania ksiąg 
nabożnych jest najlepszy”. Chodzi tu oczywiście o tłumaczy, którzy „słowo od słowa bez przydatku 
umniejszenia jakiego pilnie przekładają”. 
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korzystania oraz rzeczywisty zasięg pism patrystycznych w kulturze I Rzeczypospolitej 

przełomu szesnastego i siedemnastego wieku. 
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2. Ojcowie Kościoła w staropolskiej literaturze polemicznej i apologetycznej 

 

 

 

 

 

 

2.1. Wstępne rozeznanie 

 

Nie ulega wątpliwości, że jedną z najbardziej charakterystycznych cech kultury religijnej 

przełomu XVI i XVII wieku była zdumiewająca wprost obfitość literatury o charakterze 

polemicznym oraz apologetycznym. Burzliwy okres między rozpoczęciem obrad Soboru 

Trydenckiego w 1545 roku a wypędzeniem Braci Polskich z granic Rzeczypospolitej w 1658 

roku został wyraźnie zdominowany przez tzw. teologię kontrowersyjną
38

. Z tego powodu nie 

rozwijała się zanadto pozytywna wykładnia prawd wiary. Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, 

że właśnie w pierwszej połowie XVI wieku dokonało się pewne rozbicie jedności Kościoła 

zachodniego. 

Wskutek wejścia na arenę dziejów kultury europejskiej niejednorodnego i trudnego do 

zdefiniowania zjawiska znanego jako indywidualizm religijny (a następnie równie 

niejednorodnej reformacji), zachwiał się fundament – wydawałoby się, że stabilnej – 

cywilizacji Christianitas. Jej probierzem była kościelna łacina unifikująca chrześcijan na 

całym świecie, wspólnota sakramentalna, jak również kategorie myślenia wypracowane przez 

scholastykę. Wyrazem rozbicia tak rozumianej jedności były chociażby metafizyczne 

niepokoje poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego albo Sebastiana Grabowieckiego, którzy – 

choć mocno osadzeni w dogmatyce katolickiej – dawali wyraz bojaźni i drżeniu, które 

towarzyszyły człowiekowi nowożytnemu w jego indywidualnym rozeznawaniu zbawczych 

prawd. Schyłek szesnastego wieku naznaczony był zatem palącymi dyskusjami na tematy 

absolutnie fundamentalne dla kerygmatu chrześcijańskiego. Pojawiły się wówczas grupy 

kontestujące nie tylko dotychczasową historię Kościoła, jego hierarchiczną strukturę, istotę 

liturgii i sakramentów, ale również przyjmowaną dotychczas wykładnię Bosko-ludzkiej 

tożsamości Jezusa Chrystusa, rozumienie wiary i zbawienia, kwestię nieśmiertelności duszy, a 

                                                           
38 Zob. Teologia [w:] Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/teologia;3986485.html 
(dostęp: 16.08.2019). 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/teologia;3986485.html
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nawet wieczności piekła. Nie pozostało to, oczywiście, bez wpływu na ówczesną produkcję 

literacką. Jak zauważa polski historyk staropolskiej kultury religijnej, Sławomir Radoń: 

 

Nie sposób zignorować cenną uwagę J. Todda, który pisze, że dopiero w ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat teologowie katoliccy i protestanccy mogli się zająć 

pewnymi problemami inaczej niż negatywnie lub polemicznie (…). W XVI-XVII 

wieku próżno by szukać pozytywnego nastawienia na kartach rozpraw teologicznych. 

Polemicznie ukierunkowane były również dzieła o charakterze postyllograficznym i 

homiletycznym. W Kościele katolickim chęć odzyskania utraconych obszarów życia 

religijnego, wśród protestantów poczucie zupełnie nowej jakościowo sytuacji, jaką 

wytworzyła reformacja, odsuwały jakąkolwiek myśl o tolerancji dla odmiennych 

poglądów
39

. 

 

Interesujący jest fakt, że Radoń w powyższym fragmencie płynnie przechodzi od 

opisu konfliktu ariańsko-katolickiego za panowania cesarza Konstantyna do wniosków na 

temat polemik na łonie zachodniego chrześcijaństwa w drugiej połowie XVI wieku. Sugeruje 

to szereg podobieństw pomiędzy tymi dwoma odległymi od siebie epokami w dziejach myśli 

europejskiej. W pewnym sensie wczesnonowożytne polemiki międzywyznaniowe można by 

rozumieć przez pryzmat teologicznych kontrowersji Kościoła pierwszych wieków. 

Przekonani byli o tym również staropolscy apologeci, głównie katoliccy, choć oczywiście 

pomiędzy problemami doktrynalnymi, jakie pojawiały się w czasach Ojców Kościoła a 

problemami schyłku Renesansu nie sposób zarysować dokładnej symetrii. Zarówno 

apologetykę wczesnochrześcijańską, jak i wczesnonowożytną charakteryzował przy tym styl 

właściwy mowie obronnej (względnie oskarżycielskiej względem oponenta), nierzadko 

przechodzący w pozytywną wykładnię zasad prawdziwej wiary. Trudno jednak wytyczyć 

granicę pomiędzy tak zdefiniowaną literaturą polemiczną i apologetyczną. Można powtórzyć 

za Mirosławem Korolko, że mowa obronna (defensio), tak charakterystyczna dla apologii, 

mieściłby się w szerszym pojęciu mowy perswazyjnej, czyli polemiki
40

. 

Duch trwającej pomiędzy XVI i XVII wiekiem międzywyznaniowej dyskusji 

przeniknął właściwie do każdej sfery działalności kaznodziejskiej, parenetycznej i 

pedagogicznej, co z kolei przyczyniło się do szybkiego rozkwitu teologii kontrowersyjnej (w 

tym również zawiera się pewna analogia pomiędzy schyłkiem Renesansu a kulturą 

chrześcijańską II i III wieku, czasu nie bez powodu nazywanego „epoką apologetów”)
41

. 

Zjawisko to stało się oczywiście jednym z głównych powodów ogromnego zainteresowania 

                                                           
39 S. Radoń, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków 1993, s. 6; por. J. Todd, 
Marcin Luter, Warszawa 1983, s. 9. 
40 Zob. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 48. 
41 Por. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 
1990, s. 121-142. 
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spuścizną Ojców Kościoła. W niej poszukiwano źródeł dla przyjętych przez siebie postaw 

teologicznych, na jej podstawie usiłowano również zrekonstruować doktrynę i kształt 

pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Aby uprawomocnić swoje twierdzenia, niemal 

wszyscy autorzy pism polemicznych, niezależnie od swojej konfesji, sięgali po pisma 

teologów wczesnochrześcijańskich. Zastosowanie pism Ojców Kościoła było przy tym bardzo 

szerokie. „Wiele i na podstawie pilnej lektury starszych ojców Kościoła, uznawanych nie 

tylko przez Kościół, ale przez samych ewangelików, abym mógł umacniać się sam w wierze 

katolickiej i innym bezpiecznie ją polecać” (Multa et diligenti lectione veterum s. Patrum, non 

modo ab Ecclesia, sed ab ipsis evangelicis approbatorum, mihi comparavi, ut et me ipsum in 

fide catholica confirmare, et aliis religionem catholicam tuto suadere possem) – pisał 

Hieronim Baliński w swoim traktacie na temat wychowania młodzieńca. Staropolski 

polemista i pedagog w ten właśnie sposób formułował podstawy edukacji religijnej 

doskonałego szlachcica
42

. Bazując na tym przykładzie można dojść do przekonania, że 

znajomość teologii patrystycznej, rozumianej jako wiedza o Tradycji, umożliwiająca 

świadome uczestnictwo w Kościele, uważana była za kolejny element całościowego 

kształcenia humanistycznego.  

 Tak więc istotną cechą staropolskiej polemiki religijnej było częste odwoływanie się 

do kontrowersji teologicznych, z którymi borykał się Kościół w przeciągu pierwszych pięciu 

wieków swojego istnienia. Nazwanie Braci Polskich mianem arian wynikało właśnie z 

takiego poszukiwania w aktualnych sporach doktrynalnych i dogmatycznych analogii z 

kulturą wczesnochrześcijańską. Doktryna Ariusza z Aleksandrii znacząco się przecież różniła 

od – uważanego za postępowy i radykalnie racjonalistyczny – światopoglądu zwolenników 

Fausta Socyna. Choć starożytnych arian i nowożytnych unitarian łączyło odrzucenie wiary w 

Trójcę Świętą, to jednak antytrynitaryzm obu grup wynikał z innych założeń. Nazwanie Braci 

Polskich mianem „arian” wynikało zatem z przyjętej przez katolickich polemistów retoryki. 

Ciekawym przykładem jej zastosowania jest również komentarz Biblii Jakuba Wujka do Ap 

14, 4: Bo dziewicami są, ci chodzą za Barankiem gdziekolwiek idzie. Można w nim przeczytać 

następujące zdanie:  

 

                                                           
42 H. Baliński, De educatione pueri nobilis [w:] Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, oprac. J. 
Skoczek, Wrocław 1956, s. 387. 
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Stąd mamy przeciw Jowinianistom, Lutrom i Kalwinistom, iż stan panieński jest nie 

tylko ku zachowaniu podobny, ale i daleko zacniejszy nad małżeński, i ma większą 

zasługę i zapłatę w niebie
43

.  

 

Tym sposobem luteranie i kalwiniści postawieni zostali obok Jowiniana, żyjącego na 

przełomie IV i V wieku rzymskiego mnicha, „chrześcijańskiego Epikura”, którego nauki 

zwalczali św. Ambroży z Mediolanu, św. Augustyn z Hippony, św. Hieronim ze Strydonu 

oraz ówczesny papież, św. Syrycjusz. Jowinian zasłynął przede wszystkim jako krytyk 

rozmaitych form ascezy. Jego zdaniem post znaczy tyle samo, co wdzięczne spożywanie 

pobłogosławionego pokarmu, zaś dziewictwo i wdowieństwo nie powinny być uznawane za 

stany doskonalsze od małżeństwa. Na podstawie stosunku luteranów i kalwinistów do kwestii 

dziewictwa i celibatu, sam protestantyzm uznany został przez Jakuba Wujka za nową odsłonę 

starej herezji Jowiniana. Zarówno stosunek katolików do piśmiennictwa unitariańskiego, jak i 

„patrystyczne zaplecze” staropolskich komentarzy biblijnych stanowi zatem wymowny 

przykład tego, w jaki sposób polemiści przełomu szesnastego i siedemnastego wieku 

nawiązywali w swej argumentacji do literackiej oraz intelektualnej spuścizny Ojców 

Kościoła. Szczegółowe analizy obu tych grup utworów (komentarzy biblijnych oraz pism 

Braci Polskich) znajdą się jednak w osobnych rozdziałach niniejszego studium. 

 

 

2.2. Ojcowie Kościoła w służbie „kontrreformacji” 

 

Wpływ intelektualnego dziedzictwa Ojców Kościoła na strukturę literacką oraz argumentację 

szesnastowiecznych i siedemnastowiecznych polemik międzywyznaniowych prowokuje do 

ponownego namysłu nad pojęciem kontrreformacji. Zaadaptowanie starożytnych źródeł myśli 

teologicznej do piśmiennictwa polemicznego wiązało się wszakże z pytaniem o granice 

„reakcji” na pojawienie się protestantyzmu i „odnowy” katolickiej teologii. 

Termin „kontrreformacja”, dobrze zadomowiony w badaniach nad kulturą religijną 

wczesnej nowożytności, przetwarzany w rozmaitych opracowaniach częstokroć siłą 

przyzwyczajenia, przysparza szereg problemów natury metodologicznej. Francuski historyk, 

Jean Delumeau, rozpatrywał Renesans w kontekście nie tylko powrotu do ideału antycznego, 

ale również „odnowienia” organizacji kościelnej. Na tym jednak nie koniec. Już samo 

                                                           
43 Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentu, Według Łacińskiego przekładu starego, w kościele 
powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z pilnością przełożone, Kraków 1599, k. 1471 [Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich; sygnatura oryginału: XVI.F.4300]. 
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zwołanie Soboru trydenckiego stało się przyczyną wielu dalekosiężnych reform teologii, 

dyscypliny oraz kultu wewnątrz katolicyzmu. Wątki antyreformacyjne są oczywiście obecne 

w dokumentach soborowych, lecz wcale nie stanowią większości poruszanych problemów. Z 

tego też powodu w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat historycy kultury przestali określać 

kulturę katolicką za czasów pontyfikatu papieża Pawła III mianem kontrreformacji. Samo 

pojęcie contrareformatio – oryginalnie wywodzące się z piśmiennictwa niemieckiego – 

zaczęto bowiem postrzegać jako pejoratywne, bądź niesprawiedliwe względem wszystkich 

pozytywnych, konstruktywnych zjawisk, które można było zauważyć w Kościele rzymskim 

drugiej połowy szesnastego wieku. Innymi słowy: zmiany, jakie zaszły w kulturze katolickiej 

po Soborze trydenckim nie sprowadzały się jedynie do walki z innowiercami, lecz 

ugruntowane były na pozytywnym, twórczym fundamencie. 

Pojęcie kontrreformacji budzi zatem skojarzenia z pewnym zamknięciem ówczesnych 

dążeń elit katolickich w ramach samej tylko reakcji na ruch Lutra, Kalwina oraz innych 

reformatorów, co przy okazji mocno ogranicza zakres badań historycznych czy filologicznych 

poświęconych religijności wczesnej nowożytności. Wiadomo skądinąd, że Sobór Trydencki 

nie podjął działań ściśle anty-protestanckich, a jego główne zalecenia dotyczyły raczej 

reformy liturgii oraz nabożnych zwyczajów (w grę wchodziła np. likwidacja pewnych 

nabożeństw, korekta ikonografii chrześcijańskiej, tworzenie nowych norm dla przestrzeni 

liturgicznej, likwidacja lektoriów czy przegród chórowych, przepisy o ustawieniu 

tabernakulum na ołtarzu głównym, utworzenie seminariów duchownych). Wszystkich tych 

zjawisk nie sposób ująć jednym terminem kontrreformacji, tym bardziej jeśli działalność 

wielu ówczesnych myślicieli katolickich wcale nie była zorientowana wyłącznie na walkę z 

protestantyzmem, lecz miała za cel rzeczywistą odnowę kultu i pobożności Kościoła
44

. Z tego 

powodu sytuację katolicyzmu przełomu szesnastego i siedemnastego wieku współcześnie 

zwykło się nazywać mianem reformy katolickiej, reformy trydenckiej, a nawet – odrodzenia 

katolickiego
45

. 

Zdaniem Marka Prejsa nie sposób jednoznacznie określić tego, co w ramach 

katolickiej kultury potrydenckiej stanowiło „doraźną” akcję wymierzoną przeciwko 

                                                           
44 Zob. A. Nowicka-Jeżowa, Jan Kochanowski wobec protestantyzmu [w:] Ewangelicyzm reformowany w 
pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-
XVII wieku, red. D. Chemperek, Warszawa 2015, s. 221. 
45 Zob. J. Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 2015, s. 113-139; K. Górski, 
Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 89. 
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protestantyzmowi, a co jawiło się jako owoc długofalowej „reformy wewnętrznej” Kościoła
46

. 

Stoi to w pewnej sprzeczności z opinią Jeana Delumeau, który twierdził, że jest możliwe 

klarowne i jednoznaczne oddzielenie tych dwóch zjawisk
47

. W pełni przekonujące ustalenia 

terminologiczne wokół pojęć „reformacji”, „kontrreformacji” oraz „reformy” przedstawiła 

jednak Alina Nowicka-Jeżowa w szkicu Pokolenia trydenckie między tradycją a wyzwaniami 

przyszłości
48

. Badaczka przypomina, że termin „kontrreformacja” wprowadził niemiecki 

prawnik oraz publicysta, Johann Stephan Pütter, aby określić nim zjawisko rekonkwisty 

katolicyzmu na ziemiach zajętych przez ewangelicyzm. „Nieuprawnione jest jednak – 

czytamy we wspomnianym wyżej studium – używanie terminu kontrreformacja jako 

synonimu reformy potrydenckiej, gdyż nie ogranicza się bynajmniej do oporu stawianego 

protestantyzmowi, podobnie jak ten obszar reformacji, który należałoby nazwać reformą 

protestancką, nie może być zamknięty w ramach walki z rzymskim Antychrystem”
49

. Mając 

na uwadze to ustalenie, wydaje się, że pojęcie kontrreformacji pozostaje adekwatnym 

kluczem interpretacyjnym tych spośród katolickich dzieł polemicznych i apologetycznych, 

których bezpośrednim punktem odniesienia były „błędy protestantyzmu”. W pracy tej pojęcie 

„kontrreformacji” używane jest zatem w wąskim znaczeniu, definiując określoną grupę 

utworów konstruowanych wedle przyjętych prawideł metodycznej walki z doktryną 

reformatorów. 

 

 

2.3. Zasadnicza rola tzw. świętej Tradycji 

 

Kultura religijna szesnastego wieku, inspirowana znanym hasłem „powrotu do źródeł” (ad 

fontes) oraz ideą swobodnych poszukiwań teologicznych, prędzej czy później musiała odnieść 

się do problemu Tradycji. Badanie źródeł myśli europejskiej z samej swej natury dotyczy 

wszakże zjawiska zwanego traditione, przy czym termin ten można przetłumaczyć jako 

„przekaz z ręki do ręki”, obecny w Kościele dzięki swego rodzaju „sukcesji”, w ramach której 

Ojcowie Kościoła zajmują uprzywilejowane miejsce.  

                                                           
46 Zob. M. Prejs, Humanizm potrydencki i nowy model kultury katolickiej (manieryzm czy barok?) [w:] 
Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Warszawa 2010, 
s. 165-166. 
47 Zob. J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 2, Katolicyzm między Lutrem a Wolterem, 
tłum. P. Kłoczowski, Warszawa 1986, s. 7-10. 
48 Zob. A. Nowicka-Jeżowa, Pokolenia trydenckie między tradycją a wyzwaniami przyszłości [w:] 
Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, 
red. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2016, s. 24-31. 
49 A. Nowicka-Jeżowa, Pokolenia trydenckie między tradycją a wyzwaniami przyszłości, jw., s. 28. 
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Na gruncie biblijnym obrońcy świętej Tradycji katolickiej (Sacra Traditio) 

odwoływali się zazwyczaj do wskazania Pawła Apostoła zawartego w 2 Liście do 

Tymoteusza: Miej wzór zdrowych słów (sanorum verborum), któreś odemnie słyszał (quae a 

me audisti) w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie: strzeż dobrej rzeczy zwierzonej (bonum 

depositum custodi) przez Ducha świętego, który w nas mieszka (2 Tm 1,13-14). Pawłowe 

sformułowanie bonum depositum przez wieki rozumiano jako „depozyt wiary”, którym jest 

Tradycja, podczas gdy sanis verbis byłby przekaz ustny dopełniający wszystkiego, o czym 

Pismo nie mówi wprost, bądź nie mówi wcale. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż problem boni 

depositi poruszony został w kontekście informacji o uczniach Pawła Apostoła, którzy z 

czasem odpadli od właściwej wykładni wiary. Ustny przekaz nazwany zostaje przy tym 

„depozytem dobrym”, w ścisłym skojarzeniu z „wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie”, jak 

również z działaniem Ducha Świętego. Ciekawie ujmuje to jeden z komentarzy do 2 Tm 1, 13 

(„Miej wzór zdrowego przepowiadania, któreś odemnie słyszał”) zawartych w Biblii Jakuba 

Wujka: 

 

Augustyn Ś[więty] to miejsce wykładać uczy, iż o Bozkich rzeczach pewnym 

sposobem od starszych podanym i zwyczajnymi słowy mówić mamy, trzymając się 

słów zdawna w kościele zachowanych, jakie są: Trójca ś[więta], persona, istność, 

spółistność, transubstatiana, Msza, Sakrament, kapłan, kościół, krzest, pokuta. A 

strzegąc się nowych, od heretyków wymyślonych, jakie są: zbór, uznanie (miasto 

pokuty), wieczerza Pańska (miasto Sakramentu ciała i krwie Pańskiej), ofiarownik abo 

Minister (miasto kapłana), Christianin miasto Chrześcijanina, sprawiedliwość 

poczytana, ciało Pańskie z chlebem, w chlebie, pod chlebem, abo przy chlebie, i tym 

podobnych
50

. 

 

Trudno wskazać konkretne dzieło św. Augustyna, na które z całą pewnością powołał 

się Jakub Wujek. Na tym etapie rozważań można jednak stwierdzić, że tradycja rozumiana 

jako ustny przekaz właściwej reguły wiary stanowi zjawisko nierozerwalnie związane z istotą 

chrześcijaństwa wszystkich wyznań (nawet tych, które nie uznają zjawiska świętej Tradycji), 

ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu. Na gruncie zachodniego chrześcijaństwa z 

czasem wyłonił się jednak problem wokół pytania, co jest prawdziwym, pierwotnym i 

nieskażonym depozytem wiary, z tego zaś powodu czasy poprzedzające zwołanie Soboru 

Trydenckiego wyraźnie zdominowała dyskusja wokół znaczenia tzw. reguły apostolskiej 

(regula fidei) dla całości kerygmatu chrześcijańskiego. Podobne zjawisko można było 

zaobserwować już w Kościele II wieku, kiedy opisywali tacy apologeci 

wczesnochrześcijańscy, jak św. Justyn Męczennik (Apologia, ok. 155-157), Atenagoras z 

                                                           
50 J. Wujek, Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentu, jw., k. 1413. 
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Aten (Legatio pro Christianis, ok. 163-177), św. Ireneusz z Lyonu (Adversus haereses, ok. 

180), Minuncjusz Feliks (Octavian, ok. 197) czy Tertulian (Apologeticus, ok. 197). Główną 

troską wymienionych tu autorów było zachowanie ciągłości „tradycji apostolskiej” wobec 

powstających rozlicznych herezji. Dość wspomnieć, że w ramach katolickiej narracji Ojcowie 

Kościoła, zwłaszcza ci najwcześniejsi, zyskali dzięki temu status „uprzywilejowanych 

świadków Tradycji”
51

. Dlatego odwoływanie się do ich autorytetu stanowiło swego rodzaju 

gwarant pozostawania wewnątrz wspomnianej regulae fidei. 

Dziełem wczesnochrześcijańskim na swój sposób uprzywilejowanym w katolickiej 

literaturze polemicznej był Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate 

adversus profanas omnium haereticorum novitates św. Wincentego z Lerynu. Jest to traktat 

teologiczny, a raczej podręcznik walki z herezjami napisany w roku 434, pod bezpośrednim 

wpływem ustaleń Soboru Efeskiego. Ten niewielki objętościowo utwór stał się podstawowym 

punktem odniesienia dla apologetów staropolskich. Pomijając już częste w nowożytnym 

piśmiennictwie odwołania do tego dzieła, należy zauważyć, że nadał on kształt późniejszym 

traktatom tego typu. Commonitorium rzeczywiście stał się punktem odniesienia dla 

katolickich pisarzy przełomu XVI i XVII wieku, nie tylko ze względu na zawartą w nim 

argumentację (miał on być wszakże podręczną pomocą dla obrońcy Kościoła), ale również 

przez wzgląd na użyte przez autora chwyty retoryczne. Istotny okazuje się również fakt, iż 

św. Wincenty z Lerynu ostatecznie określił regułę ustalania ortodoksyjnej nauki katolickiej, 

jak również sposób korzystania z pism Ojców Kościoła. Podstawowym założeniem 

Commonitori jest to, „jakim to sposobem, posługując się jakąś pewną, a przytem ogólną i 

prawidłową metodą, odróżnić mógłbym prawdę wiary katolickiej od błędów przewrotnych 

herezyj” (quonam modo possim certa quadam et quasi generali ac regulari via Catholicae 

Fidei veritatem ab haeriticae pravitatis falsitate discernere)
52

. Kilka zdań niżej można 

przeczytać: 

 

W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co 

zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie 

katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we 

wszystkiem do znamienia powszechnego. A stanie się to wtedy dopiero, gdy 

podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. 

 

                                                           
51 Zob. J. Królikowski, Zakorzenić się w Tradycji Kościoła [w:] Świadkowie naszej Tradycji. Pisma Ojców 
Kościoła, tłum. W. Kania, oprac. J. Królikowski, Ł. Winczura, Tarnów 2000, s. 307-323. 
52 Wincenty z Lerynu, W obronie wiary katolickiej przeciw bezbożnym nowościom wszystkich 
odszczepieńców, tłum. J. Stahr, Poznań 1928, s. 7. 
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[In ipsa item catholica ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus, quod 

ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Hoc est etenim vere proprieque 

catholicum; quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quae omnia fere universaliter 

comprehendit. Sed hoc ita demum fiet: si sequamur universitatem, antiquitatem, 

consensionem]
53

. 

 

 Dzieła św. Wincentego z Lerynu kilkukrotnie wychodziły spod pras polskich drukarni, 

tak w oryginale, jak i w przekładzie. Książki te, wydawane jako osobne traktaty, były 

oczywiście rozmaitymi wariantami tekstu Commonitori, zawierającymi również pewne 

dodatki w postaci mniej znanych pism z epoki, bądź też hagiograficznych żywotów 

wczesnochrześcijańskiego apologety. Już w 1539 roku ukazał się w Krakowie tom Pro 

catholicae fidei antiquitate et universitate adversus prophanas omnium haereseon nouationes, 

przeszło dwadzieścia lat później, bo w 1563 roku ukazał się w Poznaniu przekład Książek 

Wincentego Francuza o dawności i szerokości powszechnej wiary krześcijańskiej dokonany 

przez Jana Herbesta, następnie w 1605 roku ukazał się w Krakowie traktat Adversus 

prophanas haereseon nouationes. Co ciekawe, traktat św. Wincentego z Lerynu ukazywał się 

w Polsce jeszcze pod koniec XVIII wieku, w 1780 i 1781 roku. Ta stosunkowo bogata 

historia wydawnicza jednego z dzieł patrystycznych (bodaj najczęściej przywoływanego 

przez „szermierzy kontrreformacji”) pokazuje oczywiście jego doniosłe znaczenie dla 

nowożytnej apologetyki oraz piśmiennictwa polemicznego. Commonitori stanowił bowiem 

nie tylko swoistą syntezę myśli patrystycznej, ale dostarczał również wypracowaną przez 

starożytne chrześcijaństwo regułę rozumienia Tradycji. 

 

 

2.4. Spór o „patrologów” i „teologów” 

 

Istotną perspektywę dla badań nad wpływem spuścizny patrystycznej na staropolską 

apologetykę dostarcza opublikowany w 1645 roku traktat Idea colloquii charitativi cum 

dissidentibus Thorunij. Jego autorem był siedemnastowieczny polski karmelita, Hieronim od 

św. Jacka, o którym w tej pracy będzie jeszcze mowa przy okazji omawiania 

późnorenesansowej i barokowej literatury ascetycznej. We wspomnianym traktacie pojawia 

się wzmianka o używanym przez innowierców przeciwstawieniu „patrologów” (patrilogos) 

prawdziwym teologom (theologos). Jak wiadomo, „patrologami” mieli być katolicy, którym 

obóz reformacji zarzucał sztywne trzymanie się soborów i uprawianie swego rodzaju teologii 

                                                           
53 Wincenty z Lerynu, W obronie wiary katolickiej, jw., s. 7. 
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historycznej, gdy tymczasem należałoby powrócić do prostoty Pisma (tym argumentem 

uderzano przede wszystkim w katolickie przywiązanie do Tradycji). Myśliciele protestanccy 

nazywaliby samych siebie – jak relacjonował Hieronim od św. Jacka – mianem „teologów”. 

Dla pełnej jasności w tym temacie warto przytoczyć odpowiedź Hieronima od św. Jacka na 

zarzuty formułowane przez „innowierców”, a wymierzone przeciwko tradycji duchowej 

Kościoła rzymskiego. Umożliwi to również dokonanie pewnego wglądu w katolickie (a 

pośrednio także protestanckie) rozumienie roli i miejsca Ojców Kościoła w kwestii 

interpretacji podstawowych artykułów wiary: 

 

Nie tylko współcześni Doktorzy Kościoła zgadzają się między sobą co do dogmatów 

wiary. Zgadzają się oni także ze wszystkimi starożytnymi wychowankami tego 

Kościoła, ponieważ szanują Świętych Ojców, jako swoich Nauczyciel i Mistrzów, z 

pokorą oddają im cześć, a także zachowują wierność wobec ich opinii. Tutaj nasi 

przeciwnicy wykorzystali sposobność, aby uderzyć. Aby ich znieważyć, zostali 

nazwani „patrologami”, a nie „teologami”; otwarcie bowiem wyznają liczne dogmaty, 

które utrzymuje wyłącznie Kościół rzymskokatolicki, a które tamci odrzucają; niegdyś 

utrzymywać starożytność i Ojców pierwszych wieków … 

 

[Non solum vero Doctores Ecclesiae de praesenti inter se convenient, quoad dogmata 

fidei, sed conveniunt etiam cum omnibus antiquis eiusdem Ecclesiae Alumnis; 

venerantur enim Sanctos Patres, velut suos Magistros & Praeceptores, & deferent illis 

humiliter, ac eorum sententiis subscribunt reverenter. Hic quippe Adversarii 

sumpserunt occasionem, nos, quasi per ignominiam vocandi Patrilogos [wyróżnienie 

tego terminu kursywą pojawia się w starodruku – M.G.], non Theologos: palam enim 

fatentur plurima dogmata, quae modo tenet Ecclesia Catholica Romana, & ipsi 

refutant; tenvisse olim antiquitatem, & Patres primorum saeculorum (…)]
54

. 

 

 Z fragmentu tego wynika, że określenie „patrologowie” było w literaturze 

protestanckiej nacechowane pejoratywnie, wplecione w całość wywodu „na hańbę” (per 

ignominiam) adwersarza. Co ciekawe, rozróżnienie na „patrologów” i „teologów” pojawiło 

się również w apologetycznym traktacie Andrzeja Patrycego Nideckiego z 1583 roku, De 

                                                           
54 Hieronim od św. Jacka (Andrzej Cyrus), Idea colloquii charitativi cum dissidentibus Thorunij [...] 1645 
indicti. Accessit Animadversio in Joannem Hulsemanum [...] Authore [...] Hieronymo a S. Hyacintho [...], 
Kraków 1645, s. 55-56 [Egzemplarz zlokalizowany w PAN Bibliotece Kórnickiej, sygn. Mf 5899 ; ilość 
skanów: 258 ; sygn. Std 11806 ; dwie części o tych samych tytułach]. 
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ecclesia vera et falsa, którego duchowym ojcem był Stanisław Hozjusz
55

. Z tego można 

wnioskować, że wspomniana opozycja stała się swego czasu całkiem popularna wśród 

polemistów obu stron barykady, zarówno katolickiej, jak i protestanckiej. Autorem tego 

rozróżnienia miał być zresztą Pietro Martire Vermigli, włoski zakonnik, a następnie teolog 

kalwiński
56

. Pojawiło się ono również w opublikowanym w 1611 roku dziele innego 

kalwinisty, Emericusa Katony, opatrzonym znamiennym tytułem Tractatus de patrum, 

conciliorium, traditionum authoritate circa fidei dogmata. 

 

 

2.5. Eustachy Trepka i specyfika perspektywy luterańskiej 

 

Jeden z najważniejszych polemistów katolickich końca szesnastego wieku, Stanisław Hozjusz 

(o którym będzie w tym studium mowa przede wszystkim przy okazji omówienia konfliktu z 

Andrzejem Fryczem Modrzewskim), swego czasu zwrócił baczną uwagę na luterańskiego 

duchownego i teologa, Eustachego Trepkę, autora wydanych w 1557 roku Książek o tym, 

skąd wzięło początek Słowo Boże. Nie ulega wątpliwości, że wspomniany druk pojawił się w 

czasie, który wyjątkowo sprzyjał rozwojowi ponownej refleksji nad genezą pism biblijnych w 

ramach polemik wokół napięcia istniejącego między tym, co nazwano „duchem pism”, a ich 

„literą” (por. 2 Kor 3,6). Z punktu widzenia nowożytnej recepcji myśli patrystycznej 

szczególnie interesujący okazuje się jednak przydatek do tego traktatu, czyli Poczet Doktorów 

Kościoła. O ile bowiem zasadnicza część dzieła Trepki ma charakter dyskursywny i 

teoretyczny, proponując wykład na temat zasad rozumienia Słowa Bożego, o tyle jej 

uzupełnienie nosi już wyraźny rys historiograficzny
57

. 

 Dla Trepki patres, czyli „patriarchowie” albo Doktorzy Kościoła, stanowią swoisty 

gwarant ciągłości pierwotnej wiary. W tym miejscu wykład Książek o tym, skąd wzięło 

początek Słowo Boże, jakkolwiek polemiczny względem Tradycji Kościoła, zgadza się z 

przekonaniami katolickimi. Pozytywne odniesienia do Ojców Kościoła w dziełach autorów 

luterańskich nie powinny wszakże dziwić. Nawet pismo uważane za podstawową dla 

                                                           
55 Zob. A.P. Nidecki, De ecclesia vera et falsa libri V, Kraków 1583, k. 146-148 [Biblioteka Jagiellońska, uid. 
11671517]. 
56 Zob. P. Martire Vermigli, Defensio D. Petri Martyris Vermilii Florentini divinarum literarum in schola 
Tigurina professoris, ad Riccardi Smythæi Angli, olim theologiæ professoris Oxoniensis duos libellos de 
cælibatu sacerdotum et votis monasticis, Bazylea 1559, k. 476; por. The Catholic spectator, selector and 
monitor, or, Catholicon, t. I, London 1815, s. 204. 
57 Zob. W. Kordyzon, Rzymskie korzenie herezji. Słowo Boże w perspektywie historycznej, czyli wstępne 
uwagi nad Książkami o tym, skąd wzięło początek Słowo Boże Eustachego Trepki (1557 R.) [w:] Figura 
heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych, red. A. Bielak, W. Kordyzon, Warszawa 2017, s. 139. 
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luteranizmu księgę wyznaniową, czyli Confessio Augustana z 25 czerwca 1530 roku, zawiera 

szereg odniesień do pism św. Augustyna z Hippony czy św. Ambrożego z Mediolanu, i to w 

tak podstawowych dla nauki protestanckiej tematach, jak istota wiary czy ekonomia łaski: 

 

Także Augustyn napomina czytelników w sprawie terminu „wiara” i uczy, że Pismo 

Święte posługuje się tym terminem nie na określenie wiedzy, jaką mają i bezbożnicy, 

lecz na oznaczenie ufności, która pociesza i pokrzepia strwożone umysły. Nasi 

nauczyciele uczą nadto, że jest rzeczą konieczną spełniać dobre uczynki, nie iżbyśmy 

się spodziewali zasłużyć nimi na łaskę, lecz że taka jest wola Boża. Tylko przez taką 

wiarę dostępujemy odpuszczenia grzechów i łaski. Ponieważ zaś przez wiarę 

przyjmujemy Ducha Świętego, przeto też serca są odnawiane i sposobne do spełniania 

dobrych uczynków. Tak bowiem mówi Ambroży: „Wiara jest matką dobrej woli i 

prawego postępowania. Albowiem bez Ducha Świętego siły ludzkie pełne są 

bezbożnych skłonności i nazbyt słabe, aby spełniać dobre uczynki przed Bogiem”. 

 

 Choć przedstawiciel „złotej ery” patrystyki, jakim był św. Augustyn, pozostał dla 

luteranizmu istotnym autorytetem, a więc teologiem, który dostarczył przekonującej wykładni 

zbawczej roli wiary i łaski, to w dalszym ciągu na uwagę zasługuje fakt, iż Confessio 

Augustana powołuje się na kilku innych wielkich pisarzy wczesnochrześcijańskich czasów 

po-nicejskich. Byli oni wszakże kontrowersyjni dla bardziej radykalnych wyznań 

reformacyjnych. Trepka, którego inwencja twórcza zdradza pewne pokrewieństwa zarówno z 

Wyznaniem augsburskim, jak i z Chronologią Johanna Funcka
58

, dokonał w swoim dziele 

zestawienia pisarzy wczesnego Kościoła, którzy zdołali przekazać niezafałszowaną treść 

Słowa Bożego. Momentem, w którym Kościół zachodni sprzeniewierzył się swojemu źródłu i 

podstawom, miał być pontyfikat św. Grzegorza Wielkiego. Wtedy to – jak stwierdza Trepka – 

„mnichostwo z rozmaitym i zbytniem bożkowaniem było bardzo rozmnożone”
59

. A więc to 

właśnie pod koniec doby patrystycznej miała się wykrystalizować nauka o obecności Ciała i 

Krwi Pańskiej w Eucharystii, obowiązkowym celibacie duchowych oraz prymatu biskupa 

Rzymu. Innymi słowy, czasy pontyfikatu św. Grzegorza Wielkiego, jednego z 

najważniejszych Ojców Kościoła zachodniego oraz wybitnego reformatora liturgii, miałyby 

znamionować wyraźne odejście hierarchii rzymskiej od Słowa Bożego. 

                                                           
58 Zob. W. Kordyzon, Rzymskie korzenie herezji, jw., s. 152. 
59 E. Trepka, Książki o tym, skąd wzięło początek Słowo Boże […], tyż o tym jako o papieżach, o ojcoch 
świętych […], tyż jest przydan Poczet Doktorów Kościoła a zboru Bożego, od początku świata aż do tych 
czasów, Królewiec 1557, k.R1v; por. W. Kordyzon, Rzymskie korzenie herezji, jw., s. 153-154. 
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 Poglądy Trepki stanowią typowy przykład myśli luterańskiej na temat roli i znaczenia 

spuścizny patrystycznej w relacji do Pisma Świętego. W piśmiennictwie myślicieli religijnych 

największych wyznań protestanckich zasadniczo pojawiał się ten sam motyw 

zanieczyszczenia „szczyrości” Słowa Bożego, który można zaobserwować w Kościele 

łacińskim u schyłku VI wieku. Zainteresowanie literackim oraz intelektualnym dziedzictwem 

Ojców Kościoła służyłoby zatem przede wszystkim dokonaniu swoistej rekonstrukcji 

wspólnoty pierwszych wieków, która istniała jeszcze przed zdradą, która miała dokonać się za 

pontyfikatu św. Grzegorza Wielkiego. 

 

 

2.6. Obrona Synodu Brzeskiego Piotra Skargi 

 

Kiedy w roku 1596 zawiązano Unię Brzeską, zdania teologów i hierarchów były podzielone. 

Jedni widzieli w tym wydarzeniu pierwszy istotny krok na drodze do pojednania dwóch 

zwaśnionych skrzydeł niepodzielonego kiedyś Kościoła starożytnego, inni wręcz przeciwnie 

– upatrywali w samych założeniach Unii zagrożenie dla tożsamości i tradycji Cerkwi 

prawosławnej, która na terenie I Rzeczypospolitej stanowiła mniejszość względem 

katolicyzmu
60

. Zbierając rozmaite dokumenty ówczesnego piśmiennictwa na ten temat, 

można zauważyć, że dyskusje trwały od czasu, w którym rozpoczęły się obrady Synodu 

Brzeskiego, aż po połowę siedemnastego wieku, kiedy to dokonano krytycznej rewizji 

osiągnięć Unii oraz zaproponowano inne formy współpracy Kościoła łacińskiego oraz 

wschodniego. Przykładem tego ostatniego podejścia do problemu unityzmu jest chociażby 

odpowiedź na listy papieża Urbana VIII zatytułowana Sententia cuiusdam Nobilis Poloni 

Graecae Religionis z 1644 roku. Jest to dokument, który bynajmniej nie neguje potrzeby 

jedności katolików oraz prawosławnych, jednak zaznacza, że akolici Synodu wyszli od 

błędnego rozumienia tak Kościoła, jak i jedności oraz jednomyślności świata 

chrześcijańskiego
61

. 

Można odnieść wrażenie, że w literaturze przedmiotu dotyczącej Unii Brzeskiej 

dominują analizy dzieł piśmiennictwa prawosławnego. I rzeczywiście, uwagi teologów 

cerkiewnych wydają się w tym przypadku liczniejsze, a przy tym bardziej zróżnicowane. 

Warto jednak poświęcić nieco więcej uwagi okołosynodalnej literaturze katolickiej, nawet 

                                                           
60 Zob. W. Hryniewicz, Przeszłość zostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie ekumenicznej, Opole 
1995, s. 71-96. 
61 Zob. W. Hryniewicz, Przeszłość zostawić Bogu, jw., s. 81-96. 
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jeżeli jej twórcy byli bardziej jednolici w swoich opiniach na temat unityzmu
62

. Toteż w roku 

1597, a więc już po dokonaniu Unii Brzeskiej, jeden z najbardziej znanych działaczy 

kontrreformacyjnych (wedle ujęcia Janusza Tazbira, „rycerz kontrreformacji”)
63

, Piotr 

Skarga, ogłosił drukiem niewielkie dzieło uzasadniające ważność postanowień zwołanego 

Synodu. Składa się na nie jedenaście rozdziałów, które odpierają kolejne zarzuty 

przeciwników jedności Cerkwi i Kościoła oddanej w posłuszeństwo biskupowi Rzymu (w 

dużej mierze czyni to w oparciu o refleksję wokół konkretnych przykładów piśmiennictwa 

wczesnochrześcijańskiego). Jezuicki teolog nadał swojemu pismu tytuł Obrona Synodu 

Brzeskiego, tym samym wskazując na jego przynależność gatunkową. W tym przypadku 

„obrona” oznacza bowiem apologię (gr. απολογία – „obrona”, „mowa obrończa”). Taki 

charakter traktatu uwidacznia się już w pierwszym jego zdaniu: „Jako każda rzecz dobra i 

święta ma swoje przeciwniki, a wszędzie nieprzyjaciel między pszenicę swój kąkol podsiewa, 

tak i Święte Generalskie Synody Duchownych, na których się prawda Boża, i zgoda 

zbawienna Chrześcijańska utwierdza, nigdy bez obmowców i potwarców nie były”
64

. Na tej 

podstawie można sądzić, że Skarga jako zwolennik Unii Brzeskiej oraz jej założeń zapoznał 

się z argumentacją przeciwników zwołania Synodu. Jego zdaniem podstawowymi 

wartościami, które przyświecały twórcom Synodu były „prawda” oraz „zgoda zbawienna”, 

przez którą należy rozumieć teologicznie ujętą miłość, czyli zgodność woli. W zacytowanym 

zdaniu można jednak wskazać na jeszcze jeden – niezwykle istotny z punktu widzenia 

retorycznej konstrukcji apologii – element. Jest nim postawienie Synodu Brzeskiego obok 

wcześniejszych Synodów biskupich, na których ustalano kształt doktrynalny nauki Kościoła 

katolickiego. W dalszym toku dzieła wspomniany został na przykład Sobór Florencki z 6 

lipca 1439 roku (nazwany przez Skargę Synodem Florenckim), który miał zakończyć rozłam 

pomiędzy chrześcijańskim Wschodem i Zachodem. Skarga podjął zresztą temat ustaleń 

zgromadzenia we Florencji we wcześniejszym swoim dziele na temat możliwej unii 

                                                           
62 Tomasz Kempa słusznie wspomina o Andrzeju Fryczu Modrzewskim oraz Stanisławie Orzechowskim, 
którzy w swoich poglądach na temat innych wyznań chrześcijańskich wyróżniali się spośród reszty 
myślicieli katolickich, jednak ich twórczość uznaje za bliższe reformacji. Zob. T. Kempa, Piotr Skarga jako 
propagator unii kościoła katolickiego z prawosławnym, „Senoji Lietuvos literatūra, 35-36 knyga. Petras 
Skarga ir LDK kultura”, nr 35-26/2013, s. 181-182. 
63 Zob. J. Tazbir, Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978, s. 128-130. 
64 P. Skarga, Synod Brzeski, Kraków 1597, k. 22-57 [Opis biblioteczny pozycji: War. B ; Źródła: Estr. XXVIII, 
154-155 ; BJ 2291 ; BJ16 S-924 ; Polonica i silesiaca XVI w. w zbiorach Bibl. Śląskiej 535]. Druk zawiera 
relację Skargi z przebiegu obrad Synodu Brzeskiego oraz pełen tekst traktatu Obrona Synodu Brzeskiego. 
W tym szkicu posługuję się również dziewiętnastowiecznym wznowieniem: P. Skarga, Obrona Synodu 
Brzeskiego [w:] tegoż, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o Greckiem i Ruskiem od tej 
jedności odstąpieniu, przez Ks. Piotra Skargę S. J. Wydanie szóste, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu 
Brzeskiego, przez tegoż Autora, Kraków 1885, s. 250. Z powodu nieco uwspółcześnionej pisowni, w dalszej 
części szkicu będę cytował właśnie to wydanie. 
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prawosławia i katolicyzmu, a mianowicie w traktacie O jedności Kościoła Bożego z 1577 

roku. 

Zestawienie dzieł Ojców Kościoła, które miały w zamierzeniu Skargi uprawomocniać 

tworzoną przez Skargę apologię Kościoła katolickiego, pojawia się przede wszystkim w 

trzech kolejnych rozdziałach jego Obrony: 

 

 Rozdział III. Jako Monarchia, abo Jedynowładztwo Kościelne w Ewangelii 

ufundowane jest: Orygenes, Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos; św. 

Bazyli Wielki, Sermone de Judicio Dei; św. Grzegorz z Nazjanzu, Oratione de 

Moderatione in Disputionibus Servanda; św. Epifaniusz z Salaminy, Adversus 

Haereses; św. Cyryl Jerozolimski, Catecheses; św. Jan Chryzostom, Homiliae in 

Matthaeum; św. Teofil z Antiochii, zaginiony komentarz do Ewangelii Łukasza. 

 Rozdział IV. Jako rząd i przełożeństwo jednego Pasterza z Piotrem św. nie umarło, 

ale na Rzymskich Biskupach i Papieżach stanęło: św. Jan Chryzostom, De 

sacerdotio oraz List 1 do papieża Innocentego (Epistola I ad Innocentiam Papam); 

św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses (księga trzecia); św. Epifaniusz z 

Salaminy, Contra haereses panaria; św. Atanazy Wielki, list do papieża Feliksa 

(Epistola Aathanasii Alexandrinorum Episcopi et Omnium Aegyptiorum 

Episcoporum Felici Papae); św. Bazyli Wielki, list do św. Atanazego Wielkiego 

(Epistola LII); św. Grzegorz z Nazjanzu, De vita sua (tytuł grecki to Peri tou 

heautou bion); św. Cyryl Aleksandryjski, Gennadius in Catalogo illustrium 

virorum; św. Teodoret z Cyru, Epistola ad s. Leonem Papam. 

 Rozdział V. Iż tej zwierzchności swojej Rzymski Biskup używał nad wszystkiego 

świata Kościoły, świadectwo Greckich Doktorów: św. Euzebiusz z Cezarei, 

Historia ecclesiastica; Sozomenos, Historia ecclesiastica; w dalszym toku 

wywodu Skarga powołał się natomiast na dzieła Nicefora I, z których zaczerpnął 

wiedzę na temat sporu Teofila z Aleksandri ze św. Janem Chryzostomem, a 

następnie postanowień papieży św. Celestyna I, św. Leona Wielkiego oraz św. 

Agapita I; przywołane zostało również dzieło Teodoreta z Cyru, Historia 

ecclesiastica, które wspomina o postanowieniach papieża św. Damazego I. 

 

Jezuicki autor konstruuje swoją apologię w taki sposób, aby w pierwszej kolejności 

uzasadnić godziwość Unii poprzez odwołanie się do autorytetu „uprzywilejowanych 



35 
 

świadków Tradycji”
65

. Tak więc sama obrona idei połączenia Cerkwi prawosławnej z 

Kościołem łacińskim przeprowadzona została w oparciu o zestawienie fragmentów dzieł 

Ojców Kościoła, przeważnie Wschodnich (autor nazywa to zestawienie „świadectwem 

Greckich Doktorów”), aby na ich podstawie sformułować argumentum ab auctoritate. Stąd 

można wnioskować, że traktat adresowany był przeważnie do czytelników prawosławnych. 

Skarga dołożył przy tym starań, aby przedstawić możliwie największą ilość cytatów bądź 

faktów związanych z działalnością Ojców Kościoła, które w założeniu autora miałyby 

potwierdzić bliską współpracę hierarchów chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego w 

starożytnym Kościele. Chodzi zresztą nie tylko o samą współpracę, czyli – mówiąc językiem 

biblijnym – zgodne funkcjonowanie Ciała Chrystusa (zob. 1 Kor 12, 12-31), ale również o 

domniemany autorytet Rzymu w sporach doktrynalnych toczących się na Wschodzie. 

Wiadomo, że Skarga był gorącym zwolennikiem jedności Kościoła, jednak rozumiał ją w 

takim modelu, w którym papież stawał się ostatecznym arbitrem w sprawach dotyczących 

chrześcijan greckich i łacińskich
66

. Z tego punktu widzenia szczególnie ciekawe okazują się 

dwa przykłady wydarzeń historycznych. O jednym z nich pisze Skarga: „Theophila także 

Aleksandryjskiego Patryjarchę Innocentius pierwszy Papież z Stolicy zrzucił, o krzywdę św. 

Chryzostoma, i Arkadyjusza cesarza dla tejże przyczyny i żonę jego Eudoxyją wyklął. To 

pisze Grecki Niceph. lib. 13. cap. 34”
67

. Opis ten dotyczy sporu, który w IV wieku zaistniał 

pomiędzy Teofilem, patriarchą Aleksandrii a św. Janem Chryzostomem. Ten drugi został 

bowiem niesłusznie oskarżony o sprzyjanie herezji orygenistów
68

. W rzeczywistości zarzut 

sformułowany został niezgodny z rzeczywistymi intencjami Złotoustego. Bezprawne okazało 

                                                           
65 Zob. J. Królikowski, Zakorzenić się w Tradycji Kościoła, jw., s. 307-323. 
66 Zob. T. Kempa, Piotr Skarga jako propagator unii kościoła katolickiego z prawosławnym, jw., s. 181-192; 
por. Z. Lec, Jezuici wobec Unii Brzeskiej, Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne 5/1, nr 43-
51/1998, s. 45 [3]. 
67 P. Skarga, Obrona Synodu Brzeskiego, jw., s. 264. 
68 “Patriarcha intrygował przeciw Janowi od 398 r. (Sokrates, HE 6, 5), doprowadzony do wściekłości tym, 
że to właśnie on, a nie lansowany przez Teofila Izydor (wówczas jego przyjaciel i zaufany) został wybrany 
na biskupa cesarskiej stolicy. Jako prawdziwego aleksandryjczyka, głęboko uraziło go to, że sobór 
obradujący w Konstantynopolu w 381 r. podniósł tę siedzibę do rangi drugiej hierarchii w stolicy 
chrześcijaństwa, ustępując jedynie Rzymowi. Nic nie mogło mu sprawić większej radości niż 
doprowadzenie za jednym zamachem do upadku Jana i poniżenia oraz osłabienia patriarchatu 
konstantynopolitańskiego. Obydwa cele – dzięki wytrwałej grze i wykorzystaniu słabości świątobliwego, 
lecz niezdolnego do kompromisów rywala – udało mu się osiągnąć. Przybywszy do stolicy latem 403 r. 
(Epifaniusz pojawił się tu już wcześniej, by przygotować odpowiedni grunt), zręcznie doprowadził do 
zamiany ról i zamiast bronić się przed Janem (jak planowano), stał się jego oskarżycielem i sędzią. Na 
synodzie „Pod Dębem” (od nazwy pałacu w Chalcedonie) przeprowadził jego proces, który zakończył się 
złożeniem Jana z urzędu. Przebieg postępowania urągał obowiązującym procedurom i Jan nie powinien 
był mieć większych kłopotów z anulowaniem wyroku. I rzeczywiście, na pewien czas odzyskał tron 
biskupi. Swoimi gwałtownymi i zaskakująco nietaktownymi diatrybami zraził jednak dwór i w 404 r. 
ostatecznie musiał udać się na wygnanie” (J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, 
Warszawa 2003, s. 300). 
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się również ostateczne potępienie św. Jana Chryzostoma na tzw. „synodzie pod Dębem”. 

Skarga widział tę kwestię w zasadzie tak, jak opisują ją współcześni akademiccy badacze 

wczesnego chrześcijaństwa: Antiocheński kaznodzieja, będąc postacią niewygodną dla 

interesów cesarza Arkadiusza i jego żony, Eudoksji, mimowolnie został uwikłany w niełatwą 

politykę patriarchatu aleksandryjskiego
69

. Jedynie ówczesny papież Innocenty I okazał się 

tym hierarchą kościelnym, który jednoznacznie ujął się za św. Janem Chryzostomem i zdjął z 

urzędu Teofila z Aleksandrii. 

Skarga pisze również o słynnym przypadku wygnania biskupa Atanazego, nazwanego 

przez Tradycję mianem Wielkiego, jak również uznanego za ostoję ortodoksji w walce z 

szerzącym się na początku IV wieku arianizmem. W tekście Obrony Synodu Brzeskiego 

można bowiem przeczytać: „Athanazyjusza Aleksandryjskiego Patryjarchę niesłusznie z 

Stolicy od Aryjanów złożonego, Papież Juliusz przywrócił. To pisze Sozomenus lub. 3. cap. 

7”
70

. Jak wiadomo, św. Atanazy Wielki zwalczał chrystologię ariańską, broniąc ortodoksyjnej 

wykładni wiary, wedle której Boski Logos nie miał początku, lecz istniał odwiecznie jako 

współistotny z Ojcem i Duchem. Działalność Atanazego na polu obrony prawowiernej nauki 

Kościoła spowodowała późniejsze intrygi przeciw niemu, te zaś poskutkowały rychłym 

wygnaniem. Należy dodać, że ówczesny episkopat wschodni przeżywał ogromny kryzys. 

Większość biskupów wyznawało wiarę ariańską, natomiast to raczej ortodoksyjna myśl 

znalazła się w opozycji do nabierającego na znaczeniu antytrynitaryzmu. Atanazy wrócił z 

wygnania dopiero po śmierci cesarza w 337 roku, jednak po dwóch latach musiał znów 

opuścić Aleksandrię, choć tym razem udał się nie do Trewiru, lecz do Rzymu, gdzie 

przebywał pod opieką papieża Juliusza I. Z obu przytoczonych przez Skargę przykładów 

(wyrażających faktycznie tę samą myśl, nadto – podpartych wyjątkami z listów św. 

Atanazego Wielkiego oraz św. Jana Chryzostoma do ówczesnych biskupów rzymskich) 

wyłania się następujący argument na rzecz zasadności postanowień Synodu Brzeskiego: 

obronę przed herezjami oraz nadużyciami władzy w niepodzielonym jeszcze Kościele 

powszechnym zapewniała jedność chrześcijańskiego Wschodu z Zachodem reprezentowanym 

przez biskupa rzymskiego. Jedność ta – jak twierdził w O jedności Kościoła Bożego jezuicki 

teolog – stała się możliwa dzięki autorytetowi papieża. 

Z punktu widzenia większości katolickich autorów Unia Brzeska była 

niezaprzeczalnym dobrodziejstwem, przede wszystkim ze względu na częściowe odzyskanie 

                                                           
69 Zob. J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003, s. 297-312; tegoż, 
Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, oprac. M. Cielecka, 
Bydgoszcz 2001, s. 284-299;  
70 P. Skarga, Obrona Synodu Brzeskiego, jw., s. 264. 
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jedności dwóch odłamów Kościoła, poza którym – jak mówi starożytna reguła, często zresztą 

przytaczana przez pisarzy staropolskich – „nie ma zbawienia” (extra Ecclesiam nulla salus)
71

. 

Ta zasada eklezjologiczna, którą sformułowali Ojcowie Kościoła, zaś rozpropagował – św. 

Fulgencjusz z Ruspe, była cytowana w kontekście wspólnoty sakramentów, ta zaś – zdaniem 

teologów katolickich – stałaby się możliwa dzięki jednej jurysdykcji. Do tego celu miała 

zmierzać Unia. Toteż Obrona Synodu Brzeskiego opiera całą swoją argumentację na 

przekonaniu o jednoczącym charakterze unityzmu. Ten, kto przeciwdziała temu 

przedsięwzięciu – rozumuje Skarga – nie tylko działa wbrew miłości bliźniego, która rządzi 

się przecież zasadą jedności i jednomyślności, ale wręcz ulega pokusie, zgodnie ze słowami 

Ewangelii: Symonie, Symonie, oto szatan pożądał was, aby przesiał jako pszenicę (Łk 22, 

31)
72

. Takie ujęcie rzutuje również na rozumienie katolickości, a więc powszechności 

Kościoła. Kwestia ta powraca w ostatnim rozdziale traktatu, którego celem jest upomnienie 

tych chrześcijan wschodnich, którzy nie przyjmowali idei Unii Brzeskiej. Pisze w nim 

Skarga: 

 

Niechże cię wzruszy dostąpienie zbawienia twego (…), którego bez jedności świętej 

Katolickiego Kościoła mieć nie możesz. Bo jeśli jeden Kościół jest, jako w Kredzie 

wyznawacie (…), być nie może, musić ten Kościół gdzie indziej przebywać tam gdzie 

Piotra świętego jest następnik, tam gdzie fundament jest i opoka Kościelna, którego 

bramy piekielne nie przemogły, ani przemogą; którego się trzymać, a od niego się 

wyłączać, zguba jest wieczna (…)
73

. 

 

Dalszy ciąg tego wezwania do zgody przedstawia interesującą myśl moralną, której 

kluczowymi pojęciami pozostają „pokój”, „jedność” i „miłość”. Ciekawe, że Skarga powołuje 

się w tym miejscu na tzw. „testament” Jezusa, czyli słowa pozostawione uczniom w 

Wieczerniku, wypowiedziane niedługo przed śmiercią krzyżową (zob. J 17, 20-23: A nie tylko 

za niemi proszę, ale i za temi, którzy przez słowo ich uwierzą w mię: Aby wszyscy byli jedno, 

jako ty Ojcze we mnie, a ja w tobie: aby i oni w nas jedno byli: aby uwierzył świat, iżeś ty 

mnie posłał. A ja chwałę którąś mnie dał, dałem im: aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy. 

Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałemi w jedno: a iżby poznał żeś ty mnie posłał, i 

                                                           
71 Zob. B. Sesboüé, Drogi Ojców Kościoła: od Orygenesa do Fulgencjusza z Ruspe [w:] Poza Kościołem nie ma 
zbawienia. Historia formuły i problemy interpretacyjne, tłum. A. Kuryś, Poznań 2007, s. 71-73 
72 Cytaty biblijne podaję za: Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego 
przekładu starego, w kościele powszechnym przyjętego, na polski język z nowu z pilnością przełożone [...] 
przez D. Jakuba Wujka z Wągrowca [...], Kraków 1599. 
73 P. Skarga, Obrona Synodu Brzeskiego, jw., s. 282-283. 
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umiłowałeś je, jakoś i mnie umiłował). Jako takie posiadają one w oczach katolickiego 

apologety szczególny autorytet, tym bardziej, że ich podstawą jest również wezwanie do 

chrześcijańskiej miłości. Skarga rozwija tę myśl w następujący sposób: 

 

Nie uciekajcie od zgody i jedności, bo to jest nie tylko nie Chrześcijańskie, ale ani 

Pogańskie, ani rozumne serce. Nie masz tak głupich na świecie, ani tak dzikich ludzi, 

którzyby nie wiedzieli, iż dobre ich, i zatrzymanie wszystkiego szczęścia ich i na 

zgodzie i jedności umysłów zawisło. Kto od zgody ucieka, jako uczniem 

Chrystusowym być może? Który nam miłość i pokój swój testamentem zostawił, i na 

to umarł, wielki Bóg i miłośnik ludzki, aby syny rozproszone, jako mówi Jan św., 

zgromadził do jedności. I dlatego Kościół jest zowie się w piśmie ciałem, w którym 

członki dziwną miłością spojone są; i domem jednym, i owczarnią jedną, i wojskiem 

jednym, i korabiem jednym, gdzie zgoda wszystko trzyma, a niezgoda wszystko 

rozprasza i gubi
74

. 

 

Skarga był przekonany, że Unia Brzeska służy jedności, a więc jest dziełem miłości 

chrześcijańskiej (tak, jak rozumiała ją łacińska tradycja teologiczna ukierunkowana przez św. 

Augustyna z Hippony)
75

. Opinie na ten temat wśród najwybitniejszych teologów cerkiewnych 

zaangażowanych w dyskusje wokół Synodu (a więc również w sprawę jedności chrześcijan) 

były podzielone. Wiadomo, że przeciwnikiem Unii był chociażby Piotr Mohyła, skądinąd 

gorący zwolennik jedności Kościoła Apostolskiego. Zauważył on mianowicie, że ojcowie 

Synodu Brzeskiego opierali swoje dalsze działania na błędnej eklezjologii, która zasadniczo 

pomija różnorodność oraz pewną administracyjną niezależność, jaką cechowały się pierwotne 

gminy chrześcijańskie. Skarga najwidoczniej nie spodziewał się tego rodzaju zarzutu, 

ponieważ jego dzieło w ogóle nie odpowiada na podobne kwestie. Jak już wspomniano, 

skupia się on przede wszystkim na argumentacji moralnej oraz tej, która odwołuje się do 

autorytetu greckich Ojców Kościoła. W zakończeniu Obrony Synodu Brzeskiego polski 

jezuita stwierdził zresztą, że działania ojców synodalnych podsycała wyłącznie „nieustająca i 

                                                           
74 P. Skarga, Obrona Synodu Brzeskiego, jw., s. 283. 
75 W ujęciu św. Augustyna miłość polega przede wszystkim na zjednoczeniu osób, ta zaś realizuje się 
poprzez jedność oraz zgodność woli: „(…) im bardziej przyjaciele są czymś jednym, tym bardziej są 
przyjaciółmi”, zaś „kto kocha, ten pragnie stać się jednym z rzeczą kochaną”. Jest to „zjednoczenie osób, 
które kochają Boga z całego serca, kochają swoje dusze i umysł i kochają się tak jak siebie same i są 
zjednoczone przez całą wieczność ze sobą i z Chrystusem” (Cyt. za: H. Majkrzak, Przyjaźń w życiu świętego 
Augustyna, Kraków 2007, s. 213.223). 



39 
 

gorąca miłość” oraz troska „ku zbawieniu ludzkiemu i uspokojeniu chrześcijaństwa”
76

. To 

dość ciekawa uwaga, zważywszy na fakt, iż nieco później Piotr Mohyła oraz Adam Kisiel 

zarzucili twórcom Unii brak „czystej i świętej intencji” (non pura nec sactra intentio) oraz 

kierowanie się ziemskim interesem zamiast sprawami Bożymi (quae sunt Dei, non quae 

sua)
77

. Obaj prawosławni autorzy dostrzegli przy tym potrzebę przywrócenia pierwotnej 

jedności Kościoła, aczkolwiek innymi środkami, aniżeli te, które wypracowali ojcowie 

Synodu Brzeskiego. 

Na poparcie swoich tez Skarga przytacza szereg wypowiedzi greckich Ojców 

Kościoła. Tak jest chociażby w przypadku „monarchii, abo jednowładztwa Kościelnego”
78

, 

które zdaniem jezuickiego autora ufundowane zostało w Ewangelii (chodzi zwłaszcza o Mt 

16, 13-20), a rozwinięte – w dziełach największych starożytnych autorytetów wschodniego 

chrześcijaństwa. Zacytowane więc zostały fragmenty takich dzieł, jak Commentarius in 

Epistolam Pauli ad Romanos Orygenesa, Sermone de Judicio Dei św. Bazylego Wielkiego, 

Oratione de Moderatione in Disputionibus Servanda św. Grzegorza z Nazjanzu, Adversus 

Haereses (grecki tytuł to Panarion) św. Epifaniusza z Salaminy, Catecheses (czyli katechezy 

chrzcielne) św. Cyryla Jerozolimskiego, Homiliae in Matthaeum św. Jana Chryzostoma oraz 

dzieło, którym jest najprawdopodobniej zaginiony komentarz do Ewangelii Łukasza 

autorstwa św. Teofila z Antiochii (informacje o nim Skarga mógł czerpać od Euzebiusza z 

Cezarei oraz św. Hieronima ze Strydonu). Z punktu widzenia zasad klasycznej retoryki, był to 

w pewnym sensie argumentum ad hominem, a więc dostosowany do autorytetów uznanych 

przez ewentualnych oponentów. 

 

 

2.8. Ojcowie Kościoła i obrona Kościoła zawarta w katechizmach 

 

Jak już wspomniano, na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku odżyły spory 

teologiczne z czasów, kiedy Kościół starożytny jawił się już jako dobrze ukształtowana 

instytucja, dysponującą rozległą i bogatą Tradycją. Świadczy o tym chociażby bogata 

produkcja katechizmów, zarówno katolickich jak i różnowierczych, jaką można 

zaobserwować aż do połowy XVII wieku. Obfita produkcja katechez zawierających 

wykładnię podstawowych zasad wiary chrześcijańskiej jest zjawiskiem, które można 

                                                           
76 P. Skarga, Obrona Synodu Brzeskiego, jw., s. 283. 
77 Zob. W. Hryniewicz, Przeszłość zostawić Bogu, jw., s. 84. 
78 P. Skarga, Obrona Synodu Brzeskiego, jw., s. 257-258. 
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zaobserwować w kulturze kościelnej przełomu IV i V wieku, jak również – w rozwiniętej już 

postaci – na przełomie XVI i XVII wieku. W obu przypadkach katechesis, czyli „pouczenie” 

zawierało nie tylko pozytywną wykładnię podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej, ale 

również szereg odniesień do istniejących wówczas nauk usytuowanych poza granicami 

ortodoksji. Arcydzieła literatury wczesnochrześcijańskiej, takie jak homilie chrzcielne św. 

Jana Chryzostoma albo wykłady św. Ambrożego z Mediolanu i św. Augustyna z Hippony na 

temat symbolu wiary, zostały z czasem skompletowane w formie rozdziałów dzieł 

stanowiących pierwsze formy katechizmowe. 

Aby unaocznić apologetyczny charakter staropolskich katechizmów (a przy tym ich 

patrystyczne zaplecze) warto wspomnieć o dziele Marcina Białobrzeskiego, Katechizm albo 

Wizerunk prawej wiary chrześciańskiej wedle nauki Pana Jezusa Chrystusa, apostołów jego i 

Kościoła jego Świętego przeciwko wszytkim obłędliwościam tych czasów barzo pożyteczny. 

Dzieło to wyszło spod pras drukarni Mikołaja Szarferberga w 1567 roku, a zasłynęło jako 

pierwszy katechizm ułożony w formie pytań i odpowiedzi
79

. Istotny jest już sam tytuł tej 

publikacji, ponieważ zawiera on paralelnie usytuowane sformułowania, takie jak „prawdziwa 

wiara” oraz „obłędliwości tych czasów”. To właśnie przeciwko tym „obłędliwościom”, czyli 

herezjom pojawiającym się „w tych czasach”, a więc po wystąpieniu Lutra i Kalwina, 

skierowany został cały wywód Białobrzeskiego. Nie jest to zatem wyłącznie wykład 

podstawowych dla katolicyzmu prawd wiary, ale antyreformacyjna filipika, a przy tym traktat 

zawierający nader wyraźny rys polemiczny. Fakt ten pokazuje zresztą, że nawet katechizmy, 

czyli utwory służące za podstawę oficjalnego i elementarnego nauczania prawd związanych z 

daną denominacją, formułowane były w ramach kultury potrydenckiej zgodnie z wytycznymi 

polemiki międzywyznaniowej. 

Jest czymś oczywistym, że odwołania do dzieł Ojców Kościoła pojawiały się na 

kartach staropolskich katechizmów w charakterze opinii obdarzonych najwyższym 

autorytetem. Istotny okazuje się fakt, iż Białobrzeski już w samej przedmowie do swojego 

Katechizmu – w tej jego części, która została poświęcona wprowadzeniu w katolickie credo – 

przytoczył szereg sformułowanych w starożytnym Kościele wyznań wiary. Były to kolejno: 

De Trinitate św. Hilarego z Poitiers, De Trinitate contra Eunomium św. Bazylego Wielkiego, 

De fide ad Gratianum Augustum św. Ambrożego z Mediolanu, Księgi o nauce Kościelnej św. 

Augustyna z Hippony (w tym przypadku tytuł został podany w polskiej wersji, zapewne 

                                                           
79 M. Białobrzeski, Katechizm albo Wizerunk prawey wiary chrześciańskiey wedle nauki Pana Jezusa 
Chrystusa, apostołów iego y Kościoła iego Swiętego przeciwko wszytkim obłędliwościam tych czasów barzo 
pożyteczny, Kraków 1567. 
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chodzi tu jednak o De doctrina christiana), list do mniszki Marceli przeciw Montanowi św. 

Hieronima ze Strydonu, Moralia oraz Tomoi Conciliorum in fine Cano, nicene concilio św. 

Grzegorza Wielkiego, a wreszcie Concilium Nicenstim trzystu osiemnastu biskupów. W tej 

samej przedmowie zawarte zostało także zestawienie, którego tytuł brzmi: Wzgardzona mowa 

u chrześcijanów o Panu Bogu jest ta. W ten sposób Białobrzeski dokonał zestawienia 

doktryny sformułowanej przez Ojców Kościoła z błędami doktrynalnymi, które pojawiły się 

w czasach nowożytnych. 

 

 

2.9. Zjawisko drobnych pism apologetycznych 

 

W dziele augustiańskiego mnicha i teologa, Jana Augustyna Biesiekierskiego, Krótka nauka o 

czci i poszanowaniu obrazów świętych z 1624 roku, odniesienia do dzieł Ojców Kościoła 

wspierają argumentację ad auctoritates wymierzoną przeciwko protestantom, owym – 

domniemanym przez autora – spadkobiercom późno-antycznego ikonoklazmu. Także w tym 

przypadku znajduje zastosowanie retoryczna zasada, która upatruje w pismach adwersarza 

obecność błędów dawno już napiętnowanych przez starożytnych Ojców Kościoła; błędów – 

powtórzmy – powracających wskutek pychy i ignorancji, a więc chorób duszy, na jakie 

cierpią „nowinkarze”. Warto przyjrzeć się bliżej temu utworowi ze względu na fakt, iż 

stanowi on typowy przykład drobnego, ulotnego druku polemicznego pierwszej połowy XVII 

wieku, a przy tym wskazuje na strukturalne podobieństwo z innymi pismami tego czasu, w 

których można wyróżnić wątki apologetyczne czy polemiczne.  

Autor Krótkiej nauki dostarcza usystematyzowanej obrony katolickiej czci dla 

świętych figur oraz obrazów, powołując się wpierw na argumenty powzięte z Pisma, a 

następnie – na świadectwa obecne w literaturze patrystycznej. W zasadniczej części swojego 

wykładu Biesiekierski powołał się na fragment Sermo decimus in Psalmum CXVIII expositio 

św. Ambrożego z Mediolanu: Qui enim coronat imaginem imperatoris, utique illum honorat, 

cuius imaginem coronavit: et qui statuam contempserit imperatoris, imperatori utique cuius 

statuam consputaverit, fecisse videtur iniuriam (X, 25). Krakowski augustianin przełożył ten 

ustęp w następujący sposób: „Kto koronuje obraz Cesarski, tego zaiste czci, ktorego obraz 

koronował, a kto Cesarski obraz obelży, Cesarzowi zaprawdę krzywdę czyni”
80

. Jako 

                                                           
80 J.A. Biesiekierski, O Czci i poszanowaniu Obrazow Świętych. Przydane opisanie Obraza naświętszej P. 
Mariey w Kaplicy Kościoła Ciała Bożego Wcielebnych Oycow Kanonikow Laterańskich Augustyna świętego 
na Kaźimierzu przy Krakowie, Kraków 1624, k. C6. 
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kontekst dla tych rozważań można przywołać argumentację św. Jana z Damaszku, który 

występując w obronie świętych obrazów, powoływał się na perykopę Ewangelii Mateusza 

dotyczącą „tego, co Boskie” oraz „tego, co cesarskie”. Zestawienie to pomoże uwypuklić 

typowość tej linii argumentacji św. Ambrożego z Mediolanu, na którą powołał się 

Biesiekierski. Okazuje się bowiem, że była ona jednym z „miejsc wspólnych” ikonodulii 

dojrzałej fazy patrystyki łacińskiej, jak i greckiej oraz wschodniej. Pisze św. Jan z Damaszku: 

 

Jeżeli ludzie składają hołd cesarzom, którzy są często zepsutymi i bezbożnymi 

grzesznikami, podobnie jak ci, których oni wybierają na zarządców prowincji, a którzy 

często są chciwcami i gwałtownikami – zgodnie ze słowami (…): „Oddajcie więc 

Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21) – to o 

ileż więcej należy czcić Króla Królów, który sam jedyny jest Panem natury? Tego, 

którego sługi i przyjaciele odnieśli tryumf nad swymi namiętnościami i zostali 

naznaczeni na władców całej ziemi. „Ustanów ich książętami po całej ziemi!” (Ps 45, 

16) – mówi Dawid. Oni otrzymali moc nad wszelkimi demonami, nad wszelką 

niemocą i wraz z Chrystusem sprawują rządy w królestwie wiecznym (…). Czy zaś 

cień miałby być uznany za słabszy i mniej godny czci od obrazu? Obraz jest przecież 

godniejszym odzwierciedleniem prototypu
81

. 

 

 W ramach Krótkiej nauki sąd biskupa Mediolanu wsparty został powagą św. 

Atanazego Wielkiego oraz św. Bazylego Wielkiego, którzy przekonywali w swoich pismach 

(aczkolwiek nie przytoczonych przez Biesiekierskiego z tytułu), że cześć dla wizerunku 

cesarza oznaczała zawsze cześć dla osoby cesarza. Podobnie z obrazami Chrystusa oraz 

świętych (u św. Atanazego są to konkretnie „męczennicy”)
82

. Należy przy tym zauważyć, że 

krakowski kanonik uzupełnił zacytowane wyżej słowa św. Ambrożego („a ja dodaję”) o 

własną refleksję wokół „łaskami słynących” wizerunków Jezusa, Maryi i apostołów jako 

właściwych spadkobierców tej godności i czci, jaka niegdyś przysługiwała imperatorowi 

Rzymu. Warto w tym miejscu nadmienić, że Cesarz to jednocześnie pontifex maximus, 

najwyższy kapłan, a jednocześnie reprezentant wszystkich obywateli polis. Obrona czci 

obrazów skonstruowana została zatem na kilku nakładających się na siebie polach 

znaczeniowych: z jednej strony reinterpretacja – postawionego wyraźnie już w Liście do 

                                                           
81 Jan z Damaszku, Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy, „Vox Patrum”, nr 29 
(2009), t. 53-54, s. 650-651. 
82

 Zob. J.A. Biesiekierski, O Czci i poszanowaniu Obrazow Świętych, jw., k. D. 
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Diogneta, a nawet wcześniej – problemu chrześcijan w świecie, „królewskich kapłanów” 

(zob. 1 P 2,9), którzy mieliby zastąpić urząd najwyższego kapłana Cesarstwa Rzymskiego, a z 

drugiej strony – skojarzenie wizerunków cesarza odbitych na monecie cesarskiej z „odbitymi” 

wizerunkami Jezusa Chrystusa oraz świętych Pańskich. W tym miejscu Biesiekierski 

przywołał zresztą jeszcze jedno – wywiedzione od św. Augustyna z Hippony – pole 

interpretacyjne, zgodnie z którym „obraz i podobieństwo” Boże w człowieku, będące wszakże 

podstawą ludzkiej godności, przekłada się na „obraz i podobieństwo” człowieka w jego 

malowanej bądź rzeźbionej podobiźnie
83

. Jeżeli człowiek stworzony „na obraz i 

podobieństwo” Boga staje się odbiciem Jego miłości i rozumności, to także wykonany na 

drewnie czy skale „obraz” samego człowieka niejako uobecnia ludzką godność. 

 

  

                                                           
83

 Zob. J.A. Biesiekierski, O Czci i poszanowaniu Obrazow Świętych, jw., k. C6. 
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3. Stanisław Hozjusz i Andrzej Frycz Modrzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ogóle rozeznanie 

 

Na firmamencie szesnastowiecznej kultury polskiej zajaśniały dwie wybitne postaci polskiej i 

europejskiej myśli religijnej. Obie skoncentrowane były na podstawowych kwestiach 

związanych z nowożytną reformą Kościoła rzymskiego, zarazem jednak okazały się 

całkowicie sobie przeciwstawne, jeśli wejrzeć w formułowane przez nich postulaty, ich jasno 

deklarowane stanowiska światopoglądowe oraz sposób, w jaki rozumieli istotę katolickości. 

Chodzi tu o Stanisława Hozjusza oraz Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a więc autorów, 

których można uznać za punkt odniesienia dla dwóch różnych katolickich postaw wobec 

faktu, iż dotychczasowa struktura Kościoła oraz treść konstytuującej go Tradycji zostały 

poddane w wątpliwość, jeśli nie wprost podważone. O pierwszym z wymienionych myślicieli 

pisał Szymon Starowolski w swoim Setniku pisarzów polskich, albo pochwałach i żywotach 

stu najznakomitszych pisarzów polskich (Scriptorum Polonicorum Hekatonias seu illustrium 

Poloniae scriptorum elogia et vitae, 1625), a więc w dziele uważanym niegdyś za pierwszą 

próbę syntezy literatury polskiej
84

: 

                                                           
84 Zob. Studia, które uznają Setnik za zarys pierwszej syntezy historii literatury polskiej to np. P. 
Chmielowski, Dzieje krytyki literackiej w Polsce, Warszawa 1902, s. 33; T. Mikulski, Historia literatury 
wobec zagadnień księgoznawstwa [w:] Studia nad książką̨ poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, 
red. K. Budzyk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1951, s. 65-66; F. Bielak, J. Starnawski, Wstęp [w:] Sz. 
Starowolski, Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich, tłum. 
J. Starnawski, Kraków 1970, s. 21-23. Bielak i Starnawski zauważają, że dzieło Starowolskiego „wedle 
zamierzenia autora funkcji historii literatury wcale nie miał” (s. 22), na co wskazuje chociażby niewielka 
reprezentacja wspomnianych w Setniku poetów, zwłaszcza w porównaniu z uczonymi duchownymi bądź 
teologami. Stąd też „autor zamierzył dać zestawienie Polaków pracujących naukowo – i to w najszerszym 
tego słowa znaczeniu – bo działających również na polu polityki świeckiej czy kościelnej” (s. 22). Taki 
charakter Setnika nie utrudnia badań nad staropolskim piśmiennictwem polemicznym i apologetycznym, 
ale wręcz przeciwnie – stanowi tym bardziej pomocne źródło dla interpretowania wpływu Ojców Kościoła 
na myśl religijną w danej Polsce. 
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(…) stosowne wymienić najpierw tych, którzy za życia zajmowali wśród 

współczesnych pierwsze i znakomitsze miejsca. Za takiego uznałem pośród Sarmatów 

Stanisława Hozjusza, męża godnego wiecznej pamięci, a pomiędzy dostojnikami 

duchownymi nie mniej jaśniejącego niż miesiąc pomiędzy gwiazdami (…). W tym 

gronie tak niezwykle wyróżniał się wybitnym umysłem, trwałą pamięcią, a także 

innymi talentami, że powagą sądu dorównywał najwytrawniejszym roztropnością 

senatorom
85

.  

 

Nie bez powodu Starowolski omówił sylwetkę i twórczość Hozjusza już w pierwszym 

rozdziale swojego Setnika. Łatwo zauważyć, że układ całego dzieła nie jest chronologiczny: 

uwzględnia on raczej kolejność pisarzy wedle przyznanej im przez Starowolskiego rangi i 

znaczenia dla kultury polskiej, od twórców najważniejszych do pośledniejszych, choć 

również zasługujących na pamięć potomnych. Sytuując Hozjusza już w pierwszym rozdziale, 

autor Setnika daje wyraźnie do zrozumienia, że ten wybitny przedstawiciel „humanizmu 

chrześcijańskiego” był w istocie najważniejszym i najznamienitszym spośród wszystkich 

pisarzy dawnej Rzeczypospolitej. O przyznaniu Hozjuszowi tak wysokiej rangi dla kultury 

staropolskiej zadecydowały rozmaite czynniki, wśród których do najważniejszych należy 

zaliczyć fakt, iż piastował funkcję legata papieskiego na ostatnią sesję Soboru trydenckiego 

oraz przewodniczył obradom soborowym. Nie bez znaczenia pozostało również jego 

sprowadzenie jezuitów do Polski. Warto zauważyć, że całą staropolską kulturę czasów 

potrydenckich nazywano czasem „jezuityzmem”
86

, zanim jeszcze uformowały się pojęcia 

manieryzmu albo baroku. I choć używanie terminu „jezuityzm” jest już dziś anachronizmem, 

jego użycie pośrednio wskazuje na ogromny wpływ Hozjusza na myśl katolicką w I 

Rzeczypospolitej. 

Starowolski nieco miejsca w swoim Setniku poświęcił także Andrzejowi Fryczowi 

Modrzewskiemu, postaci – jak się dziś okazuje – wybitnej, prawdopodobnie równie istotnej 

dla rozwoju rodzimego piśmiennictwa teologicznego, co Hozjusz, a przy tym kluczowej dla 

rozumienia sporów międzywyznaniowych w dawnej Polsce. Jego twórczość daje również 

pewien asumpt do badań nad związkiem „humanistycznego praktycyzmu” z powrotem do 

                                                           
85 Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, jw., s. 47-48. 
86 Zob. K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm – manieryzm – barok, Warszawa 
2005, s. 7-10; R. Pollak, Z problemów kultury okresu porenesansowego [w:] tegoż, Od Renesansu do Baroku, 
Warszawa 1969, s. 5-37; R. Pollak, Zagadnienia periodyzacji historii literatury polskiej [w:] tegoż, Wśród 
literatów staropolskich, Warszawa 1966, s. 9-50. 
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patrystycznego rozumienia istoty i roli filozofii jako „etyki zrealizowanej”
87

. Ten 

zafascynowany ideami reformatorskimi katolicki duchowny i humanista stanął bowiem na 

teologicznych i światopoglądowych antypodach w stosunku do Hozjusza, notabene swojego 

niegdysiejszego adwersarza na synodzie Piotrkowskim w 1551 roku. Zdaniem Frycza 

Modrzewskiego Kościół w średniowieczu odszedł od tego, czym jawił się on w pierwszych 

wiekach istnienia religii chrześcijańskiej. W ciągu wieków zatracił on również zdolność do 

świadczenia o Prawdzie Objawionej, a to za sprawą dążności do sprecyzowania doktryny w 

oparciu o narzędzia scholastyczne oraz prybrania coraz wyraźniej hierarchicznej, piramidalnej 

struktury, w której naczelną władzę sprawuje nie lud Boży kierujący się prostymi 

wskazaniami Chrystusa co do „życia poczciwego”, ale wszechwładny papież
88

. Równie 

kontrowersyjny dla katolickich apologetów okazał się irenizm Frycza, którego podstawą było 

przekonanie, że prawda objawiona nie przynależy do jednej instytucji kościelnej, ale do 

konsensusu wypracowanej na drodze dyskusji różnych wyznań chrześcijańskich. Ściślej rzecz 

biorąc, tekst Sylw daje do zrozumienia, że wobec tajemnic wiary umysł musi pozostać 

bezradny, mogąc dokonywać jedynie mniej lub bardziej adekwatnych przybliżeń. Stąd dialog 

prowadzący do zgody ma więcej wspólnego z przesłaniem Ewangelii, aniżeli strzeżona przez 

nieomylnego papieża jasno wyłożona doktryna
89

. 

Z dzisiejszego punktu widzenia staje się jasne, że oczekiwania autora O poprawie 

Rzeczypospolitej względem Soboru trydenckiego były nazbyt wygórowane
90

. Sympatie 

Frycza Modrzewskiego były  wyraźnie po stronie erazmiańskiej koncepcji „horyzontalnej” 

struktury Kościoła, w którym kwestie moralne nie tylko stały się znacznie ważniejsze od 

dogmatycznych, ale wręcz spychały na margines jurydyczny oraz doktrynalny aspekt 

                                                           
87 Por. J. Domański, „Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii, Kęty 2005, s. 98-99. 
88 Zob. J. Kracik, Wołający na pustyni prekursor, „Państwo i Społeczeństwo”, r. III, nr 3/2003, s. 13-16. 
89 Zob. S. Kot, Andrzej Frycz Modrzewski. Studium z dziejów kultury polskiej wieku XVI, Kraków 1919, s. 
229–255; J. Pelc, Literatura polskiego Odrodzenia a prądy umysłowe epoki [w:] Andrzej Frycz Modrzewski i 
problemy kultury polskiego Odrodzenia, red. T. Bieńkowski, Wrocław 1974, s. 13–15; K. Górski, Ewolucja 
poglądów religijnych Andrzeja Frycza Modrzewskiego [w:] tegoż, Literatura i katolicyzm, oprac. A. Bielak, 
Lublin 2004, s. 158–167. 
90 Por. „Humaniści chrześcijańscy z różnych ośrodków europejskich (u nas głównie Andrzej Frycz 
Modrzewski, w młodości przyjaciel Hozjusza) nie dopuszczali myśli o rozłamie czy nowej schizmie 
chrześcijańskiej, sobór wszak był zwołany w 1545 r. do Trydentu jako powszechny, ekumeniczny (łac. 
Concilium oecumenicum), czyli jednoczący, miał zażegnać spory doktrynalne zapoczątkowane 
wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 r. w Wittemberdze. Ekumenizm (od gr. powszechny) 
chrześcijańskich myślicieli (chociaż terminu tego w XVI w. jeszcze nie używano w naszym znaczeniu) 
opierał się wprawdzie bardziej na filozoficznym irenizmie (gr. eirene – pokój) niż na obserwacji 
rzeczywistego rozwoju wydarzeń, zwłaszcza politycznych w Zachodniej Europie i emendację (poprawę) 
zachodniej universitas christiana” (M. Korolko, Zachęta do lektury [w:] S. Hozjusz, Księgi o Jasnym a 
Szczyrym Słowie Bożym, oprac. M. Korolko, Kraków 1999, s. V-VI). 
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katolicyzmu
91

. Zarówno Frycz, jak i Erazm z Rotterdamu byli zwolennikami radykalnej 

odnowy chrześcijaństwa w duchu odkryć związanych ze starożytnym Kościołem. Jednym z 

jej podstawowych założeń była walka z wielowiekowymi nawarstwieniami tradycji 

średniowiecznej, zwłaszcza związanymi z dziedzictwem interpretacji scholastycznej, w 

którym szesnastowieczni humaniści widzieli wyłącznie balast. Jak się później okazało, sobór 

nie potwierdził wielu nadziei żywionych przez koryfeuszy powrotu do pierwotnego 

chrześcijaństwa. Toteż Starowolski charakteryzuje Frycza zupełnie inaczej, aniżeli Hozjusza, 

owego „pierwszego pośród Sarmatów”: 

 

Sekretarz królewski, a raczej owego nikczemnego świniopasa – Lutra. Przesiąknięty 

jego bezbożnymi twierdzeniami wniósł zarazę w bramy Kościoła, mówiąc to, czego 

nie należało mówić, pisząc to, czego nie wypadało pisać, czyniąc to, czego się nie 

godziło czynić (…). Ponieważ jednak w dziełach tych rozsiane były błędy, przeto 

ludzie pobożni i rzetelni odrzucili je i zginęły z wielkim rozgłosem, tak jak i inne jego 

pisma, z wyjątkiem tych, które wymieniono uprzednio [tj. De moribus, De legibus 

oraz De bello – M.G.] i które nie zawierały żadnych wzmianek o sprawach religijnych, 

a mianowicie O poprawie Rzeczpospolitej księgi trzy
92

. 

 

Starowolski uznał Frycza za jednego z uczniów Lutra (rzeczywiście studiował on 

przez pewien czas w Wittemberdze, gdzie zrodziła się jego fascynacja ideami 

reformacyjnymi), w innym miejscu nazywając go wprost heretykiem
93

 oraz wrogiem 

Kościoła
94

, przy czym należy zauważyć, że całe odium padło jedynie na jego pisma o 

charakterze religijnym, w szczególności zaś na te, które były związane z odnową soborową 

oraz koncepcją Kościoła demokratycznego i narodowego (czyli niezależnego od 

uniwersalistycznych ambicji oraz wszechwładzy papieskiej). Nagana nie dotyczyła natomiast 

jego dzieł politycznych ocenionych jako znakomite
95

. Starowolski zdawał się jednak nie 

                                                           
91 Zob. L. Mezzadri, Duchowość I połowy XVI wieku (1517-1545) [w:] C. Brovetto, L. Mezzadri, F. Ferrario, P. 
Ricca, Duchowość chrześcijańska czasów nowożytnych, tłum. E. Dobrzelecka, „Historia duchowości”, t. 5, 
Kraków 2005, s. 13-15; L. Kołakowski, Erazm i jego Bóg [w:] tegoż, Pochwała niekonsekwencji. Pisma 
rozproszone z lat 1955-1968, t. 1, oprac. Z. Mentzel, Londyn 1989, s. 13-20; D. Nowakowski, Herezja – 
tolerancja – consensus Ecclesiae, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, nr 5 (2/2013), s. 139-157; J. 
Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984, s. 39-42. 
92 Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, jw., s. 160-161. 
93 Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, jw., s. 156. 
94 Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, jw., s. 161. Starowolski w tym miejscu opiera się na opinii 
księdza i teologa zwalczającego stankaryzm, Stanisława Karnkowskiego oraz Jakuba Uchańskiego, biskupa 
chełmskiego, kujawskiego, a następnie arcybiskupa gnieźnieńskiego. 
95 Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, jw., s. 161. 
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wiedzieć, że w przypadku myśli Frycza Modrzewskiego inspiracje reformatorskie rozciągały 

się nie tylko na myśl teologiczną, ale także na forsowane przez niego idee społeczne, tak że w 

myśli tego humanisty nie sposób oddzielić jedno od drugiego. Jego refleksje natury religijnej 

stanowiły w istocie klucz do tych, które formułował na polu polityki
96

. 

Nie będzie chyba zbytniej przesady w stwierdzeniu, że dwa wielkie traktaty, 

mianowicie De Expresso Dei Verbo Stanisława Hozjusza oraz De Ecclesia Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, czyli dzieło opublikowane później jako czwarta księga De Republica 

emendanda, nadały właściwy ton dyskusji apologetycznej przełomu szesnastego i 

siedemnastego wieku. Choć obaj autorzy stanęli na przeciwstawnych biegunach 

światopoglądowych, można wskazać wiele podobieństw, jakie ich łączą chociażby w kwestii 

konstruowania linii argumentacyjnej. Zarówno Hozjusz, jak i Frycz Modrzewski nie 

ograniczają się do samych kontrowersji teologicznych, lecz punkt ciężkości kładą na 

pozytywnym wykładzie fundamentów Kościoła. Erudycja w zakresie dzieł Ojców Kościoła 

jako świadków formowania się Tradycji świętej (sacra Traditio) służyła im jako jedno z 

najważniejszych narzędzi do rekonstruowania obrazu prawdziwego Kościoła (Ecclesia vera), 

a następnie odróżniania go od wspólnot fałszywej wiary (Ecclesia falsa)
97

. Obaj dotykali 

kwestii Słowa Bożego (rozumianego w kategoriach raczej Dei Verbi, aniżeli Sacrae 

Scripturae) jako fundamentu życia Kościoła. A jeśli omieszkam, abyś wiedział jako się masz 

sprawować w domu Bożym, który jest kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy (1 Tm 

3,15). „Gwiazdy świecą, gdy słońce zajdzie – pisze siedemnastowieczny kaznodzieja, 

Grzegorz Jan Zdziewojski. – Ale gdy wzejdzie, zaraz gasną”.  

 

 

3.2. De Ecclesia Frycza Modrzewskiego 

 

W młodości Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stanisława Hozjusza łączyły więzy przyjaźni. 

Obaj zafascynowani byli także postacią i dziełem Erazma z Rotterdamu, stając się twórcami 

rodzimej odsłony „humanizmu chrześcijańskiego”. Jest to dość istotny szczegół, zwłaszcza w 

                                                           
96 Zob. E. Ozorowski, Nauka Andrzeja Frycza Modrzewskiego o Eucharystii, „Studia Teologiczne. Białystok – 
Drohiczyn – Łomża”, nr 4/1986, s. 31; S. Piwko, Frycza Modrzewskiego program reformy państwa i 
Kościoła. Textus et studia, t. 9, Warszawa 1979, s. 9; W. Voisé, Andrzej Frycz Modrzewski. 1503-1572, 
Wrocław 1975, s. 124. 
97 Dziełem, które z inspiracji Hozjusza bazuje na opozycji pomiędzy Ecclesia vera i Ecclesia falsa jest 
traktat Andrzeja Patrycego Nideckiego, De ecclesia vera et falsa Libri V [...]. Additae sunt aliquot Stanisl[ai] 
Hosii [...] epistolae, Kraków 1576 (dostępny w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, sygnatura 
oryginału: XVI.F.4139). 
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kontekście synodu w Piotrkowie, zwołanego na 8 czerwca 1551 roku, na którym Hozjusz stał 

się głównym przeciwnikiem Frycza, aktywnie zwalczając jego poglądy oraz propozycje 

reformy
98

. Sam autor De Ecclesia wspomina (nie bez dozy ironii), że jego dziełu 

„przeszkodzili pewni ludzie, sami nawet zacni i wykształceni, ale zbytnio lękliwi, którzy się 

obawiali”, aby jego księgami „nie zadać ciosu religii nieśmiertelnego Boga”
99

. 

W przedmowie do De Ecclesia Frycz Modrzewski sformułował własną regułę 

rozumienia autorytetu Ojców Kościoła, w której kluczową rolę odgrywają moralne 

przekonania autora dotyczące cnoty religijności. Warto podkreślić, że większość jego 

postulatów krystalizowała się w kontekście oczekiwań, jakie powszechnie żywiono w 

stosunku do reformatorskich dążeń Soboru trydenckiego. Oczekiwane zmiany miały 

przywrócić instytucji kościelnej apostolskiego ducha pierwszych wspólnot chrześcijańskich, 

rzekomo zatraconego w momencie, w którym czystość doktrynalną uznano za istotniejszą od 

przykazania miłości. Frycz wyraźnie stwierdził, że „im którzy bliżsi czasom apostolskim, tym 

gorliwsi w pełnieniu apostolskich obowiązków” (ut quo quisque temporibus apostolorum 

uicinior, hoc in numere apostolico fundendo diligentior), podczas gdy „im bliżsi czasów 

naszych, tym bardziej opieszali” (quo nostris, hoc segnior fuerit)
100

. Już sam podtytuł tej 

części De Ecclesia, czyli „porównanie sług kościoła w naszych czasach z tymi, którzy nim 

kierowali w jego początkach” (comparatio ministrorum Ecclesiae horum temporum cum iis 

qui ab initio nascendi Ecclesiae praefuerunt)
101

, wskazuje na istotną różnicę pomiędzy 

eklezjalnym i społecznym funkcjonowaniem współczesnego duchowieństwa (wychowanego, 

zdaniem wielu humanistów, na „bezdusznej”, dalekiej od Ewangelii scholastyce) a posługą 

diakona, prezbitera czy biskupa rozumianą przez Ojców Kościoła.  

W związku z dotychczasowymi rozważaniami interesujący okazuje się fakt, iż na 

początku III wieku do podobnych wniosków na temat postępującej „instytucjonalizacji” oraz 

hierarchizacji pierwotnego chrześcijaństwa doszedł Tertulian. Stwierdził on mianowicie, że 

„Kościół Ducha”, owa Ecclesia Spiritus Sancti zapomniała o pierwotnym natchnieniu 

prorockim i praktycznym wypełnianiu przykazania miłości, a pogrążył się w 

                                                           
98 Zob. A. Frycz Modrzewski, O Kościele [w:] tegoż, O poprawie Rzeczypospolitej, tłum. E. Jędrkiewicz, 
„Dzieła wszystkie”, t. I, Warszawa 1953, s. 365-367 [zob. też przypisy Stanisława Bodniaka]. Wydanie 
łacińskie dzieła, z którego korzystam w niniejszej pracy to: Andreae Fricii Modrevij Commentariorum de 
Republica emendanda Libri quinque, Bazylea 1554 [wydawca: Johann Oporinus; egzemplarz Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, sygnatura oryginału: XVI.F.4336]. 
99 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 366. 
100 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 372. Wydanie łacińskie dzieła, z którego korzystam w niniejszej 
pracy to: Andreae Fricii Modrevij Commentariorum de Republica emendanda Libri quinque, jw., k. 196. 
101 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 371; Andreae Fricii Modrevij Commentariorum de Republica 
emendanda Libri quinque, jw., k. 195. 
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„powszechności” oraz budowaniu doczesnej struktury
102

. Taka skostniała formuła miała 

zatracić wszystko to, co czyniło ze wspólnoty uczniów Chrystusa znak dla świata, a więc 

także skutecznego przepowiadania Prawdy. Frycz, nieco podobnie do Tertuliana, był zdania, 

że gdyby Kościół katolicki wiernie trzymał się przykładu Ojców Kościoła, „nie byłoby 

powstało tyle zamieszania w nauce, tyle mętu i zaburzeń obyczajów” (non tot procellae 

doctrinae, turbines ac tepestates morum in Ecclesia Dei extarent)
103

. Polski humanista 

dostrzegł zatem swego rodzaju paradoks historii katolicyzmu, zgodnie z którym nadmierna 

dbałość o sprecyzowanie szczegółów doktryny prowadziła do nieprzezwyciężalnych aporii, a 

chęć utrzymania doczesnej stabilności i władzy przeszkodziła w skutecznym głoszeniu 

Ewangelii całemu światu. 

Interesująco przedstawia się sposób, w jaki Frycz Modrzewski sformułował własne 

rozumienie relacji Pisma i Tradycji, przeważnie odwołując się – co tym ciekawsze w 

perspektywie sporu z Hozjuszem – do myśli św. Augustyna z Hippony. Myśl Doktora Łaski 

była jednym z głównych odniesień dla eklezjologii teologów kontrreformacyjnych. W jej 

ramach właściwą regula fidei pozostało przede wszystkim posłuszeństwo Kościołowi jako 

depozytariuszowi Tradycji, aby przez jego pośrednictwo i w oparciu o jego autorytet 

rozumieć treści zawarte w Piśmie. Frycz tymczasem wydobywa z bogatej spuścizny św. 

Augustyna potwierdzenie dla swoich ściśle skrypturystycznych tendencji
104

. Zasadniczo 

uznaje on potrzebę pośrednictwa Kościoła dla rozumienia właściwego sensu Objawienia, przy 

okazji jednak stawiając nacisk na pierwszeństwo Biblii w orzekaniu o zbawczych prawdach. 

W tej koncepcji nauczanie Kościoła niejako podlega literalnie odczytanym treściom Pisma, 

raczej dopomagając w uprzystępnianiu tego, co w księgach natchnionych odnaleźli 

filologowie, aniżeli nakładając na te księgi autorytatywną regułę interpretacyjną, która płynie 

z Tradycji. W rozdziale siódmym Frycz Modrzewski stawia następującą tezę: „Nie jest w tym 

sporze niepożyteczne pytanie, komu bardziej należy wierzyć: pismu czy kościołowi”
105

. 

Autor jednoznacznie odpowiada, iż Kościołowi należy wierzyć, lecz Pismu bardziej, w czym 

łatwo dostrzec pewną separację Tradycji od spisanego Objawienia. Istotny okazuje się 

natomiast fakt, że Frycz Modrzewski, formułując swoje twierdzenia, powołuje się na 

autorytet św. Augustyna, tak przecież fundamentalny dla tych wszystkich apologetów pokroju 

                                                           
102 Zob. M. Afanasjew, Kościół Ducha Świętego, tłum. H. Paprocki, Białystok 2002, s. 5-14. 
103 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 372; k. 196. 
104 Por. J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII, Warszawa 
1989, s. 285. 
105 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 421. 
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Hozjusza, którzy z całą mocą podkreślali nadrzędność nauczycielskiej posługi Kościoła 

względem prywatnej lektury Pisma Świętego. 

De Ecclesia dokonuje również uszeregowania i weryfikacji kilku podstawowych 

prawd katolickiej eklezjologii, czyli nauki teologicznej dotyczącej istoty oraz celów Kościoła 

katolickiego, definiującej zarówno jego postulowany nadprzyrodzony i metafizyczny wymiar 

jako Ciała Chrystusa, jak i jego czysto instytucjonalny kształt. Frycz Modrzewski przedstawił 

w swoim traktacie regułę właściwego korzystania z pism autorów wczesnochrześcijańskich, 

ze szczególnym uwzględnieniem takiej ich lektury, która sytuowałaby całą tradycję 

patrystyczną we właściwej relacji do Pisma Świętego. Należy wreszcie zauważyć, że Frycz 

Modrzewski dokonał fragmentarycznej rewizji teologii Kościoła III i IV wieku, nie takiej 

jednakowoż, którą opierałby na powadze oficjalnego nauczania katolickiego, lecz 

uzasadnionej osobistymi filologicznymi oraz historycznymi dociekaniami. Z tego punktu 

widzenia istotne są te fragmenty De Ecclesia, w których polski humanista dystansuje się 

wobec autorytetu Ojców: 

 

Któż nie wie, że niektóre nauki Tertuliana, Orygenesa, Laktancjusza uważane są za 

szaleństwa? Któż również zgadza się na wszystkie twierdzenie Cypriana, Augustyna, 

Hieronima (których zalicza się do najznakomitszych)? To pewne, że ludzie uczeni 

przymykają oczy na wiele ich wypowiedzi, a na niektóre wyraźnie się nie godzą. 

Albowiem między innymi potępiono pogląd Cypriana, że nie mogą chrzcić i 

rozgrzeszać ci, którzy nie mają w sobie Ducha Świętego; odrzuca się pogląd 

Augustyna na udzielanie ciała pańskiego małym dzieciom; kościół przyjmuje też 

odszczepieństwo kainitów, którego nie uznawał Hieronim
106

. 

 

 Rozumowanie Frycza Modrzewskiego jest w tym punkcie dość jasne: jeżeli Kościół 

katolicki oficjalnie odrzuca poszczególne twierdzenia Ojców, to na tej podstawie można 

stwierdzić, iż ich autorytet jest czymś względnym, zależnym od rozstrzygnięć opartych na 

Piśmie oraz kryterium spójności doktryny. Pomijając pytanie o celność tej diagnozy (wszakże 

nieoczywistej i problematycznej, jeśli zestawić ją z argumentacją Hozjusza), warto zauważyć, 

że sposób, w jaki Frycz odwołuje się do spuścizny patrystycznej, odsłania jej użyteczność dla 

retoryki właściwej pismom apologetycznym. Jakże często okazuje się bowiem, że argumenta 

ab auctoritate konstruowane były w takim sposób, aby dzieła Ojców interpretowane były 

                                                           
106 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 412. 
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wybiórczo, nawet przez autorów o formacji humanistycznej, zaś autorytet starożytności 

pojawiał się jako coś wtórnego, uzasadniającego z góry powzięte tezy. W przypadku Frycza 

Modrzewskiego tą uprzednio sformułowaną tezą byłby skrypturyzm (często zresztą wytykany 

temu myślicielowi), czyli przekonanie, które tak mocno różniło autora De Ecclesia od jego 

adwersarza, Stanisława Hozjusza, autora uznanego za równie mocno zaangażowanego w 

lekturę pism patrystycznych. 

 

 

3.3. De expresso Dei Verbo Hozjusza 

 

Traktat De expresso Dei Verbo pierwotnie został wydany w 1558 roku w Dylindze jako De 

puro verbi Dei. Oba warianty tytułu równie precyzyjnie określają zawartość tego jednego z 

najważniejszych dzieł polskiej literatury polemicznej. Expresso – oznacza, a puro – . Polski 

tłumacz postanowił pogodził dwie wersje łacińskie, aby nadać traktatowi Hozjusza tytuł O 

Jasnym a Szczyrym Słowie Bożym. Ukazał się on w Krakowie na rok przed zakończeniem 

obrad Soboru trydenckiego, czyli w 1562 roku, zdobywając sporą poczytność w kręgach 

katolickich. 

Zarówno w samym wywodzie Hozjusza, jak i w anonimowej przedmowie do 

polskiego wydania (być może sporządzonej przez Stanisława Reszkę)
107

, punktem odniesienia 

dla katolickiej polemiki z innowiercami stała się patrystyczna interpretacja ewangelicznej 

sceny kuszenia Jezusa Chrystusa na pustyni (zob. Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Łk 4,1-13). 

Interesujący jest bowiem fakt, iż samo Pismo przedstawia faryzeuszy, a nawet samego 

szatana jako mistrzów egzegezy biblijnej. Określenie „uczony w Piśmie” jest przecież 

nacechowane negatywnie, choć oznacza dosłownie eksperta w sprawach lektury tekstów 

natchnionych. Ponadto wszystkie Ewangelie synoptyczne wspominają, że tuż po chrzcie w 

Jordanie, Syn Boży został przeniesiony na pustynię, gdzie diabeł kusił Go własnym Jego 

słowem. Szatan rzekł Mu wówczas: Jeśliś jest syn Boży, spuść się na dół. Abowiem napisano 

jest: Iż Aniołom swoim rozkazał o tobie, i będą cię na ręku nosić, abyś snadź nie obraził o 

kamień nogi swojej (Mt 4,6). Wynika z tego, że nawet zły duch powołuje się na literalnie 

rozumiane wersety Pisma. Podobnie czynili – jak można przeczytać dalej – fałszywi prorocy, 

                                                           
107 Hipotezę o tym, że autorem przekłady jest Stanisław Reszka wysunął Karol Mecherzyński w książce 
Historya wymowy w Polsce, t. 2. Kraków 1858, s. 59. Zob. też. M. Korolko, Zachęta do lektury, jw., s. XVI; J. 
Pelc, Europejskość i polskość…, jw., s. 140. 
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którzy „zwiedzenie serca swego prorokują wam” (por. Jr 14,22; 23,16)
108

. Na poparcie tej 

tezy Hozjusz przywołuje słowa św. Hieronima ze Strydonu: „Zawsze kłamstwo chce się 

przystosować prawdzie (semper, inquit, imitatur mendacium veritatem), bo kiedy nie miało 

jakiego podobieństwa ku prawdzie nigdy by ludzi niewinnych zwieść nie mogło”
109

.  

Autor Wulgaty przyrównywał heretyków do „fałszywych proroków” z czasów 

Jeremiasza. Hozjusz zasadniczo bazuje na intuicji św. Hieronima, a następnie rozciąga ją na 

luteranów, kalwinów i antytrynitarzy, którzy mieliby łudzić chrześcijan złudną nadzieją na 

zbawienie poza potrzebą dokonywania dobrych uczynków. W tym właśnie celu już na samym 

początku traktatu zostały przytoczone słowa: „Myć upominamy tak jako na nas zależy ku 

pokucie, iż znamy być Pana niewymowne miłosiernego” (Nos quidem hortamur, quod 

nostrum est, ad poenitentia, quod ineffabiliter celemtem esse Deum no uimus)
110

. Hozjusz 

zauważa przy tym, że nauki innowierców okazują się tym skuteczniejsze i niebezpieczniejsze, 

im bardziej przedstawiane są jako związane z czystą, nieskażoną Dobrą Nowiną. Refleksję tę 

uzupełniają również słowa św. Jana Chryzostoma, wedle których „takowa jest chytrość 

dyjabelska, iż nigdy jawnie nie kładzie sidła, którym ludzi chwyta” (Huiusmodi diaboli, 

inquit, fraus est, haudquaquam nudos proponere laqueos, quibus venetur homines)
111

. 

Wszystkie te rozważania dotyczące działań „fałszywych proroków” oraz „chytrości 

diabelskiej” występującej pod pozorem „anioła światłości” posłużyły Hozjuszowi za punkt 

wyjścia do sprostowań na temat zbawienia z wiary i uczynków. Podstawy dla wykładni 

katolickiej soteriologii dostarczył polskiemu kardynałowi św. Ambroży z Mediolanu
112

. 

Warto wspomnieć, że ewangeliczny opis kuszenia na pustyni posłużył autorom 

wczesnochrześcijańskim jako odpowiedź na pytanie, dlaczego rozmaite herezje oraz nauki 

niezgodne z oficjalną wykładnią Kościoła zdają się czerpać ze zdrowego przecież zdroju 

tekstów biblijnych. Jak widać, do tych patrystycznych intuicji bezpośrednio nawiązał 

Hozjusz. Jako pisma dające podstawę do tego typu interpretacji zostały wymienione Contra 

Epist. Fundamenti św. Augustyna z Hippony, niewymienione z tytułu dzieło św. Hieronima 

ze Strydonu (prawdopodobnie jego Commentariorum in Matheum libri IV), Commonitorium 

św. Wincentego z Lerynu oraz Libri IV in Lucam św. Ambrożego z Mediolanu, w którym 

wprost można przeczytać, że „się szatan przemienia w anioła światłości, a częstokroć też i z 

                                                           
108 S. Hozjusz, Księgi o Jasnym a Szczyrym Słowie Bożym, oprac. M. Korolko, Kraków 1999, s. 17. 
109 S. Hozjusz, Księgi…, , jw., s. 17; De expresso Dei verbo, jw., k. 3b. 
110 S. Hozjusz, Księgi…, , jw., s. 20; De expresso Dei verbo, jw., k. 5. 
111 S. Hozjusz, Księgi…, , jw., s. 43; De expresso Dei verbo, jw., k. 19. 
112 S. Hozjusz, Księgi…, , jw., s. 25. 
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Pisma św. wiernym ludziom sidła czyni”
113

. Podobny rys patrystyczny noszą również te 

fragmenty De expresso Dei Verbo, które wymieniają kolejne herezje, z którymi borykał się 

starożytny Kościół: 

 

Czytaj pisma Pawła Samosatena, Priscyliana, Eunoiusa, Ioviniana i insze trucizny; 

obaczysz w nich niezliczone zebranie przykładów, tak iż prawie żadnej karty nie 

masz, która by nie była przykrazona a ozdobiona Pismem Nowego i Starego Zakonu. 

Ale tym się ich więcej mamy bać a strzec, im się tajemniej pod cieniem Zakonu 

Bożego kryją
114

. 

 

 W tym, jak i w wielu innych fragmentach swojego traktatu Stanisław Hozjusz, w ślad 

za starożytnymi Ojcami, dokonał utożsamienia fałszywych proroków znanych ze Starego 

Testamentu z heretykami. Jako jeden z autorytetów św. Wincenty z Lerynu, który „napisał o 

dawności a szerokości powszechnej wiary krześcijańskiej”, a dzieła jego – jak przekonuje 

Hozjusz – „godne są, żebyśmy je nie tylko czytali, ale też na pamięć się ich nauczyli”
115

. 

 Siła argumentacji De expresso Dei Verbo bazuje na doskonałej znajomości pism 

Ojców Kościoła, zarówno piszących po łacinie, jak i piszących po grecku. Jego argumentację 

wspierają nawet tak kontrowersyjni z perspektywy katolickiej autorzy wczesnochrześcijańscy, 

jak Orygenes czy Tertulian. Obaj byli oczywiście teologami istotnymi dla rozwoju doktryny 

Kościoła, z czasem jednak zostali oskarżeni o herezję. Doskonale wiadomo, że orygenistów 

zwalczał św. Hieronim ze Strydonu (będąc niegdyś miłośnikiem Orygenesa, a nawet 

popularyzatorem jego pism na chrześcijańskim Zachodzie), natomiast przeciw tertulianistom 

występował św. Augustyn z Hippony. Pomimo tego Hozjusz uczynił z nich – nie bez 

istotnych historycznych racji – ważnych świadków pierwotnej reguły właściwego korzystania 

z Pisma Świętego. Ważna okazała się chociażby przestroga Orygenesa z 31 Homilii na 

Ewangelię według św. Łukasza, aby nie korzystać z tekstów biblijnych w złej intencji. 

Wówczas bowiem można naśladować szatana, który także powołuje się na Pismo, kusząc 

słowami „abowiem napisano jest”, nie tyle przeinaczając jego brzmienie, co nie używając go 

zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego
116

. Hozjusz puentuje wywód aleksandryjskiego 

teologa stwierdzeniem: „To napominanie Orygenesowe mamy też zachować w sercu naszym, 

                                                           
113 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 31. Zob. Ambroży z Mediolanu, Wykład Ewangelii według św. Łukasza, 
Warszawa 1977, s. 129-147. 
114 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 32-33. 
115 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 32. 
116 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 67. 
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jakoby nam kiedy nie wypadło, abyśmy nie wnet, jeśli kto Pismo będzie przywodził, a 

Szczyrym Słowem Bożym będzie się chlubił, wszelkiemu duchowi wierzyli”
117

. Co istotne, 

już samo nawiązanie do tytułu De expresso Dei Verbo może sugerować, że reguła Orygenesa, 

tego wysoce kontrowersyjnego, ale i ważnego dla rozwoju doktryny Kościoła pisarza, niejako 

wyjaśnia, czym w istocie jest postulowana „jasność” oraz „szczyrość” Słowa Bożego. 

 Tertulian to – jak pisze Hozjusz – „barzo stary jest doktor Kościoła św.”, „barzo 

nauczony człowiek”, „a od czasów apostolskich mało późniejszy”
118

. Jest to wielce istotna 

wzmianka, która odsłania wspomnianą już strategię retoryczną tak katolickich, jak i 

protestanckich autorów, poszukujących potwierdzenia swoich twierdzeń w jak 

najwcześniejszych świadectwach piśmiennictwa chrześcijańskiego. Jako punkt odniesienia 

dla dość długiego wywodu na temat przynależności Biblii do Kościoła posłużył Hozjuszowi 

traktat De praescriptione haereticorum. Tertulian wspomniał w nim, że heretycy bezprawnie 

powołują się na słowa Ewangelii: Proście, a będzie wam dano: szukajcie, a najdziecie: 

kołaczcie, a będzie wam otworzono (Mt 7,7). Gnostycy opierali na tym wersecie przekonanie, 

że każdy szczerze wierzący chrześcijanin (a w sposób szczególny grupa „wtajemniczonych”) 

może cieszyć się asystą Ducha Świętego, który dopomaga w osobistym badaniu Pisma. 

Hozjusz porównuje konflikt katolików z luteranami do niegdysiejszego konfliktu Tertuliana z 

Marcjonem
119

. Cały wywód uzupełniony został pod koniec o opinię Klemensa 

Aleksandryjskiego (nazwanego „rówieśnikiem” Tertuliana), który stwierdził, że heretycy 

używają tekstów Pisma wybiórczo
120

. 

 Obok Tertuliana przywołany został przez Hozjusza inny żyjący w III wieku afrykański 

Ojciec Kościoła, św. Cyprian z Kartaginy, który w De simplicitate Praelatorum stwierdził, że 

heretycy przekazują niewiarę pod płaszczem prawdziwej wiary, prowadząc swoich 

wyznawców do zatracenia łudząc ich obietnicą niezawodnej drogi do osiągnięcia 

zbawienia
121

. Na opinię tę rzucał nowe światło cytowany przez Hozjusza św. Ambroży, 

zdaniem którego „heretykowie ci są, którzy przez słowa zakonne Zakon burzą” (hęretici hi 

sunt, qui per verba legis, legem impugnant), ponieważ „własny swój wymysł słowami 

zakonnymi przyszywają” (ut pravitatem mentis suę)
122

. Okazuje się zatem, że fundamentalną 

przyczyną powstawania rozmaitych ruchów heterodoksyjnych jest nieposłuszeństwo 

względem zasad budujących jedność i zgodność („katolickość”) wiary. Wniosek ten 

                                                           
117 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 67. 
118 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 48. 51. 
119 Zob. S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 52. 
120 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 51. 
121 Zob. S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 61. 
122 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 61; tegoż, De expresso Dei verbo, jw., k. 30. 
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koresponduje oczywiście z Hozjuszową oceną działań reformatorskich skoncentrowanych – 

zdaniem kardynała – na indywidualizmie w rozumieniu zasad wiary chrześcijańskiej, którego 

podstawą jest przewrotne, pozbawione pokory korzystanie z Objawienia, tak aby służyło ono 

pysze i samowoli „kacerzy”. Stąd też przedstawione opinie św. Cypriana oraz św. Ambrożego 

sąsiadują z przestrogą św. Cyryla Aleksandryjskiego, który zalecał ostrożność wobec pism 

heretyckich, tym groźniejszych dla trzody chrześcijańskiej, z im większym zaangażowaniem 

wydobywają zło błędnej nauki z dobra, jakim jest Pismo
123

. 

W dalszej części swojego traktatu Hozjusz kontynuuje krytykę luterańskiej zasady 

sola Scriptura w bezpośrednim odwołaniu do konfliktu ariańskiego. Wiadomo, że Ariusz 

odrzucił kluczowy dla kościelnej dogmatyki grecki termin homousios (łacińskim 

odpowiednikiem jest określenie consubstantiale), ponieważ nie pojawia się on w tekstach 

Nowego Testamentu
124

. Na tej podstawie starożytni arianie odrzucili wiarę w boskość Jezusa 

Chrystusa, a co za tym idzie – jako błąd uznali także całą koncepcję Trójcy Świętej. 

Homousios informuje wszakże o „współistotności” Syna Bożego z Ojcem, zgodnie z 

nicejskim wyznaniem wiary: „Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego 

wszystko się stało” (Gentium, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta 

sunt)
125

. Gentium, non factum – to wyraz wiary w zrodzenie Chrystusa, a więc w Jego 

prawdziwe człowieczeństwo, a zarazem prawdziwą „niestworzoność”, czyli boskość oraz 

przedwieczne istnienie; consubstantialem Patri – to równość Syna i Ojca, dwóch Osób 

jedynego Boga; per quem omnia facta sunt – ponieważ Jezus istniał od zawsze jako Boski 

Logos, wraz z Ojcem i Duchem będąc Bogiem, a więc także przyczyniając się do stworzenia 

świata. Należy przy tym jasno stwierdzić, że nawiązanie do kontrowersji ariańskiej pojawia 

się w antyreformacyjnych pismach Hozjusza stosunkowo często. Kontrreformacyjna 

interpretacja tego starożytnego sporu została bodaj najzwięźlej wyłożona w następującym 

fragmencie De expressis Dei Verbo: 

 

O jednę tylko literę „i” zdał się być spór między aryjany a krześcijany. A wszekże 

przedsię i tego krześcijani aryjanom nie chcieli dopuścić, iż widzieli, że pod jedną 

literą błąd swój kryli, który był iż obfitością łaski, nie własnością natury Syna Ojca 

podobnego rozumieć chcieli
126

. 

 

                                                           
123 S. Hozjusz, Księgi…, jw., s. 61. 
124 Zob. F. Courth, Bóg trójjedynej miłości, tłum. M. Kowalczyk, Poznań 1997, s. 172-175. 
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Aby dodatkowo uwypuklić ten wątek apologii Hozjusza, warto przytoczyć fragment 

jednego z jego pism, które ogłosił w 1551 roku w związku z błędami tzw. Torunian: 

 

Także Tertulian w księdze O przedawnieniu odłączonych wiele o tym pisze, w jaki 

sposób odłączeni zawsze powołują się na Pismo i niczego innego nie głoszą, tylko 

słowo Boże. Również Augustyn, gdy spotkał się z pewnym odłączonym 

Maksyminem, niczego odeń częściej nie słyszał, niżby oprócz Pism czegoś nie 

przytaczał. Krakał i to, co i teraz niektórzy kraczą: Próżno mnie chwalą, ucząc nauk i 

przykazań ludzkich [Mt 15,9]. W Historii Kościelnej wielu słowami jest też opisane, iż 

Arianie o nic innego bardziej się chrześcijanami nie spierali, niż o to, że oni uważali, 

iż niczego nie należy przyjmować, co nie zostało wyrażone w Piśmie. I dlatego 

odrzucali Homousios, bo nie znajduje się w Piśmie
127

. 

 

 Podobnie jak Frycz Modrzewski podał w swoim traktacie De Ecclesia swego rodzaju 

regułę krytycznego korzystania z pism Ojców Kościoła, wymieniając wczesnochrześcijańskie 

dzieła, które nie były wolne od błędów, tak też Hozjusz w De expresso Dei Verbo przedstawił 

analogiczny katalog dawnych herezji, które wyrosły (podobnie jak luteranizm) z dosłownej 

lektury Pisma. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy kardynał w tym miejscu nawiązuje do 

traktatu swojego niegdysiejszego adwersarza, czy też należałoby w tym widzieć raczej formę 

retorycznego wzmocnienia oraz swoistego podsumowania dotychczasowych wniosków. 

Niemniej, odnośne fragmenty dzieł De Ecclesia oraz De expresso Dei Verbo wykazują szereg 

kompozycyjnych podobieństw (nie tylko zresztą one same, lecz także ich usytuowanie w 

całokształcie obu tekstów). Wstępem do tej części traktatu Hozjusza są przytoczone słowa św. 

Hilarego z Poitiers, który stwierdził, że nie było jeszcze heretyka, który nie wywodziłby 

bluźnierstw ze natchnionych tekstów, ponieważ wszystkie błędy teologiczne wydają się 

opierać na Piśmie Świętym. Następnie Hozjusz przedstawia szereg faktów ze starożytnej 

historii Kościoła na poparcie tej tezy: 

 

Stądże Marcyjon słowa Bożego, chocia je czyta, nie zna. Stąd Photius [tj. Fotyn z 

Symirium – M.G.] człowieka Jezu Krysta gdy wymawia, nie zna. Stąd też i Sabelius, 

gdy tego nie rozumie, że Ja i Ociec jesteśmy jedna rzecz; jest i bez Boga Ojca, i bez 

Boga Syna. Stąd i Montanus przez ony szalone niewiasty swoje Pocieszyciela (to jest 
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Ducha Św.) inszego wymyśla. Stąd i Manicheus i Marcjon Zakom nierad widzi, iż 

pisano jest, że litera zabija a drugie książę tego świata jest dyjabeł. Wszyscy mówią 

Pismo bez dobrego rozumu, a wiarę bez wiary nauczają. Abowiem Pismo nie na 

czytaniu, ale na wyrozumieniu zależy; nie w przestępowaniu, ale w miłości
128

. 

 

 Fragment ten zwieńczony został cytatem jednego z niewymienionych z tytułu dzieł 

św. Hieronima przeciwko sekcie lucyferianów (tj. zwolenników Lucyferiusza, biskupa 

Sardynii), w którym dokonany został jasny podział na Pismo jako tekst oraz na Słowo Boże 

jako sens Pisma. Prawdopodobnie Hozjusz odwołuje się w tym miejscu do traktatu Altercatio 

Luciferiani et orthodoxi, ponieważ to właśnie w tym dziele św. Hieronim zarzucił 

Lucyferiuszowi schizmę, dodając do tego wykaz błędów jego nauki. Aby wzmocnić swoje 

stanowisko, polski kardynał przytacza lapidarną formułę z De Trinitate św. Hilarego z 

Poitiers, mówiącą iż Kościołowi katolickiemu od zawsze chodziło „o wyrozumienie Pisem, a 

nie o Pismo” (de intelligentia haeresis est, non de scriptura), ponieważ „wykładem, a nie 

słowy błąd staje” (sensus, non sermo, sit crimen)
129

. W ten sposób nowożytne spory o 

Tradycję i Pismo, które rozgorzały w świecie zachodniego chrześcijaństwa w XVI wieku, 

uznane zostały za reminiscencję starożytnych walk Kościoła z kolejnymi herezjami. 

 

 

3.4. Confessio Catholicae Fidei Christiana Hozjusza 

 

Traktat Confessio Catholicae Fidei Christiana doczekał się bogatej literatury przedmiotu, 

także utrzymanej w perspektywie szczegółowych badań nad patrystycznymi źródłami teologii 

Hozjusza
130

. Tłem dla powstania tego dzieła był wspomniany już konflikt kardynała z 

Fryczem Modrzewskim, co wyraźnie sytuuje go w przestrzeni staropolskiej apologetyki 

katolickiej. To właśnie w związku z doktrynalnymi kontrowersjami, które podjęte zostały na 

synodzie Piotrkowskim w 1551 roku, ojcowie synodalni zwrócili się do Hozjusza z prośbą o 

krótkie wyjaśnienie oraz rozwinięcie podstawowych artykułów katolickiego wyznania wiary. 

Utwór, który początkowo liczyło cztery strony, z czasem rozrósł się do 332 kart podzielonych 

na dwa tomy. Znany w Polsce pod tytułem Wyjaśnienie wyznania złożonego przez Ojców 

zebranych na synodzie prowincjonalnym, który odbył się w Piotrkowie Roku Pańskiego 
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tysięcznego pięćsetnego pięćdziesiątego pierwszego w miesiącu maju okazał się ostatecznie 

najobszerniejszym spośród wszystkich opublikowanych Hozjusza. Część dzieła została 

wydana w Krakowie w 1553 roku, aby w całości ukazać się cztery lata później w Moguncji. 

Jak już wspomniano, antyreformacyjna myśl Stanisława Hozjusza pełna jest odniesień 

do spuścizny Ojców Kościoła rozumianej jako nierozerwalna część Tradycji, czyli – warto raz 

jeszcze podkreślić ten znamienny dla katolickiej eklezjologii fakt – jednego ze źródeł 

Objawienia. Tłumaczy to, dlaczego podstawowym argumentem kardynała przeciwko 

twierdzeniom luteranów, kalwinów czy Braci Polskich było powtarzane po wielokroć 

stwierdzenie, iż poprzez przyjęcie „kacerskiego” sposobu interpretowania Pisma Świętego 

„wiara naszych ojców zostałaby naruszona, albo cała, albo po większej części”
131

. Ogromne 

znaczenie dla nowożytnej myśli katolickiej miała bowiem ciągłość przekazu, czyli traditio, a 

dowodów tego znajduje się na kartach omawianego tu traktatu całe mnóstwo. Ta ciągłość, 

budząca uzasadnione skojarzenia z funkcjonowaniem sukcesji apostolskiej, stanowiłaby 

również gwarancję jedności wyznania. Toteż w dziele Confessio catholicae fidei Christiana z 

1584 roku Hozjusz za punkt wyjścia dla dalszych refleksji dotyczących „wiary naszych 

ojców” uczynił definicję Kościoła wypracowaną w pierwszej połowie III wieku przez św. 

Cypriana z Kartaginy. Zdaniem tego wczesnochrześcijańskiego apologety ecclesia vera jest 

przede wszystkim „ludem zjednoczonym ze swym Kapłanem”
132

. Obrona urzędu 

kapłańskiego znajduje oczywiście pełne uzasadnienie we wskazaniu na zasadnicze znaczenie 

sakramentów (uznanych przecież za spoiwo jedności oraz fundament Kościoła), które mogą 

być wszakże sprawowane wyłącznie przez osoby stanu duchownego. Ale „zjednoczenie ze 

swym Kapłanem” oznacza również przyjęcie „zgodnych opinii Ojców” (consensus patrum), 

spośród których znakomita większość piastowała godność biskupią. 

 Wreszcie nauka Ojców Kościoła, owych venerabilium et sanctorum Parum, stała się 

dla Hozjusza podstawą do walki z przeciwnikami koncepcji transsubstancjacji, czyli 

rzeczywistej przemiany chleba i wina w prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa. Materiału 

dowodowego dostarczył przywołany już św. Jan Chryzostom, który – jak relacjonuje polski 

kardynał – konsekwentnie używał w swych pismach słowa „przemiana”, wszakże 

kluczowego dla katolickiej pobożności eucharystycznej
133

. Wątek ten, jak wspomniano, łączy 

się w myśli Hozjusza z problemem konsensusu Ojców, którzy – na mocy sukcesji oraz 
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autorytetu kapłańskiego – zgodnie ustalili zarówno „boskość” i „człowieczeństwo” Jezusa 

Chrystusa, jak i „przemianę” materii sakramentalnej. Wątek ten był oczywiście rozwijany w 

drobnych pismach kardynała poświęconym konkretnym problemom związanym z herezjami 

pojawiającymi się w Toruniu bądź Elblągu. Jednym z ciekawszych elementów tamtych 

sporów wokół obecności Ciała i Krwi Pańskiej w chlebie i winie było pytanie o godziwość 

przyjmowania komunii tylko pod jedną, a nie pod dwiema postaciami. Hozjusz zapewniał, że 

„nie w postaciach leży nasze zbawienie, lecz w Tym, kto zawarty jest pod postaciami”
134

, 

przez co przyjmując sam tylko chleb, wciąż przyjmuje się obecnego w nim całego i 

niepodzielnego Chrystusa. Materiału dowodowego na poparcie swojej tezy dostarczyła 

kardynałowi spuścizna patrystyczna, m.in. dzieła św. Cypriana z Kartaginy, poświęcona 

wszakże nie tylko prawdziwemu znaczeniu Eucharystii, ale dyscypliny sakramentalnej w 

ogólności, w tym także praktyki chrztu niemowląt. Confessio catholicae fidei Christiana daje 

natomiast doktrynalne podstawy dla rozstrzygania wspomnianych sporów. 

Istotnym elementem Hozjuszowej polemiki była również obrona tzw. „drogi 

doskonałości ewangelicznej”, czyli stanu zakonnego, będącego, jak wiadomo, celem ataków 

ze strony teologów luterańskich. Reformatorzy widzieli w ślubach zakonnych przejawy 

swoistego pelagianizmu katolików, którzy mieliby nadmiernie faworyzować z natury omylną 

i niedoskonałą wolną wolę kosztem łaski Bożej. Z tego też powodów ideał życia zakonnego 

był, zdaniem Lutra, z samej swej istoty niemożliwy do realizacji. Dla Hozjusza śluby 

dziewictwa oraz celibat jawiły się jednak jako najdobitniejszy dowód na to, że Chrystus, 

mówiąc o „trzebieńcach dla królestwa niebieskiego” (zob. Mt 19,12), wcale nie nakazał 

rzeczy niemożliwych do spełnienia (podobnie jak Ojciec nie dał ludziom przykazań, których 

nie mogliby wypełnić), ale wręcz przeciwnie – wielu świętych mężów i niewiast spełniało 

Jego nakazy z nawiązką. Kardynał powołał się w tym miejscu na autorytet św. Jana 

Chryzostoma, który zapewniał, że „jarzmo” Boże jest, w przeciwieństwie do „jarzma” świata 

i grzechu, wolnością i nieustannym odpoczynkiem, staje się „lekkie” i „słodkie” (por. Mt 

11,29) dla tych, którzy wznoszą się ponad ciało i dotykają wymiaru duchowego
135

. Stąd też, 

jak przekonywał Hozjusz, stan mniszy jest najszczęśliwszy, mimo iż świeccy mogliby w nim 

widzieć jedynie ograniczenia i ciężary. Odwołanie do spuścizny patrystycznej ma tutaj, 

oczywiście, jeszcze głębsze znaczenie z uwagi na fakt, iż to właśnie w starożytności 

chrześcijańskiej życie dziewicze było w szczególny sposób gloryfikowane. 
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3.5. Augustynizm Frycza Modrzewskiego – augustynizm Hozjusza
136

 

 

Z wielu powodów odrębnym zagadnieniem pozostaje sposób, w jaki zarówno Andrzej Frycz 

Modrzewski, jak i Stanisław Hozjusz przytaczają słowa św. Augustyna na poparcie 

formułowanych przez siebie tez. Warto prześledzić linię argumentacyjną obu tych wybitnych 

myślicieli, zwłaszcza zaś w odniesieniu do dwóch zupełnie różnych poglądów na istotę 

Kościoła, których wspólnym punktem odniesienia było jednak to samo – acz inaczej 

interpretowane – intelektualne dziedzictwo Doktora Łaski. 

Przede wszystkim należy podkreślić, że autorytet największego spośród łacińskich 

Ojców Kościoła oddziaływał nie tylko na ortodoksyjnych teologów katolickich. Stanowił on 

również jeden z głównych punktów odniesienia dla największych wspólnot protestanckich 

(luteranizm, kalwinizm), jak i dla różnego rodzaju ruchów heterodoksyjnych wewnątrz 

katolicyzmu (bajanizm, jansenizm, nowożytny predestynacjanizm, a później także 

kwietyzm)
137

. W pewnym sensie kultura religijna przełomu szesnastego i siedemnastego 

wieku została zdominowana przez istotnie przeogromny wpływ autora Confessionum. Do 

tego bogatego dziedzictwa odwoływali się tak odmienni w poglądach i wrażliwości twórcy, 

jak Luter, Szekspir, Kartezjusz, Pascal czy Fénelon
138

. Jego gorącymi entuzjastami byli także 

prekursorzy humanizmu, jak np. Petrarka, którzy w dziełach biskupa Hippony odnaleźli 

adekwatny język opisu doświadczenia egzystencjalnego „nowego człowieka”
139

. W ogóle 

augustynizm zdefiniował podstawowe pojęcia, którymi żyła nowożytna Europa, dał 

podwaliny pod późnorenesansową i barokową antropologię, tak że – jak pisze Jean Delumeau 

– „cała cywilizacja rozpoznawała się w nim i w pewnym sensie wypychała go na przód 

sceny”
140

. 

                                                           
136 Skrócona wersja tego podrozdziału została opublikowana na łamach pisma „Christianitas” pod tytułem 
Augustyn katolików, Augustyn „heretyków”. Hozjusz – Frycz Modrzewski (nr 74/2018, s. 149-158). 
137 Zob. T.H. Irwin, Scotus and the Possibility of Moral Motivation [w:] Morality and Self-Interest, oprac. P. 
Bloomfield, Oxford 2008, s. 167. 
138 O wpływie św. Augustyna na literaturę schyłku Renesansu pisałem w studium: Anielskie widowisko. 
Wyznania św. Augustyna, humanizm łaski i kryzys człowieka renesansu, „Christianitas”, nr 71-72/2018, s. 
149-162; por. B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963, s. 33-45. 
139 C.E. Quillen, Rereading the Renaissance: Petrarch, Augustine, and the Language of Humanism, Michigan 
1998, s. 1-18. 
140 J. Delumeau, Grzech i strach w kulturze Zachodu XIII-XVIII w., tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1994, s. 
381. 
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Wątpliwość Leszka Kołakowskiego, czy potępiając jansenizm, Kościół w istocie nie 

odrzucił augustianizmu
141

, okazuje się cokolwiek przesadzona z jednego podstawowego 

powodu: literacka spuścizna św. Augustyna jest na tyle bogata, że w zasadzie wymyka się 

próbom zbudowania spójnej syntezy. Zauważyli to ojcowie Soboru trydenckiego, oficjalnie 

potwierdzając autorytet biskupa Hippony w określonych kwestiach (także tych 

fundamentalnych, jak nauka o łasce i usprawiedliwieniu), jednocześnie zaś nakładając na 

niektóre jego dzieła określoną regułę interpretacyjną, tj. „trzymając się pewnych granic a 

odrzucając wszelkie ich rozdęcia”
142

. Słusznie zatem stwierdził Hans von Campenhausen, że 

„dla historyka nie jest rzeczą łatwą przy rozważaniach nad Augustynem znaleźć niezbędny 

dystans i właściwą miarę”
143

. Wszelkie trudności, na jakie może napotkać (i rzeczywiście 

napotykała) recepcja jego dzieł obrazuje analiza tropów Augustynowych we 

wczesnonowożytnym piśmiennictwie polemicznym. Już w pierwszej połowie szesnastego 

wieku niektórzy spośród humanistów, jak choćby Erazm z Rotterdamu czy Frycz 

Modrzewski, zdawali się w pełni świadomi problematyczności argumenti ad Augustinum. 

Jedną z przyczyn był zapewne fakt, iż ówcześni erudyci postanowili sięgać po pisma autora 

Confessionum poza mediacją tomistyczną (i w ogóle średniowieczną), ustalając własne 

kryteria w tworzeniu ich syntezy. 

 W burzliwych czasach Renesansu wokół spuścizny św. Augustyna zogniskował się 

spór doktrynalny katolików z protestantami. Dotyczyły one na ogół tak podstawowych pojęć, 

jak „usprawiedliwienie”, „łaska” oraz „wiara” w jej relacji do „uczynków” i zbawczej 

wartości „rytuału”. Humaniści i reformatorzy widzieli w św. Augustynie wiernego ucznia 

Pawłowej soteriologii, niejako wbrew domniemanym uzurpacjom Kościoła rzymskiego, który 

miałby ich zdaniem zdradzić pierwotny przekaz nauki apostolskiej. Katolicy przeciwnie – 

uznawali, że Doktor Łaski jest rzecznikiem łacińskiej Tradycji stale i niezmiennie 

przechowywanej w Kościele. Ciekawe, że niegdysiejszy spór pomiędzy św. Augustynem a 

Pelagiuszem zrazu przywołany został przez Lutra (notabene niegdyś augustiańskiego mnicha) 

oraz Kalwina. Tym razem o pelagianizm oskarżony został jednak Kościół katolicki wraz z 

jego nauką o uczynkach, przez które można zasłużyć na zbawienie
144

. Nawiasem mówiąc, w 

ciekawy sposób katolicka apologetyka odwróciła ten zarzut, wykazując, że luterańskie 

                                                           
141 Zob. L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu, 
Kraków 1994, s 16; por. B. Przedpełski, Kontrowersje wokół jansenizmu, „Rocznik Teologiczny, ChAT”, r. 
LII, z. 1-2/2010, s. 233-256.  
142 H. Marrou, Augustyn, tłum. J.S. Łoś, Kraków 1966, s. 141. 
143 H. von Campenhausen, Ojcowie Kościoła, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1967, s. 343. 
144 Zob. H. Marrou, Augustyn, jw., s. 141; por. A.A. Napiórkowski, Usprawiedliwienie grzesznika. Czy 
potępienia doktrynalne z XVI w. zachowują nadal swoją ważność, Kraków 1998, s. 100-113. 
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usiłowania wokół utrzymania „pewności zbawienia” mają więcej wspólnego z 

pelagianizmem, aniżeli przypuszczali ojcowie założyciele tego wyznania 

chrześcijańskiego
145

. Niniejsza praca nie ma charakteru teologicznego, stąd też ewentualną 

słuszność po jednej czy drugiej stronie sporu należy pozostawić nierozstrzygniętą. Istotny jest 

jednak fakt, że w świadomości nowożytnych myślicieli religijnych (niezależnie od ich 

proweniencji) spory wczesnochrześcijańskie odżyły niejako na nowo. 

 W siódmym rozdziale traktatu De Ecclesia Frycz Modrzewski jako jeden z pierwszych 

myślicieli staropolskich świadomie podjął kwestię problematyczności autorytetu św. 

Augustyna. Ten wybitny humanista, któremu nade wszystko zależało na pokojowym 

współistnieniu różnych wyznań chrześcijańskich, ustalających znaczenie zbawczych prawd 

nie przez autorytarne orzeczenia papieża, lecz na drodze dialogu, z niepokojem stwierdził, że 

na dzieła Doktora Łaski powołują się zupełnie różne, najczęściej zwalczające się stronnictwa 

religijne. Jako przykład posłużyły z jednej strony poglądy katolickiego apologety i działacza 

antyreformacyjnego, Jana Hoffmeistera, a z drugiej – luterańskiego myśliciela, Antoniego 

Korwinusa. Obaj zasłynęli jako oddani adepci szkoły św. Augustyna. A jednak stworzone 

przez nich systemy teologiczne właściwie nie miały żadnych punktów stycznych, tak co do 

treści, jak i przyjętej metody. Wobec tego Frycz zapytuje: „Czy Augustyn jest aż tak zgodny 

ze sobą, czy jest jasny we wszystkim, co mówi, czy w końcu tak pewny, że ani sprzeciwiać 

mu się nie godzi, ani mieć wątpliwości co do jego pism? Czy trzeba je wszystkie uważać za 

wyrocznie? Bynajmniej”
146

.  

Aby wyjść z impasu, polski humanista zestawia pisma Ojca Kościoła z księgami 

Pisma Świętego: oba teksty częstokroć wykazują pozorną niekonsekwencję, stając się przez 

to niejasnymi, trudnymi do jednoznacznej interpretacji. Różnica polega jednak na tym, że 

wersety biblijne pozbawione są ludzkiego błędu, stąd stosunkowo łatwo (i, co ważne, bez 

obawy o popełnienie błędu) można wyjaśnić trudniejsze wersety za pomocą łatwiejszych, 

podczas gdy św. Augustynowi – pomimo całej jego wielkości – „przydarzy się nieraz napisać 

coś niedokładnie (…), nie można się więc dziwić, że się czasem pośliźnie”
147

. Wiadomo, że 

był to również argument Lutra, któremu w Confessione fidei przeciwstawiał się Hozjusz, 

zarzucając obozowi reformacji m.in. powoływanie się na autorytet Ojców tylko tam, gdzie 

                                                           
145 Zob. J. Maritain, Trzej Reformatorzy. Luter – Kartezjusz – Rousseau, tłum. K. Michalski, Warszawa 2005, 
s. 35. 
146 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 412-413. 
147 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 414. 
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mogłoby to stać się wygodnym uzasadnieniem dla „kacyrskich nowinek”
148

. Omylność 

jednych pisarzy wczesnochrześcijańskich, jak wynika ze wspomnianego utworu polskiego 

kardynała, korygowana jest przez dzieła innych, tak że wszyscy razem uczestniczą w żywym 

nurcie Tradycji. W siedemnastym wieku reguła ta znana była oficjalnie jako consensus 

patrum, również w kręgach luterańskich, czego dowody dają na przykład tak monumentalne 

dzieła, jak Confessio catholica ojca patrologii, Johanna Gerharda, publikowane w latach 

1634-1637, albo podręcznik Dissertatio quarta historico-theologicarum Piotra Rudbeckiusa z 

1680 roku
149

. Luterańskie rozumienie consensus patrum, zdecydowanie odmienne od 

katolickiego, byłoby jednak tematem na osobne studium. Należy jednocześnie wspomnieć, że 

współcześnie intuicja Frycza zyskuje pewne potwierdzenie ze strony patrologów, którzy 

przypominają, że Augustynowy styl uprawiania teologii cechował się częstszą skłonnością do 

stawiania hipotez, aniżeli formułowania sprecyzowanych przekonań
150

. 

 Słynne są słowa św. Augustyna: „Nie wierzyłbym ewangelii, gdyby mnie nie skłaniała 

do tego powaga kościoła” (Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae 

commoveret auctoritas)
151

, do których mógł później nawiązać Hozjusz, odpowiadając 

Johanowi Brenzowi, że Pismo bez autorytetu Kościoła znaczy tyle, co bajki Ezopa
152

. De 

Ecclesia przytacza powyższą wypowiedź Doktora Łaski, aby wykazać jej zgodność (acz 

nieoczywistą, czy wręcz paradoksalną) z biblicyzmem wielkich reformatorów. Frycz okazuje 

się w tym punkcie nader bliski eklezjologii Erazma z Rotterdamu, interpretując słowa św. 

Augustyna nie tyle w odniesieniu do instytucjonalnego, „widzialnego” kształtu Kościoła, co 

raczej w nawiązaniu do swoiście rozumianej „katolickości” jako ponad-wyznaniowej zasady 

jedności. Kościół katolicki nie był, jego zdaniem, „kościołem jednego miejsca i czasu, ale 

wywodząc się od pierwotnego kościoła trwa do czasów dzisiejszych”
153

. Trwa o tyle, o ile 

naśladuje Chrystusa. Powagą takiego Kościoła – kontynuuje Frycz – jest ni mniej, ni więcej 

wiara w zbawcze treści, których depozytariuszami byli wpierw Apostołowie, aby dopiero 

                                                           
148 Zob. Sed hic iterum nobis obstrepunt Martini, sanctos Patres homines fuisse, atque ideo errare potuisse, 
quin et errasse nonnullos (S. Hozjusz, Confessio fidei, Moguntiae 1557, s. 20b). 
149 Na temat skomplikowanego stosunku ortodoksyjnego luteranizmu do pojęcia consensus patrum zob. 
Q.W. Stewart, Lutheran Patristic Catholicity. The Vincentian Canon and The Consensus Patrum in Lutheran 
Orthodoxy, Zürich 2015, 1-12. 
150 Zob. M. Przyszychowska, We Were All in Adam. The Unity of Mankind in Adam in the Teaching of the 
Church Fathers, tłum. E. Puławska, Berlin/Boston 2018, s. 59. 
151 Augustyn, Contra Epistolam Manichaei Quam Vocant Fundamenti Liber Unus, 5.6. 
152 Zob. A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 422; por. Comparationem vero illam scripturae S. cum 
fabulis aesopi defenderunt Stanislaus Hosius, Episcopus Varmiensis in Catholicae doctrina propuguatione 
contra Joannem Brentium libro III. sol. 231 (J. Cyprian, Analysis fidei Christianae: ex I. Joh. V, 6, Lipsk 1699-
88, k. 56). 
153 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 422; por. M. Terka, O jedności Kościoła w świetle Enarrationes in 
psalmos św. Augustyna, „Biblia et Patristica Thoruniensia”, nr 7/2014, z. 1, s. 61-95. 
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później mogły zostać przelane na papier. Ponieważ sens Pism dał początek Kościołowi, zanim 

jeszcze zostały skonkretyzowane w postaci świętych tekstów, w gruncie rzeczy teksty te 

wiodą prym pierwszeństwa względem nauk kościelnych. Przywołany przez Frycza traktat św. 

Augustyna De unitate Ecclesiae miał uzmysłowić donatystom, że rozpoznanie prawdziwego 

Kościoła możliwe jest dzięki wnikliwemu badaniu zakonu, proroków i psalmów. Na tej 

podstawie konstruowany jest następnie, wciąż jeszcze oparty na augustynizmie, dowód na 

pierwszeństwo Pisma Świętego: „Skoro kościół nas uczy, które księgi Pisma św. są 

prawdziwe, należy dostosować wszelką jego naukę do tych ksiąg, doszukiwać się w nich 

samego kościoła i nimi go potwierdzać”
154

. 

 Frycz usiłował pogodzić stanowiska katolików i protestantów w kwestii nauki o 

Eucharystii. Zasadniczo wyszedł on zatem od św. Augustyna, a więc wspólnego autorytetu 

obu zwalczających się stron, starając się oprzeć późniejszą argumentację na typowo 

augustiańskiej definicji sakramentu. Ugruntowana była ona na augustiańskiej wizji świata, 

który dzieli się na rzeczywistość oznaczaną (res significata) oraz na znak (signa)
155

. Część z 

tych fragmentów mogła zostać uznana za bliską katolickiej ortodoksji, problem pojawiał się 

jednak wówczas, gdy odwołania do biskupa Hippony okazywały się zapożyczeniami od 

Kalwina, a więc zostały również zinterpretowane przez pryzmat wątpliwości francuskiego 

reformatora. Wzbudziło to oczywiście zastrzeżenia ze strony Hozjusza. Tak oto bodaj 

najbardziej kontrowersyjny element Fryczowej nauki o istocie wieczerzy Pańskiej wspierało 

jedno z pouczeń św. Augustyna: „Po co przygotowujesz zęby i żołądek? Wierz, a 

spożyłeś”
156

. Z tego jednego fragmentu został wyciągnięty wniosek, że sakrament polega nie 

tyle na spożywaniu (pozostaje ono zaledwie znakiem przyjęcia woli Bożej), co raczej na 

wierze przyjmującego. W innym miejscu na poparcie tej tezy przywołany został pogląd św. 

                                                           
154 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 423. 
155 Omnis doctrina vel rerum est vel signorum, sed res per signa discuntur. Proprie autem nunc res appellavi, 
quae non ad significandum aliquid adhibentur, sicuti est lignum, lapis, pecus atque huiusmodi cetera; sed non 
illud lignum quod in aquas amaras Moysen misisse legimus, ut amaritudine carerent neque ille lapis quem 
Iacob sibi ad caput posuerat neque illud pecus quod pro filio immolavit Abraham. Hae namque ita res sunt, ut 
aliarum etiam signa sint rerum. Sunt autem alia signa quorum omnis usus in significando est, sicuti sunt 
verba. Nemo enim utitur verbis nisi aliquid significandi gratia. Ex quo intellegitur quid appellem signa: res 
eas videlicet quae ad significandum aliquid adhibentur. Quamobrem omne signum etiam res aliqua est; quod 
enim nulla res est, omnino nihil est. Non autem omnis res etiam signum est. Et ideo in hac divisione rerum 
atque signorum, cum de rebus loquemur, ita loquemur ut etiamsi earum aliquae adhiberi ad significandum 
possint, non impediant partitionem, qua prius de rebus, postea de signis disseremus; memoriterque teneamus 
id nunc in rebus considerandum esse quod sunt, non quod aliud etiam praeter seipsas significant (Augustyn, 
De doctrina Christiana I, II.2). 
156 A. Frycz Modrzewski, O Kościele, jw., s. 470. 
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Augustyna, mówiący że „skoro Chrystus zmartwychwstały jest w niebie, nie masz go tu”
157

. 

Jeśli tak, to transsubstancjacja oraz realna obecność Jezusa w chlebie i winie jawią się w 

zasadzie jako koncepcja typowo scholastyczna, przynajmniej jeśli rozważać ją w tak ściśle 

sprecyzowanej postaci. Także adoracja i kult Bożego Ciała okazuje się czymś pustym. W 

zasadzie Frycz nie precyzował jednak swojej nauki o Eucharystii tak, aby jednoznacznie 

opowiedzieć się po stronie katolickiej, luterańskiej, bądź kalwińskiej. Idąc za Doktorem Łaski 

(choć oczywiście nie było to jego jedyne źródło), interesował go raczej skutek przeistoczenia, 

aniżeli samo przeistoczenie
158

. 

 Na podstawie tego, w jaki sposób Frycz Modrzewski korzysta z dorobku św. 

Augustyna, można zarysować pewną analogię pomiędzy pojęciem „humanizmu 

chrześcijańskiego”, jakie miał autor De Ecclesia a „humanizmem chrześcijańskim” Erazma z 

Rotterdamu. Na pierwszy plan wysuwa się zatem swoiście definiowana philosophia Christi, 

czyli tzw. „autentyczny chrystianizm” ugruntowany na myśli patrystycznej, odrzucający 

jednak naleciałości późniejszej, średniowiecznej kultury oraz filozofii scholastycznej 

(ocenianej oczywiście negatywnie)
159

. Cechami charakterystycznymi tego humanistycznego 

zwrotu był praktycyzm, który redukował teoretyczną wiedzę teologiczną do niezbędnego 

minimum, rezygnował z dociekań i sprecyzowanych rozstrzygnięć doktrynalnych, punktem 

ciężkości czyniąc etykę oraz introspektywną refleksję człowieka nad samym sobą
160

. Choć 

Erazm preferował św. Hieronima oraz Ojców greckich, jego uczniowie odwoływali się 

zazwyczaj do ogromnego autorytetu św. Augustyna, skupiając się chociażby na jego 

egzystencjalnej zasadzie si fallor, sum (jeśli się mylę, to znaczy, że jestem). W kategoriach 

tak erazmiańskich, jak i Fryczowych prawda, a w szczególności prawda objawiona, nie 

podlegała ścisłym doktrynalnym konkretyzacjom i mogła być uchwytna przez jakikolwiek 

ziemski urząd. Rozwiązaniem był irenizm jako jedyna postawa zgodna ze wskazaniami 

etycznymi Chrystusa, który wszakże – jak zauważał autor De Ecclesia – nie określał, w jaki 

dokładnie sposób chleb w Jego ręce stał się Ciałem. Wobec takiego stanu rzeczy, obóz 

katolicki (zwany niegdyś „kontrreformacyjnym”) musiał odpowiedzieć na twierdzenia 

humanistów przede wszystkim w oparciu o myśl moralną Doktora Łaski, staje jednak 

                                                           
157 Zob. G. Martelet, Zmartwychwstanie, Eucharystia, człowiek, Warszawa 1976, s. 137-141; J. Kalwin, 
Institutio christianae religionis, Monachii 1936, s. 342-417; E. Ozorowski, Nauka Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego o Eucharystii, jw., s. 45. 
158 Zob. E. Ozorowski, Nauka Andrzeja Frycza Modrzewskiego o Eucharystii, jw., s. 39. 
159 Zob. J. Domański, „Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii, jw., s. 269-276; tegoż, Erazm i 
filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Wrocław 1973, s. 174-175; por. P.O. Kristeller, 
Renaissance Thought and Its Sources, New York 1979, s. 66-81. 
160 Zob. J. Domański, „Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii, Kęty 2005, s. 271; por. L. 
Kołakowski, Erazm i jego Bóg, jw., s. 19. 
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przypominając, że dzieła tego Ojca Kościoła dają poparcie dla szeregu teoretycznych 

rozstrzygnięć, do których doszedł Kościół. 

 Hozjusz, podobnie jak inny wybitny jezuicki pisarz tego okresu, Maciej Kazimierz 

Sarbiewski, uznawał św. Augustyna za autora arcykatolickiego. Wbrew interpretacjom 

Frycza, Doktor Łaski jawił się w tym przypadku jako rzecznik pierwszeństwa Kościoła 

względem Pisma. Hozjusz stosunkowo często przytacza bowiem te fragmenty dzieł św. 

Augustyna, w których mowa o niewłaściwej, samodzielnej lekturze tekstów biblijnych, 

owego źródła wszelkiej herezji. Jednym ze wspomnianych pism jest dialog De vera religione, 

czyli O wierze prawdziwej, błędnie przywołany przez kardynała i jego tłumacza jako O 

wierze a o uczynkach (De fide & operibus). Ta pomyłka w tytule jest oczywiście wielce 

wymowna w kontekście sporów między katolikami a protestantami, jak i zresztą całego 

wywodu Hozjusza. Autor De expresso Dei Verbo, idąc za augustiańską interpretacją listów 

Pawła Apostoła, przyznaje, że warunkiem zbawienia jest „sama wiara” (sola fide), ale nie 

„jakakolwiek wiara” (quaelibet fides). Tej drugiej mieliby nauczać innowiercy pod 

przykrywką źle rozumianego „czystego zaufania”. Wiara musi zatem zostać zdefiniowana w 

ściśle określony sposób. I tak oto w Liście do Galatów można przeczytać: Nie bywa 

usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, jedno przez wiarę Jezusa Chrystusa (Ga 

2,16). Hozjusz przyznaje, że jedno wiara zjednuje Boga. Do zbawienia prowadzi jednak 

człowieka wyłącznie tytułowa „wiara prawdziwa”, tj. niepozbawiona żadnego z jej 

elementów składowych. Okazuje się, że uczynki nie są w jej ramach czymś zewnętrznym i 

dodatkowym; raczej przynależą do jej istoty, skoro kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił (Rz 

13,8). Miłość przejawia się w uczynkach, te zaś stanowią nierozerwalną część „wiary 

prawdziwej”. Hactenus Augustinus, „aż póty mówi św. Augustyn”
161

 – w ten sposób Hozjusz 

kończy swój akapit. 

 W traktacie o Słowie Bożym, De expressis Dei Verbo, św. Augustyn przywołany 

został także w kontekście sporu z biskupem ariańskim, Maksyminem z Mediolanu (opisanym 

w Contra literas Petiliani), a następnie z Pelagiuszem (o czym można przeczytać w In 

prologo Hippognosticon). Wiadomo, że pierwsza z wymienionych kontrowersji dotyczyła 

Trójcy Świętej i współistotności Jezusa Chrystusa z Bogiem Ojcem, podczas gdy druga – 

relacji wolnej woli do łaski. Zdaniem Hozjusza oba konflikty w gruncie rzeczy odnosiły się 

do problemu literalnego czytania Pisma w oderwaniu od autorytetu Kościoła, a nawet wbrew 

niemu i przeciwko jego rozstrzygnięciom. Zasadniczą trudnością pozostał tu zatem 

                                                           
161 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 46; tegoż, De expresso Dei verbo. Ad Sigismundum Augustum 
Poloniae regem, Dillingen 1560, s. 20-20b [egzemplarz PAN Biblioteki Kórnickiej, sygn.Cim.O.383]. 
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indywidualizm religijny. Zarówno Maksymin, jak i Pelagiusz powoływali się bowiem na 

szereg tekstów biblijnych, odczytanych rzekomo bez zbędnego balastu i zafałszowań 

dokonanych przez oficjalną kościelną wykładnię, a jednak stworzone przez nich systemy 

teologiczne znacząco różniły się między sobą. Wydaje się zatem, że dla Hozjusza arianizm 

czy pelagianizm to takie same owoce skrypturyzmu, jak luteranizm, kalwinizm albo rozmaite 

herezje humanistów. Heretycy nie tylko nie zgadzają się z nauką Kościoła, ale przede 

wszystkim zwalczają siebie nawzajem, pomimo iż za podstawę dla swoich nauk biorą ten sam 

zestaw tekstów biblijnych. Każdy z nich – jak twierdzi św. Augustyn cytowany przez 

Hozjusza – „bierze broń przeciw Zakonowi z Zakonu, zwycięża Ewaljeliją z Ewanjelijej 

pomoc biorąc”, tym samym „z prawdy fałsz zmyślając”
162

. Tak więc o ile Frycz Modrzewski 

wierzył, że Pismo w swoich najważniejszych twierdzeniach jest jasne, a trudne miejsca dają 

się odczytać przez pryzmat tych bardziej czytelnych, o tyle Hozjusz przeciwstawia temu 

nazbyt optymistycznemu przekonaniu szereg faktów związanych z kontrowersjami z czasów 

formowania się podstaw doktryny katolickiej. 

 Kardynał wielokrotnie przypomina w swoim traktacie, że uczeń Chrystusa potrzebuje 

Kościoła. Wspólnota sakramentów niejako wyprzedza głębsze poznanie Pism. Dla 

potwierdzenia tej tezy zacytowane zostają słowa św. Augustyna z dwunastej księgi 

Confessionum, w której biskup Hippony stwierdza, że prawda nigdy nie należy do jednego 

człowieka, ona jest raczej czymś „powszechnym”, a więc katolickim, jest „nasza”, aby żadna 

istota ludzka nie mogła sobie jej przywłaszczyć. Jeżeli zaś jakiś człowiek będzie chciał 

samemu sobie przypisać doskonałe poznanie prawdy (chociażby przez wnikliwe badanie 

Pism), niechybnie straci do niej dostęp
163

. W całokształcie wywodu Hozjusza powyższy 

pogląd św. Augustyna służy oczywiście potępieniu protestantów oraz indywidualistów 

religijnych, którzy postawili osobisty osąd dotyczący zbawczych treści ponad orzeczenia 

Kościoła. Odmiennie niż u Frycza uważającego, że odczytanie objawienia jest sprawą dialogu 

w duchu irenizmu, De expresso Dei Verbo proponuje raczej posłuszeństwo jednemu 

pasterzowi, który stoi na straży starożytnego przekazu (traditio). Postawienie Pisma ponad 

Kościołem okazuje się natomiast nieuprawnioną gloryfikacją człowieka-interpretatora. Ten 

sam problem – kontynuuje kardynał – można było zaobserwować na przykładzie sporu św. 

Augustyna z Faustusem, ówczesnym mistrzem sekty manichejskiej. Zdaniem Hozjusza była 

to kolejna walka Doktora Łaski ze specyficzną odsłoną biblicyzmu. Faustus, nie uznając 

                                                           
162 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 65. 139; Augustyn, Ep. 61; Ep. 51. 
163 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 71. 
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autorytetu Kościoła, w rzeczywistości nie poddał się także autorytetowi Pisma, a zamiast tego 

tekst Pisma poddał swojemu własnemu życzeniu i widzeniu
164

.  

 Dla Frycza prawdziwa „katolickość” oznaczała tak rozumianą „powszechność”, która 

w praktyce implikuje ponadwyznaniowość. Dla Hozjusza „katolickość” wiązała się natomiast 

z widzialną jednością chrześcijan, a więc powszechną zgodą w sprawach rozumienia i 

praktykowania wiary w obrębie jednej wspólnoty i jednego pasterza. Słynne Augustynowe 

„miłuj, a czyń co chcesz” (dilige & fac quod vis) zyskało na kartach De expresso Dei Verbo 

konkretyzację w postaci moralnego pouczenia o potrzebie włączenia się w życie jednego, 

prawdziwego Kościoła
165

. Wiadomo, że w systemie teologicznym Doktora Łaski miłość była 

zasadą jedności
166

. Z tego płynie wniosek, że innowiercy, pomimo doskonałej znajomości 

tekstów biblijnych, nie rozumieją ich we właściwy sposób. Tylko dzięki niej staje się możliwe 

owocne realizowanie „dobrej woli” i „dobrych czynów”. Cokolwiek człowiek zamierza w 

obrębie szczerze przyjętej katolickiej jedności – jest godziwe, ponieważ wyrasta ze zgody, 

aby następnie ją umacniać. Konsekwentnie tam, gdzie nie można zaobserwować 

prawdziwego zjednoczenia (jak np. w przypadku dzielącej się na coraz to kolejne odłamy 

reformacji), nie może być mowy o miłości. Hozjusz w swoim dalszym wywodzie idzie w ślad 

za fragmentami Enarrationum in Psalmos św. Augustyna przypominającymi, że w Pismach 

można wyczytać przede wszystkim prawo miłości
167

.  

Bóg i Kościół Oblubieniec i Oblubienica, Głowa i Ciało, „dwa w jednym ciele”
168

 – 

tak pisał biskup Hippony w De unitate Ecclesiae, a Hozjusz uczynił z tej uwagi centralną 

regułę swojej apologetyki. Konsekwentnie tam, gdzie nie można zaobserwować prawdziwego 

zjednoczenia, jak np. w przypadku dzielącej się na coraz to kolejne odłamy reformacji, nie 

może być też mowy o miłości. Ireniczny dialog okazuje się więc o tyle czymś niegodziwym, 

że stara się uzgodnić sens prawd objawionych poza najważniejszą cnotą, caritate, która 

stanowi o ich najważniejszym przekazie. Innymi słowy: miłość nie polega, zdaniem 

Hozjusza, na szukaniu punktów wspólnych kosztem coraz to nowych ustępstw w sprawach 

istotnych. Cechuje ją raczej dążność do ustanawiania pełnej harmonii oraz jednomyślności w 

sprawach doktryny i wiary, a to wszystko przy całej różnorodności różnych członków Ciała 

                                                           
164 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 76. 
165 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 103; Augustyn, Tract. 7 In epist. Ioan. 
166 Zob. H. Majkrzak, Przyjaźń w życiu świętego Augustyna, Kraków 2007, s. 213; por. F. Drączkowski, 
Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1991, s. 60-65; Franciszek Salezy, Traktat o miłości Bożej. Wybór, 
tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2016, s. 45-46. 
167 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 158; Augustyn, In prologo Ps. 140; In Psal. 130 Sermone 1. 
168 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 109-110; Augustyn, De unitate Ecclesiae cap. 4.ln 1; Canonicam 
Ioan. Tract 6 et sermo 31 de verbis Aoli. Lib. 6 Eus. Lib. 6. Cap. 45 ecclesiast. Hist. 
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Chrystusa. Wszelka inna postawa została uznana przez polskiego kardynała za przejaw 

bałwochwalstwa, co znalazło swoje poparcie w autorytecie poszczególnych Ojców Kościoła. 

Chociażby przytaczany wielokrotnie przez Hozjusza św. Augustyn widział w bałwanach, 

czyli obcych bogach reprezentantów pychy
169

. Ona zaś stanowi przeciwieńtwo miłości. I 

dalej: kto nie wyciąga z Pisma miłości – wnioskuje św. Augustyn – ten niczego nie 

zrozumiał
170

, choćby nawet dysponował najdoskonalszym warsztatem filologicznym. Aby 

czytać Pisma w duchu miłości, potrzebna jest bez wątpienia „pierwsza pokora, wtóra pokora, 

trzecia pokora”
171

. Sugestia Hozjusza jest w tym momencie jasna: cnoty miłości brakuje 

Lutrowi, Kalwinowi, Zwingliemu jako koryfeuszom wielkiego protestu przeciw Tradycji 

Kościoła. Ale brakuje jej także humanistom, którzy pozostając katolikami, domagali się 

reformy w duchu literalizmu biblijnego, burząc tym samym zgodną współpracę wszystkich 

wiernych. W ten sposób Hozjusz przeniósł spór o „wyznaniową przynależność” św. 

Augustyna (wiadomo bowiem, że istniała protestancka, jak i katolicka interpretacja spuścizny 

autora Wyznań) na grunt moralności chrześcijańskiej. 

 Wspomniany w tej pracy specyficznie rozumiany praktycyzm, którego humaniści 

poszukiwali w pismach Ojców Kościoła, był zdaniem Hozjusza niepełny, a nawet fałszywy, 

jeśli lekturze dzieł patrystycznych nie towarzyszyła próba sprecyzowania podstaw wspólnej 

wiary. Autor De expresso Dei Verbo, niegdysiejszy entuzjasta Erazma z Rotterdamu, 

realizował zatem swój biblijno-patrystyczny ideał humanizmu w nieco odmienny sposób, 

aniżeli Frycz Modrzewski, zdecydowanie odrzucając skojarzenie Augustynowego pojęcia 

katolickości z jakąkolwiek formą chrześcijaństwa ponad-wyznaniowego
172

. Kardynał jak 

wiadomo odrzucał irenizm, a więc także jego augustynizm musiał przybrać określoną 

konfesyjnie formę. 

 

  

                                                           
169 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 148. 
170 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 161. 169-170; Augustyn, Lib. I De doctrina christiana, cap. 36; 
tegoż, De unitate Ecclesiae, cap 2; tegoż, Lib. 1 Contra Cresconium, cap. 29. 
171 S. Hozjusz, O Jasnym a Szczyrym, jw., s. 160; Augustyn, Epist. 56. 
172 Zob. M. Hanusiewicz-Lavallee, Czy był i czym był humanizm chrześcijański w Polsce, jw., s. 84. 
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4. Ojcowie Kościoła w komentarzach biblijnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Ogólne rozpoznanie tematu 

 

Komentarze do poszczególnych przekładów Pisma Świętego pełniły zasadniczą rolę w 

staropolskich polemikach międzywyznaniowych. Z wielu względów mogłyby zostać zatem 

potraktowane jako część piśmiennictwa apologetycznego. Obrona konkretnej interpretacji 

związanej z określonym wyznaniem oraz tradycją teologiczną nie była oczywiście jedynym 

celem objaśnień dołączonych do tekstu biblijnego, ale daje się w nich zauważyć wyraźną 

dominantę polemiczną. Nie wynikała ona przy tym z teoretycznych i formalnych założeń tego 

rodzaju komentarza, którego podstawowym celem było uprzystępnienie „tekstów 

natchnionych” szerokiemu gronu odbiorców. Podobną rolę pełniły pisane w ówczesnym 

czasie postylle. Analiza konkretnych staropolskich edycji Pisma Świętego, zwłaszcza 

katolickich, pokazuje jednak, że objaśnienia perykop biblijnych skupiały się przeważnie na 

elementach będących przedmiotem międzywyznaniowych kontrowersji. W ten sposób miały 

one również umacniać tożsamość teologiczną każdej z reprezentowanych denominacji. 

 Krytyka tekstu biblijnego, w której skład wchodziło nie tylko ustalenie wersji pewnej i 

nieskażonej, ale także jego rzetelne objaśnienie, w istocie stanowiła integralną część pracy 

filologicznej (w tym przypadku filologii biblijnej). Skoro struktura i treść komentarzy 

biblijnych były w znacznym stopniu zależne od podstawowych założeń filologicznych 

tłumaczy, to jest czymś zrozumiałym, że pomiędzy objaśnieniami protestanckimi i 

katolickimi można było dostrzec szereg istotnych różnic. Autorzy protestanccy wychodzili z 

założenia, że Pismo Święte jest tekstem „samo-wyjaśniającym się”: literalnie potraktowane 

treści zyskiwały objaśnienie przede wszystkim dzięki wskazaniu na szereg miejsc 

paralelnych. Wątki patrystyczne, potraktowane tutaj dość wybiórczo, służyły lepszemu 

naświetleniu spraw związanych z eklezjalnym funkcjonowaniem danego wersetu. W 
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przypadku komentarzy do Biblii katolickich za podstawę służyła – jak przypominał Jakub 

Wujek – sentencja św. Hilarego z Poitiers: „Pisma, powiada, nie w czytaniu należą, ale w 

wyrozumieniu” (Scripturae non in legendo sunt, sed in intelligendo)
173

. A więc ustalanie 

znaczeń opierało się przede wszystkim na ich uzgodnieniu ze stanowiskiem 

najwcześniejszych myślicieli chrześcijańskich jako przekazicieli Tradycji, w mniejszym zaś 

stopniu na etymologii i gramatyce poszczególnych passusów. Jak pisze Joanna Sobczykowa: 

 

Postawa translatorów, nazwana recursus ad fontem, oznaczała zwrot do tekstu 

fundacyjnego dostępnego w językach oryginalnych. U protestantów wiązało się to z 

nieufnością wobec translacji Hieronimowej. Dla Wujka, a jeszcze bardziej dla 

jezuitów z komisji cenzorów, konsekwencją takiej postawy był wybór przekładu 

najpewniejszego, najmniej odbiegającego od oryginału, a równocześnie uzgodnionego 

z wersją Hieronima. Ona była autorytatywna, sprawdzona, poprawiona i neutralna – 

przygotowana do tego, by funkcjonować w całym Kościele jako podstawa translacji na 

języki wernakularne i zapewniać jednolitość tekstu świętego, narażonego na 

zniekształcenie
174

. 

 

 W rozdziale tym staropolskie komentarze biblijne będą traktowane jako swoisty dział 

piśmiennictwa o tematyce religijnej. Wymaga to oczywiście pewnego wyodrębnienia tych 

tekstów z całokształtu danej edycji Pisma Świętego (tak, aby zobaczyć w nich autorski utwór, 

przejaw określonych przed-założeń, które istnieją poniekąd niezależnie od wersetów 

biblijnych), z drugiej strony jednak pamiętając o kontekście, w jakim one zafunkcjonowały 

(komentarza nie sposób całkowicie oddzielić od odnośnych perykop biblijnych i potraktować 

jako dzieła w zupełności autonomicznego). Pod tym względem sytuacja staropolskich 

komentarzy biblijnych przypominała poniekąd praktykę pisania komentarzy przez twórców 

wczesnochrześcijańskich. W czasach patrystycznych nie znano jeszcze wydań Pisma 

Świętego w spójnym zbiorze tekstów, tym bardziej uzupełnionych adnotacjami 

teologicznymi. Objaśnień udzielano niezależnie od społecznego (kościelnego) 

                                                           
173 J. Wujek, Apparatus Sacer, to jest Przygotowanie do pożytecznego czytania Pisma Ś[więtego] [w:] tegoż, 
Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentu, Według Łacińskiego przekładu starego, w kościele 
powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z pilnością przełożone, Kraków 1599, k. *** II [Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich; sygnatura oryginału: XVI.F.4300]. 
174 J. Sobczykowa, Ks. Jakub Wujek jako komentator Biblii [w:] Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze 
narodu polskiego. Artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych na sesji naukowej pt. „Biblia 
Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego”, w Poznaniu, w dniu 25 października 2012 r., oprac. R. 
Słowiński, Poznań 2013, s. 84. 
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funkcjonowania pism natchnionych. Z tego powodu komentarze takich autorów, jak św. Jan 

Chryzostom czy św. Augustyn z Hippony, wielokrotnie przyjmowały postać samodzielnych 

traktatów teologicznych, w ramach których dokonywano wykładu kolejnych partii wybranej 

księgi biblijnej
175

. Na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku Biblia stała się dzięki 

upowszechnieniu druku na tyle dostępna, że stały się możliwe jej polskojęzyczne wydania 

posiadające komentarze utrzymane w konwencji krótkich adnotacji do poszczególnych 

perykop. Wzorem tego typu objaśnień wciąż pozostały jednak (zwłaszcza dla autorów 

katolickich) ich patrystyczne odpowiedniki. 

 

 

4.2. Komentarze do Biblii Brzeskiej 

 

Biblia Brzeska ukazała się drukiem w 1563 roku, a więc w czasie, kiedy obrady Soboru 

trydenckiego dobiegły końca
176

. Prace nad tym przekładem trwały od 1559 roku, zaś cała 

inicjatywa należała do protestantów (głównie kalwinów) skupionych wokół pińczowskiego 

środowiska intelektualnego. Wspomnienie w tym kontekście zakończenia Soboru 

trydenckiego jako pewnej ogólnej cezury kultury religijnej tych czasów okazuje się jednak o 

tyle zasadne, że Biblię Brzeską można uznać za ostatni znaczący przejaw charakterystycznej 

dla szesnastego wieku pieczołowitości filologicznej w traktowaniu Pisma. Odtąd dążenia do 

swego rodzaju „odkrycia” literalnego sensu tekstów biblijnych zaczną ustępować wyraźnie 

konfesyjnemu podejściu, skoncentrowanemu nie tyle na kwestiach filologicznych 

poszczególnych perykop, co na problemie uzgodnienia ich treści z przekazem tradycji. 

Doskonałym tego przykładem był – oparty na Hieronimowej Wulgacie – przekład Starego i 

Nowego Testamentu autorstwa Jakuba Wujka. 

Z punktu widzenia egzegezy biblijnej ciekawym przypadkiem pozostaje Pieśń nad 

pieśniami. Niejasny czy wręcz problematyczny status tej księgi otwierał pole do 

różnorodnych, wielopoziomowych interpretacji, jak również poszukiwań tropów 

egzegetycznych w równie bogatej spuściźnie wczesnochrześcijańskiej
177

. Autor komentarza 

                                                           
175 Stąd wynikała także różnorodność tytułów tych dzieł, która w oczywisty sposób przekładała się na ich 
retoryczne bogactwo. Warto zauważyć, że commentarium był czymś innym, aniżeli enarratio, 
demonstratio czy expositio, pomimo iż wszystkie te nazwy odnosiły się do samodzielnie pisanych 
komentarzy biblijnych. 
176 Cytowania z Biblii Brzeskiej, tekstu biblijnego oraz komentarzy, podaję za starodrukiem z 1563 roku 
dostępnym w Bibliotece Kórnickiej PAN; wariant A druku (sygn. Cim.F.4075; Mf 4067; s. 1186; Estr. 13, 
16). W dalszej części pracy odwołuję się do tego wydania. 
177 Zob. M. Gołębiowski, Nazacniejsza Pieśń Salomonowa, czyli Pieśń nad pieśniami w przekładzie Biblii 
Brzeskiej, „Tematy i konteksty”, nr 4 (9)/2014, s. 46-53. 
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do Biblii Brzeskiej stwierdza, że pewną podstawę do zrozumienia meandrów Pieśni nad 

pieśniami daje spuścizna „ojcow staradawnych”
178

. Sformułowanie to odnosi się oczywiście 

do wielkich starochrześcijańskich pisarzy, takich jak przywoływani w tym przypadku 

Orygenes czy św. Hieronim ze Strydonu. Z punktu widzenia współczesnej wiedzy 

patrystycznej zestawienie obu tych pisarzy okazuje się świadomym i trafnym wyborem, 

biorąc pod uwagę fakt, iż twórczość egzegetyczna autora Wulgaty była mocno inspirowana 

komentarzami Orygenesa, a nawet w pewnym stopniu od nich zależna
179

. To właśnie z tego 

powodu św. Hieronim, zwolennik trójstopniowej metody czytania tekstów biblijnych (sens 

dosłowny, typologiczny oraz anagogiczny), wyjaśniał Pieśń nad pieśniami opierając się na 

zasadach wschodniej alegorezy. Autor komentarzy do tej księgi w przekładzie Biblii Brzeskiej 

zasadniczo idzie w ślad za interpretacją alegoryczną, dość nietypową jak na dzieło 

protestanckie. 

Z punktu widzenia staropolskiej recepcji myśli patrystycznej interesująco prezentuje 

się tzw. „argument”, czyli skomponowany przez staropolskich redaktorów wstęp do odnośnej 

księgi biblijnej, w tym przypadku Pieśni nad pieśniami. Z lektury tego krótkiego tekstu 

wynika moralna nauka wywiedziona wprost z pism św. Hieronima. W „argumencie” można 

bowiem zauważyć taką oto uwagę do czytelnika: „Hieronim powieda, iż czytanie tych ksiąg 

było zakazane Żydom, przedtem niźli który z nich doszedł trzechdziesiąt lat, a ta była 

przyczyna tego, iż do tak zacnej pieśni potrzeba było, i jest potrzeba zacnego i rozsądnego 

rozsądku”
180

. Warto dostrzec w tej wzmiance coś więcej, aniżeli jedną z ciekawostek na temat 

funkcjonowania Pieśni nad pieśniami w ramach tradycji żydowskiej. Raczej stanowiłaby ona 

przestrogę przed nazbyt literalnym potraktowaniem przepełnionych zmysłowością, a nawet 

odważną erotyką wzajemnych wyznań Oblubieńca i Oblubienicy. Do lektury Pieśni nad 

pieśniami potrzeba byłoby zatem „zacnego i rozsądnego rozsądku”, a więc z jednej strony 

umiaru i roztropności w zetknięciu z miłosną metaforyką w Piśmie Świętym, z drugiej 

natomiast – uważności na duchowe znaczenia ukryte pod dosłownym przekazem. Nietrudno 

zauważyć w tym miejscu paradoks protestanckiej zasady sola Scriptura, która w swojej 

radykalnej postaci stawiała nacisk na ścisły literalizm w lekturze treści biblijnych. Tutaj, 

podobnie jak w przypadku wywodu Apostoła Pawła na temat ukrytego znaczenia postaci Sary 

i Hagar (zob. Ga 4,21-31), samo Pismo zdawałoby się osłabiać luterańską i kalwińską 

argumentację wymierzoną przeciwko alegorezie jako metodzie czytania tekstów 

                                                           
178 Biblia Brzeska, jw., k. 351A. 
179 Zob. J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003, s. 145-147. 
180 Biblia Brzeska, jw., k. 351A. 



75 
 

kanonicznych utrwalonej zwłaszcza w szkole aleksandryjskiej, późnej patrystyce oraz 

średniowieczu. Problem ten, przekraczający ramy niniejszego studium, jest z pewnością warty 

bardziej szczegółowych analiz na gruncie badań nad staropolską kulturą religijną. 

Ze zrozumiałych względów odwołania do Ojców Kościoła obecne w komentarzach do 

Biblii Brzeskiej nie były tak konsekwentne, jak w przypadku edycji katolickich. Wręcz 

przeciwnie, ujawniają się tutaj paradoksy idei sola Scriptura, która z jednej strony zakłada 

swoistą samo-wyjaśniającą się wyłączność Pisma Świętego, a z drugiej – posiłkuje się 

świadectwami tradycji wczesnochrześcijańskiej, aby dokonać możliwie jak najbardziej 

kompetentnej wykładni sensu tekstów natchnionych. Wyraźnie to widać na przykładzie Biblii 

Brzeskiej, która powołuje się – jak wspomniano – na „nauki od ojcow staradawnych podane”, 

choć niektóre wersety biblijne wyjaśnia tak, aby mimo wszystko odnaleźć w Piśmie 

uzasadnienie dla zasady sola Scriptura. Za przykład niech posłuży werset: A gdym maluczko 

odeszła od nich, tedym nalazła tego ktorego miłuję z dusze mojej (Pnp 3,4), który opatrzony 

został komentarzem: „To jest gdy opuszczamy ty rzeczy wyżej namienione jako uczynki 

nasze, nauki ludzkie i nauki ojców staradawnych, tedy wtenczas najdujemy Krystusa”
181

. A 

więc spuścizna patrystyczna w równym stopniu przeszkadzałaby bezpośredniej relacji 

wiernego z Chrystusem, co ludzka mądrość (czyli prawdopodobnie filozofia) oraz ufność w 

zbawcze znaczenie dobrych uczynków (zdecydowanie odrzucana przez kalwinów). 

Prawdziwa, osobista więź z Bogiem wymagałaby zatem wyjścia poza system tradycji, 

rozumowej refleksji oraz teologię zasług. Co ciekawe, wcześniejszy werset mówi: potkałam 

się z stróżmi którzy chodzili około miasta (Pnp 3,3). Przedstawiałby on za pomocą figury 

stróżów miejskich „nauki od ojcow staradawnych podane”
182

. Należy dodać: figury budzącej 

w Pieśni nad pieśniami zdecydowanie negatywne skojarzenia. 

 

 

4.3. Jakub Wujek wobec Ojców Kościoła 

 

Jak już wspomniano, zarówno Jakub Wujek, jak i jezuiccy cenzorzy jego przekładu biblijnego 

opierali swoja pracę na przyjmowanym w Kościele katolickim autorytecie Wulgaty. Od razu 

ujawnia się tutaj zależność Wujkowej edycji Starego i Nowego Testamentu od translatorskich 

rozwiązań św. Hieronima ze Strydonu. Nietrudno dostrzec w tym fakcie radykalną zmianę 

podejścia wielu wykształconych teologów katolickich do kwestii tzw. „litery” Pisma. Dla 

                                                           
181 Biblia Brzeska, jw., k. 352A. 
182 Biblia Brzeska, jw., k. 352A. 
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autorów uznawanych powszechnie za „szermierzy kontrreformacji” straciła bowiem na 

znaczeniu wnikliwość w badaniu hebrajskiego, aramejskiego czy greckiego oryginału jako 

podstawy przekładu, natomiast nacisk położono na potrzebę wpisania przekładu 

staropolskiego w „nurt tradycji”. Była to bez wątpienia istotna zmiana w stosunku do ściśle 

filologicznych zainteresowań humanistów. Warto wspomnieć, że o ile dla Erazma z 

Rotterdamu św. Hieronim stanowił archetyp biblisty, arcywzór intelektualisty samodzielnie 

wnikającego w sens Pism, o tyle dla katolickich teologów doby potrydenckiej Hieronimowa 

Wulgata figurowała już jako autorytatywny punkt wyjścia dla jednoznacznych rozstrzygnięć 

natury doktrynalnej. Nie bez znaczenia pozostało tu oczywiście orzeczenie Soboru 

trydenckiego, który zatwierdził tekst Wulgaty jako nie tylko oficjalnie obowiązujący w 

Kościele, ale także pozbawiony błędów. Tym sposobem łaciński przekład dokonany przez św. 

Hieronima urósł do rangi Biblii doskonale zaadoptowanej na potrzeby zachodniego 

chrześcijaństwa, a także zachowującego wierność przekazu Objawienia. Nie ulega 

wątpliwości, że Jakub Wujek wpisywał się w ramy tego paradygmatu. 

 Podstawowe założenia swojej pracy translatorskiej wyłożył Jakub Wujek w 

przedmowie do Postylli z 1573 roku. Sam gatunek postylli nie jest oczywiście tym samym, co 

komentarz biblijny, jednak to we wspomnianym zbiorze kazań egzegetycznych polski jezuita 

przedstawił kryteria formułowania „prawego rozumienia a wykładu pisma świętego”. 

Punktem odniesienia uczynił Wujek nie tyle określoną regułę interpretacyjną odróżniającą 

Pismo (Scriptura) od Słowa Bożego (Dei Verbum), co raczej postać „prawego katolika”. 

Można dojść do wniosku, że ustanawianie normatywnych wzorców moralnych w kontekście 

zasad egzegezy było czymś typowym dla obozu katolickiego, wyraźnie zorientowanego na 

apologię (na podobnym założeniu ukonstytuowany został wszakże De expresso Dei Verbo 

Stanisława Hozjusza). Oczywiście komentarze pisane przez protestantów również zawierały 

mocny przekaz moralny i etyczny, jednak uzasadnieniem dla konkretnych wyborów 

interpretacyjnych pozostały założenia filologiczne, a zwłaszcza dbałość o „czysty tekst”. Dla 

pisarzy katolickich punktem wyjścia była najczęściej nauka o pokorze czy miłości w 

Augustynowym rozumieniu tego pojęcia. Pisze Wujek: 

 

Powszechności tak się trzymać będziem, gdy tę samę wiarę za prawdziwą mieć i 

wyznawać będziemy: którą wyznawa wszystek po świecie kościół chrześcijański. A 

starożytności tak, gdy od tych wykładów pisma żadną miarą nie odstąpimy, które 

święci Ojcowie a przodkowie naszy jasnie nam podali. A zgodnego zezwolenia tym 
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obyczajem, gdy w onej starożytności, wszystkich, albo niemal wszystkich Biskupow i 

Doktorow Tradycyjej, wykładu, i Sentencyjej będziem naśladować
183

. 

 

 Jak pokazuje powyższy fragment, komentarze Jakuba Wujka – wzorowane na 

egzegezie Juana Maldonado i zasadniczo nie zmieniane przez cenzorów
184

 – szły drogą 

wytyczoną przez św. Wincentego z Lerynu. Podstawową regułą przy wyjaśnianiu Pisma 

Świętego miała być w pierwszej kolejności „powszechność” (universitatem), następnie 

„starożytność” (antiquitatem), a wreszcie „zgodność” (consensionem) przedstawionych opinii 

teologicznych. Aby zatem dana interpretacja mogła zostać uznana za prawdziwą, musiało ją 

ogłosić większość spośród najstarszych Ojców Kościoła. Co więcej, przywołani pisarze 

wczesnochrześcijańscy musieli okazać się w pewnym sensie autorami niezależnymi 

względem siebie, wywodząc się nie z jednego tylko środowiska czy szkoły (np. 

aleksandryjskiej czy antiocheńskiej), ale z różnych kręgów kościelnych. Tylko taki konsensus 

warunkował rzeczywistą katolickość, a więc „jedność wiary” w Kościele rozsianym po całym 

świecie. Miał on również stanowić pewien gwarant nieomylności danej wykładni. Zdaniem 

św. Wincentego z Lerynu należało się zatem „trzymać (…) silnie tego, w co wszędzie, w co 

zawsze, w co wszyscy wierzyli” (ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab 

omnibus creditum est)
185

. Tym sposobem interpretacja spełniająca wszystkie trzy podane 

kryteria zyskiwała autorytet w ramach Tradycji. 

 Katolicka reguła czytania Pisma Świętego zgodnie z przekazem teologów 

starożytnych dotyczyła zresztą nie tylko objaśnień poszczególnych wersetów, ale również 

kwestii usytuowania każdej księgi biblijnej w kontekście całego kanonu. Te ogólne uwagi w 

oczywisty sposób rzutowały na interpretację treści szczegółowych, pośrednio uderzając także 

w protestanckie przekonanie o wystarczalności samego tylko (a więc pozbawionego 

odpowiednich objaśnień) tekstu natchnionego dla rzetelnego zrozumienia jego przekazu. 

Dlatego też Jakub Wujek uzupełnił swój przekład biblijny o tzw. „argumenty” 

wprowadzające w ogólną problematykę oraz tło powstania danej księgi Pisma Świętego. 

Część z nich była po prostu autorskim wywodem jezuickiego teologa, jednakże w przypadku 

tak zasadniczych dla doktryny, a przy tym budzących tak silne kontrowersje 

                                                           
183 Jakub Wujek, Postilla Catholica, to jest kazania na ewanjelije niedzielne i odświętne przez cały rok: 
według wykładu samego prawdziwego kościoła S[więtego] powszechnego. Teraz znowu przejrzana i 
poprawiona, cz. 1, Kraków 1584, s. XV [Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygnatura oryginału: 
XVI.F.4156/1]. 
184 Zob. J. Sobczykowa, Ks. Jakub Wujek jako komentator Biblii, jw., s. 85. 
185 Wincenty z Lerynu, W obronie wiary katolickiej przeciw bezbożnym nowościom wszystkich 
odszczepieńców, tłum. J. Stahr, Poznań 1928, s. 7. 
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międzywyznaniowe ksiąg, jak chociażby List do Rzymian, do argumentu dodano fragmenty 

dzieł Ojców Kościoła (podane w staropolskim przekładzie), przeważnie św. Augustyna. 

 

 

4.4. Komentarz do Biblii Jakuba Wujka 

  

Już sam tytuł omawianej tu edycji informuje, iż Wujkowy przekład tekstów biblijnych został 

uzupełniony o „wykład katholicki, trudniejszych miejsc, do obrony wiary swiętej 

powszechnej przeciw kacerztwom tych czasów należących”. Można stąd wnosić, że. Znaczną 

część komentarzy do Biblii Jakuba Wujka zawierają wypowiedzi o charakterze polemicznym 

oraz apologetycznym. Niemal każda z nich odwołuje się do określonych tekstów Ojców 

Kościoła, przy czym najczęstszą strategią prowadzenia sporu z innowiercami jest 

argumentum ab auctoritate, wsparty przykładami per analogiam, które budują skojarzenie 

twierdzeń protestanckich z dawno obalonymi herezjami wczesnochrześcijańskimi. Problem 

ten przedstawia się całkiem podobnie do tego, w jaki sposób konstruowane były chociażby 

Hozjuszowe pisma „przeciwko innowiercom”. W przypadku komentarzy do Biblii Jakuba 

Wujka wykładowi poszczególnych wersetów biblijnych często towarzyszy fragment 

wybranego dzieła wczesnochrześcijańskiego, któremu towarzyszy retoryczna formuła: „Co 

prosto jest przeciw dzisiejszym sektarzom”. Tym sposobem komentarze zawarte w Biblii 

Jakuba Wujka odwołują się często do kontrowersji, które zaistniały w Kościele starożytnym, 

zwłaszcza w tzw. „złotym okresie” patrystyki, aby następnie zinterpretować je w nowym, 

antyprotestanckim kontekście.  

Wykładnia wersetów biblijnych, o której tutaj mowa, nie ograniczała się oczywiście 

do samego tylko przekazu antyreformacyjnego. Oparte na dziedzictwie patrystycznym 

komentarze pełniły bowiem kilka innych, nie mniej istotnych funkcji. Jedną z nich było 

utwierdzenie czytelnika w słuszności propozycji interpretacyjnych wyznaczonych przez 

Kościół i Tradycję. Wujek stara się udowodnić, że wykładnia katolicka cechuje się 

wspomnianymi już trzema wartościami, czyli „powszechnością”, „starożytnością” i 

„zgodnością”, i jako taka zachowuje ciągłość z przekazem wczesnego chrześcijaństwa. Z 

drugiej strony wyraźna dominacja wątków polemicznych i apologetycznych omawianych tu 

komentarzy świadczy o kolorycie epoki, w której teologia kontrowersyjna odgrywała jedną z 

pierwszoplanowych ról. Stanowiła ona również podstawę dla pozytywnej wykładni wiary. 

Choć źródła staropolskie najczęściej nie mówiły o tym bezpośrednio, apologeci katoliccy 

usiłowali podważyć przekonanie, jakoby spora część doktryny Kościoła czasów 
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średniowiecznych i nowożytnych była nieznana chrześcijanom pierwszych stuleci. 

Oznaczałoby to, że wspólnota katolicka w rzeczywistości nie przekazuje nauki pochodzącej 

od objawiającego się Boga. Daje wyjaśnienie z Tradycji.  

 Znamiennym tego przykładem jest fakt, iż Wujek (w ślad za Maldonado) wyprowadza 

katolicką naukę o sakramentach wprost z biblijnej wykładni wiary jako zawierzenia (chodzi o 

grecki termin pistis oraz o łacińskie sformułowanie fides Dei). Szczególnie wyraźnie widać to 

na przykładzie Wujkowej teologii Najświętszego Sakramentu. Podprowadza do niej 

chociażby komentarz do piątego rozdziału 1 Listu do Koryntian, a więc fragmentu, w którym 

Apostoł Paweł mówi o godnym sprawowaniu Paschy Nowego Przymierza, przypominając 

adresatom, iż trocha kwasu wszystko zaczynienie zakwasza (1 Kor 5,6). Z kontekstu całej 

wypowiedzi wynika, że „zakwaszeniem” jest grzech, niedowiarstwo albo inny przejaw 

„nieewangelicznego sposobu myślenia” (por. Rz 12,1-2), którego może być niewiele, ale 

samą swoją obecnością uniemożliwia osiągnięcie szczerości serca. Toteż nawiązując do 

żydowskiego zwyczaju oczyszczania mieszkań ze wszelkiego kwasu i kwaszonych potraw na 

dzień upamiętnienia Paschy, Apostoł Paweł następnie poucza: Wyczyśćciesz stary kwas, 

abyście byli nowym zaczynem, jako bez kwasu jesteście. Abowiem Pascha nasza jest 

ofiarowana Christus (1 Kor 5,7). A więc chrześcijanin powinien celebrować swoją wiarę 

będąc już nowym zaczynem (1 Ko 5,7), czyli pozostając w wolności od starych nawyków.  

Dla Wujka cała powyższa perykopa posłużyła jako pretekst do pouczenia o realnej 

obecności Chrystusa w Eucharystii. Jako argumentum ab auctoritate posłużyło tej 

interpretacji odwołanie do dzieła De Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi [Oratio I], 

błędnie przypisywanego św. Grzegorzowi z Nyssy, a w rzeczywistości będącego częścią 

Homiliae Cathedrales monofizyckiego teologa syryjskiego, Sewera z Antiochii. Utwór ten 

wyjaśnia sformułowanie etenim Pascha nostrum immolatus est Christus jako wyraz wiary w 

rzeczywistą obecność Ciała Pańskiego w niekwaszonym chlebie konsekrowanym. Jeżeli 

bowiem – twierdzi Sewer, a za nim Wujek – Apostołowie w trakcie Ostatniej Wieczerzy 

spożywali prawdziwego baranka (zgodnie z przepisami Starego Przymierza), a Barankiem 

Bożym był sam Jezus, to jasno wynika z tego, że rozdany tej nocy chleb był w rzeczy samej 

„ciałem barankowym”. W przeciwnym razie (a więc gdyby chleb okazał się jedynie 

symbolem mającej nadejść zbawczej ofiary, a nie jej antycypacją przez uobecnienie), to 

celebracja Ostatniej Wieczerzy w istocie nie zostałaby spełniona. Baranek nie zostałby 

spożyty, a finalne spotkanie Zbawiciela z uczniami nie spełniłoby starotestamentowych 

obietnic. Z całego przedstawionego komentarza wyłania się zatem apologia Mszy świętej. 
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Uzupełnienie rozważań na temat realnej obecności Chrystusa w Eucharystii (a więc 

nauki odrzucanej w tym kształcie przez przedstawicieli reformacji) można zaleźć w 

komentarzu do jedenastego rozdziału Listu do Hebrajczyków, w którym zostało powiedziane, 

że jestci wiara gruntem rzeczy tych ktorych się nadziewamy, wywodem rzeczy niewidzialnych 

(Hbr 11,1). Werset ten jest bodaj jedyną obecną w Biblii definicją cnoty wiary, po nim zaś 

następuje szereg przykładów „bohaterstwa wiary”, powziętych zresztą nie tylko z historii 

Starego Przymierza, ale także z nieznanych nam wydarzeń istniejących w pierwszym wieku 

wspólnot chrześcijańskich. Różnie zresztą wyjaśniano zacytowany fragment. Pomiędzy 

różnymi wyznaniami chrześcijańskimi panował konsensus co do jego ogólnej wymowy, 

jednak ze względu na filozoficzną terminologię, z której korzystał autor Listu do 

Hebrajczyków, różnice między egzegetami dotykały raczej niuansów, aniżeli spraw 

zasadniczych. Wiara byłaby gruntem tego, czego się nadziewamy, a więc jawiłaby się jako 

swego rodzaju antycypacja, która „przywołuje” do istnienia to, co wcześniej istniałoby 

jedynie jako obietnica czy zapowiedź. Wedle innej wykładni chodzi tu o to, że wiara jest 

pewnością posiadania tego, co obiecał Bóg (por. Mk 11,24; 1 J 5,14-15); stanowiła ona 

postawę tak dalece posuniętej ufności, w ramach której człowiek „tu i teraz” żyje 

otrzymaniem łask, których się spodziewa
186

. Wreszcie wiara jest wywodem rzeczy 

niewidzialnych, czyli swoistym „dowodem” na realność tego, czego nie da się dowieść w 

odwołaniu do zmysłu wzroku, dotyku czy słuchu. Ale rozumiano ten fragment w taki oto 

sposób, że wiara umożliwia takie zaangażowanie duszy, w ramach którego to, czego nie 

widać jest bardziej „obecne”, aniżeli to, co podpowiadają zmysły: onego niewidzialnego jakby 

widząc (Hbr 11,27). 

 Poczynione dotychczas uwagi budują istotny kontekst, dzięki któremu staje się 

zrozumiałe skojarzenie definicji wiary jako takiej z problematyką katolickiej Mszy świętej. 

Wujkowy dopowiada bowiem, że „tać jest chwała wiary (…), iż to wierzymy, czego nie 

widzimy”, powołując się przy tym na autorytet św. Augustyna. Na podstawie tak lapidarnego 

sformułowania trudno ustalić, o jakie konkretnie dzieło Doktora Łaski tutaj chodzi. Jest to 

jednak sprawa drugorzędna, ponieważ temat wiary jako uznania i przyjęcia za prawdziwe 

tego, co niewidzialne zmysłami, pojawia się w dziełach św. Augustyna stosunkowo często. 

Można o tym przeczytać chociażby w kazaniu De fide: 

 

                                                           
186 Zob. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 
2007, s. 268; por. J. Ratzinger, . 
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Źródłem dobrego życia, którego celem powinno być życie wieczne, jest prawdziwa 

wiara. Wiara znaczy wierzyć w to, czego nie widzisz. Nagrodą za wiarę jest ujrzenie 

tego, w co wierzysz. W okresie wierzenia tak, jak w okresie zasiewu nie odchodzimy; 

aż do końca nie odchodzimy, lecz czekamy, dopóki nie zbierzemy tego, co 

zasialiśmy
187

. 

 

 Wujek zaadoptował naukę św. Augustyna na temat wiary, która jest wywodem rzeczy 

niewidzialnych (Hbr 11,1), a więc polega na tym, że „wierzymy, czego nie widzimy” do 

doktryny o realnej obecności Jezusa Chrystusa w chlebie i winie eucharystycznym. 

Najświętszy Sakrament jest tu jakby najwyższym przejawem wiary Kościoła. Na sposób 

zmysłowy nie widać w nim bowiem ciała Zbawiciela. Zarazem jednak Jego obecność należy 

– jak głosi doktryna Kościoła katolickiego – uznać za coś w pełni realnego, a nawet bardziej 

rzeczywistego od struktury chleba, którą widzą oczy i czuje zmysł smaku. Na podobnym 

przekonaniu teologicznym opiera się zresztą pieśń eucharystyczna Tantum ergo Sacramentum 

św. Tomasza z Akwinu (w bardzo wielu aspektach intelektualnego spadkobiercy św. 

Augustyna), której fragment brzmi: „co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas” 

(Praestet fides suplementum sensuum de defectui)
188

. W tym duchu dawni autorzy wyjaśniali 

również najbardziej znany fragment Nowego Testamentu na temat napięcia pomiędzy wiarą, 

czy raczej „wierzeniem” a „widzeniem”: Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli (J 

20,29). Choć obietnica Jezusa Chrystusa dotyczyła w tym przypadku uznania prawdziwości 

zmartwychwstania, autorzy wczesnochrześcijańscy, jak również pisarze staropolscy chętnie 

powoływali się na nią w kontekście sporów o realność Ciała Pańskiego w Eucharystii. 

Jak widać, Wujek zaadaptował patrystyczne teksty na temat istoty wiary do rozwijanej 

przez siebie wykładni katolickiej teologii Mszy świętej Raz jeszcze należy podkreślić wagę 

tego przeniesienia; poniekąd znamionuje ono również potrydencki rozwój kultu 

eucharystycznego, który odbywał się nie bez wsparcia przytaczanych z tej okazji tekstów 

patrystycznych. Wiadomo, że reformacja odrzuciła zarówno ofiarniczy (przebłagalny i 

zbawczy) charakter liturgii Kościoła, jak i realną obecność ciała i krwi Jezusa Chrystusa w 

Sakramencie Ołtarza. Stanowisko katolików było w tej materii jednoznaczne: podczas Mszy 

świętej na sposób mistyczny i ukryty, acz najzupełniej realny uobecnia się ta sama śmierć 

krzyżowa Jezusa, która miała miejsce w Galilei. Nie jest to zatem symbol, naśladowanie ani 

                                                           
187 Augustyn z Hippony, Kazanie 43. O wierze [w:] tegoż, Wybór mów. Kazania świąteczne i okolicznościowe, 
tłum. J. Jaworski, Warszawa 1973, s. 329. 
188 Tantum ergo Sacramentum [w:] Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny, oprac. W. Kądziela, Warszawa 
2012, s. 228-229. 
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wspomnienie, ale najdosłowniej ta sama ofiara, dzięki której ludzkość została odkupiona z 

mocy grzechu i śmierci. Nie trzeba w tym miejscu dodawać, że spory z reformatorami 

dotykały spraw fundamentalnych dla Kościoła, ponieważ dwa główne założenia Mszy, czyli 

transsubstancjacja oraz uobecnienie krzyża Golgoty, stanęły u samych podstaw kultu oraz 

pobożności katolickiej
189

. Toteż autor komentarza w objaśnieniu do najbardziej spornych 

fragmentów, czyli obecnych u synoptyków opisów Ostatniej Wieczerzy (zob. Mt 26,26-30; 

Mk 14,22-25; Łk 22,14-23), dokonuje swego rodzaju patrystycznej kompilacji. 

Nagromadzenie świadectw wczesnochrześcijańskich (mających potwierdzić „starożytność”, 

„zgodność” i „powszechność” wykładni katolickiej) pełniło kilka zasadniczych funkcji w 

ramach perswazyjnego wymiaru komentarza. 

Ciekawe uwagi padły w komentarzu w związku z objaśnieniem wersetu: A gdy oni 

wieczerzali wziął Jezus chleb, i błogosławił, i łamał, i dawał uczniom swoim, i rzekł: Bierzcie, 

i jedzcie: to jest ciało moje (Mt 26,26). Wujek przytoczył wpierw opinię św. Augustyna 

zawartą w dziele Enarrationes in psalmos, zgodnie z którą Jezus Chrystus wpierw dokonał 

ofiary baranka paschalnego według przepisów Aarona, a następnie ustanowił ofiarę ciała i 

krwi swojej według porządku Melchizedeka. Następnie pojawia się „świadectwo” św. 

Ireneusza z Lyonu, a więc autora tworzącego pod koniec II wieku, który w Adversus haereses 

stwierdził, że Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił ofiarę Nowego 

Przymierza. Jako taka już wtedy musiała być zatem oddaniem prawdziwego życia i wylaniem 

prawdziwej krwi, zastępując tym samym ofiary Starego Przymierza. Co więcej – jak 

kontynuuje św. Ireneusz, a za nim Wujek – poświęcenie chleba i wina, które było tym 

samym, co późniejsze oddanie życia przez Chrystusa (na zasadzie antycypacji), zostało 

następnie ustanowione jako wieczyste poświęcenie. Tę samą ofiarę „kościół wziąwszy od 

Apostołów po wszystkim świecie ofiaruje Bogu”
190

. Dalszych argumentów dostarczył św. 

Leon Wielki oraz św. Jan Chryzostom, których zdaniem tylko prawdziwe oddanie życia na 

ofiarę mogło zastąpić ofiary z baranka, zaś za słowami Jezusa kryły się „i figury, i 

prawda”
191

. Słowa to jest ciało moje (Mt 26,26) byłyby zatem antycypacją polegającą na 

                                                           
189 Zob. P. Milcarek, Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Kraków 2009, s. 21-91; M. 
Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich, t. I, 
tłum. A. Kuleszo, Warszawa 2012, s. 97-142; T. Grabowski, Interpretacja naiwna czy mistyczna? 
Alegoryczne odczytanie rytu Mszy świętej drogą do duchowości liturgicznej [w:] Duchowość kształtowana 
przez liturgię, red. K. Porosło, Kraków 2017, s. 57-92; por. Cum Marthae Circa [List papieża Innocentego III 
do Jana, arcybiskupa Lyonu] z 1202 roku; 13 sesja Soboru Trydenckiego, Dekret o sakramencie Eucharystii 
z 11 października 1551 roku. 
190 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1151. 
191 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1151. 
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uobecnieniu. W chlebie i winie już w trakcie Ostatniej Wieczerzy niejako wydarzyła się 

śmierć Zbawiciela, która w wymiarze historycznym miała nadejść następnego dnia. 

Dla Wujka istotny okazał się również szczegół, mówiący iż Jezus błogosławił chleb i 

wino, zanim podał je uczniom jako własne ciało i krew. Charakter tego błogosławieństwa 

przyrównany został do stwórczej mocy Boga. Wujek stwierdził bowiem, że „chleb i wino 

bywa przemienione w ciało i krew Pańską tąż mocą wszechmocną, którą świat jest stworzony 

i którą słowo w żywocie panieńskim jest wcielone”
192

. To skojarzenie doktryny o 

transsubstancjacji z wiarą we wszechmoc Boga zostało zresztą zapożyczone od św. Cypriana 

z Kartaginy, św. Ambrożego z Mediolanu oraz św. Jana z Damaszku. Dodatkowo Wujek 

rozciągnął całą argumentację na refleksję wokół opisanych w ewangeliach cudów Jezusa, 

wychodząc przy tym z przekonania, że „błogosławieństwo Boże zawsze jest skuteczne”
193

. 

Skoro Chrystus jednym słowem mógł wpływać na siły przyrody, uzdrawiać czy wskrzeszać, 

to tym bardziej możliwa stała się zamiana chleba i wina w ciało i krew. Na poparcie tego sądu 

przytoczony został traktat De his, qui mysteriis initiantur cum nonnullis aliis św. Ambrożego 

z Mediolanu, wedle którego „większa jest (…) moc poświęcenia, niźli przyrodzenia: 

ponieważ poświęceniem i sama się natura przemienia”
194

. Ujawnia się tutaj kontekst 

liturgiczny, dotyczący chociażby nabożeństwa wielkosobotniego, które zawiera pieśni 

oznajmiające, że odkupienie i zbawienie człowieka było dziełem wspanialszym od stworzenia 

świata. W ten teologiczny obraz wpisywałaby się również tajemnica Eucharystii. Msza święta 

jawiłaby się zatem jako najwyższe doczesne dobro, zaś jej sprawowanie – jako najważniejsza 

ludzka czynność.  

Część Wujkowych uwag posiada wyraźny kontekst nowożytnych sporów o 

interpretację „znaku”, „figury” oraz „pamiątki” Wieczerzy Pańskiej. Kluczowym pojęciem 

okazał się tutaj łaciński termin sacramentum, którym św. Hieronim tłumaczył pojawiające się 

w Septuagincie i Nowym Testamencie wieloznaczne greckie słowo μυστήριον
195

. Zdaniem 

                                                           
192 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1151. 
193 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1151. 
194 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1151. 
195 W pewnych miejscach Pisma termin μυστήριον oznaczał wtajemniczenie wiernych w zbawczy plan 
Chrystusa (zob. Mt 13,11; Mk 4,11; Łk 8,9; Rz 16,25; 1 Kor 2,1-7; Ef 1,9; Kol 4,3; 1 Tm 3,16), w innych – 
zapowiedzi związane z powołaniem pogan i ludu Izraela (zob. Rz 11,25; Ef 3,3-9; Kol 1,26-27), a wreszcie 
– duchowe oświecenie (zob. 1 Kor 13,2, Ef 6,19; Kol 2,2; 1 Tm 3,9) oraz sprawy eschatologiczne (zob. 1 
Kor 15,51; Ap 1,20; 17,7). Istnieją również zapisy mówiące z jednej strony o szafarzach tajemnic Bożych (1 
Kor 4,1), a z drugiej – o odrzuceniu Chrystusa, przez które się już sprawuje tajemnica nieprawości (2 Tes 
2,7). Najistotniejszy dla katolickiej sakramentologii okazał się jednak fragment Listu do Efezjan, w którym 
związek Chrystusa z Kościołem przyrównany został do małżeńskiej jedności kobiety i mężczyzny, tym 
samym jawiąc się jako sacramentum magnum, czyli sakrament wielki (Ef 5,32). Św. Hieronim na każde z 
przytoczonych miejsc tłumaczył przy użyciu słowa sacramentum. Dotyczy to jedynie Ef 1,9; 3,3, 3,9; 5,32; 
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św. Ambrożego, „w ś[więtym] Sakramencie nie masz więcej chleba, który przyrodzenie 

sprawiło: ale jest to, co przeżegnanie poświęciło (to jest ciało Pańskie)”
196

. Przez pojęcie 

sacramentum należałoby zatem rozumieć coś więcej, aniżeli „symbol” oraz „znak” mającej 

nadejść męki, czy nawet coś głębszego od „pamiątki” dawnych wydarzeń, nawet jeżeli 

ewangelicznemu opisowi Ostatniej Wieczerzy towarzyszy polecenie: To jest ciało moje, które 

się za was dawa: to czyńcie na pamiątkę moję (Łk 22,19; por. 1 Kor 11,23-26). Aby 

uwiarygodnić opinię Kościoła katolickiego, Wujek dwukrotnie powołał się na autorytet św. 

Jana z Damaszku (zestawionego z bizantyjskim pisarzem, Teofilaktem Symokattą), który 

„przez znak i figurę” rozumiał sakrament, czyli „zwierzchnią osobę chleba i wina”
197

.  

W kwestii wspomnianej „pamiątki”, czyli commemorationis (w oryginale użyty został 

termin ἀναμιμνήσκω w formie ἀνάμνησιν), Wujek powołał się na interpretację św. Jana 

Chryzostoma, wedle którego Jezus dał uczniom do zrozumienia, że odtąd sprawowana będzie 

wciąż ta sama, jedyna i niepowtarzalna ofiara krzyżowa. Nie będzie ona ponawiana, lecz 

powtarzana przez nieustanne uobecnianie tego, co już raz się wydarzyło. „Nie inszą tedy 

ofiarę – stwierdza św. Jan Chryzostom w relacji Wujkowej – ale jednę zawsze czynimy: a 

raczej pamiątkę onej krwawej ofiary sprawujemy”
198

. W ten sposób jezuita wyjaśnia 

„pamiątkę” jako sprawowanie wydarzenia, które miało miejsce w określonym momencie w 

historii, a zarazem staje się obecne „tu i teraz” w trakcie każdego nabożeństwa. Wujek nie 

dostrzega tu zatem – niejako wbrew egzegezie protestanckiej, a zgodnie z tradycyjną 

wykładnią katolicką – sprzeczności pojęcia commemoratio z realnością ofiary krzyżowej 

sprawowanej w trakcie Mszy świętej. W tej optyce liturgia jest oczywiście „pamiątką” 

Ostatniej Wieczerzy, ale jej istota nie ogranicza się do dosłownie rozumianego przypomnienia 

męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, lecz jest jej uobecnieniem. 

Wujek poświęcił też sporo uwagi wzmiankom na temat tzw. „wieczerzy Pańskiej” 

(czyli, zdaniem katolików, pierwotnej formy Mszy świętej), które znalazły się w 1 Liście do 

Koryntian. Tak jak w przypadku ewangelicznych opisów Ostatniej Wieczerzy, pojawiła się w 

nich wzmianka o szczególnym „błogosławieństwie” chleba i wina. Z punktu widzenia sporów 

międzywyznaniowych najistotniejsze okazały się jednak dwa retoryczne pytania Pawła 

Apostoła: Kielich błogosławienia, któremu błogosławimy, izali nie jest uczestnictwem krwie 

Chrystusowej? I chleb, który łamiemy, izali nie jest uczestnictwem ciała Pańskiego (1 Kor 

                                                                                                                                                                                     
Kol 1,27; 1 Tm 3,16; Ap 1,20; 17,7, jak również niektórych miejsc ksiąg starotestamentowych, takich jak 
Księga Mądrości czy Księga Daniela. 
196

 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1151. 
197 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1151. 
198

 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1223. 
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10,16). Kościół katolicki przyjął ten werset jako czytelny dowód na „starożytność” wiary w 

realną obecność Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Kluczową rolę odegrała tutaj 

kwestia właściwego rozumienia użytego przez Apostoła Pawła terminu κοινωνός, w 

Wulgacie oddanego jako communicatio oraz participatio. Komentarz do tych miejsc 

opatrzony został fragmentami Homiliarum ad populum św. Jana Chryzostoma oraz 

Commentarii in Joannem św. Cyryla z Aleksandrii, które „uczestnictwo we krwi 

Chrystusowej” interpretują w kontekście duchowo-cielesnej natury ludzkiej. Stąd też jezuita 

stwierdza, że „Pan Chrystus jednoczy się z nami przez używanie tego Sakramentu, nie tylko 

przez miłość, ale też prawdziwie i cieleśnie”
199

.  

Odwołanie się Wujka do cnoty miłości przypomina pod pewnymi względami spór 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze Stanisławem Hozjuszem, który po stronie katolickiej 

opierał się wszakże na Augustynowym rozumieniu caritatis jako zasady jednoczącej (a więc 

uzasadniającej „katolickość”, tę podstawową ideę Kościoła łacińskiego). Podobnie u 

jezuickiego biblisty: ponieważ communicatio sanguinis Christi, czyli komunia święta, 

ugruntowana została przede wszystkim na miłości Bożej, to nie może dotyczyć jedynie uczuć 

i woli, ale powinna angażować całokształt natury człowieka, wraz z jego wymiarem 

cielesnym. Bóg „prawdziwie a rzeczywiście ciało swe z nami złącza”
200

. To 

urzeczywistnienie ofiary krzyżowej przenika zarówno w wymiar duchowy, jak i fizyczny. 

Dlatego też wbrew zastrzeżeniom obozu protestanckiego, Wujek powtarza stanowisko 

Kościoła, które mówi, że jednoczenie człowieka z Bogiem powinno dokonywać się za 

pośrednictwem materii sakramentu, ten zaś nie jest tylko abstrakcyjnym symbolem, ale 

prawdziwą krwią i ciałem Zbawiciela. Zdaniem Wujka takie pojęcie sakramentalności 

konsekrowanego chleba i wina pochodzi nie tyle z późniejszych przekazów tradycji, ale 

wprost od Pawła Apostoła, który pisał: ja wziąłem od Pana, com też wam podał (1 Kor 

11,23).  

W zakończeniu Pawłowego wywodu na temat zgromadzeń eucharystycznych można 

przeczytać: A inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię (1 Kor 11,34), co dla jezuickiego autora 

stanowiło czytelny dowód na to, iż przepisy dotyczące godnego sprawowania Mszy świętej 

mają pochodzenie apostolskie. Aby wzmocnić swoją tezę, Wujek przywołał Epistolam 118 

św. Augustyna, mającą głosić iż „ten porządek, który przy ofierze Mszej Ś[więtej] kościół po 

wszem świecie zachowuje, od Pawła Apostoła jest postanowiony”
201

. W 1 Liście do 

                                                           
199 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1357. 
200 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1357. 
201

 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1359. 
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Koryntian przekazane zostały na piśmie tylko ogólne zasady działania liturgicznego, „nie 

żeby tu wszystek porządek sprawowania jego miał opisować”
202

; reszty pouczył ustnie, 

podczas osobistej wizyty w korynckiej wspólnocie wiary. Pewnych dodatkowych wskazówek 

miałby dostarczać werset, mówiący że ktobykolwiek jadł ten chleb, abo pił kielich Pański 

niegodnie: będzie winien ciała i krwie Pańskiej (1 Kor 11,27). Dla Wujka spożywanie 

Wieczerzy Pańskiej nie było zatem zwykłą wieczerzą, która duchowo upamiętnia ofiarę 

Chrystusa. Wbrew temu, co twierdził Kalwin – jak przekonuje jezuita – pobłogosławiony 

chleb i wino można spożyć godnie lub niegodnie. Oznacza to, że pod „zwierzchnią osobą 

chleba i wina” kryje się coś więcej, aniżeli podpowiadają zmysły; nie symbol albo znak 

Zbawiciela, ale rzeczywista obecność
203

. Następny werset dodaje zresztą: Niechajże 

doświadczy samego siebie człowiek: a tak, niech je z chleba tego, i z kielicha pije (1 Kor 

11,28). Użyte przez św. Hieronima słowo probare, tłumaczone przez Wujka jako 

„doświadczanie samego siebie”, miałoby dotyczyć sakramentu spowiedzi, przez który wierny 

oczyszcza się, aby godnie przyjmować ciało Pańskie. Uwagi te zdaje się potwierdzać św. 

Augustyn (a w rzeczywistości traktat De Salutaribus Documentis niepewnego autorstwa, choć 

przypisywany biskupowi Hippony), wedle którego „kiedy mamy przyjąć Ciało Pańskie, 

pierwej się mamy do spowiedzi i pokuty uciec”
204

. 

  

                                                           
202

 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1359 
203 Zob. J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1151. 
204

 J. Wujek, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, jw., k. 1359. 
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5. Antytrynitaryzm wobec spuścizny Ojców Kościoła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Ogólne rozpoznanie 

 

Nowożytnych antytrynitarzy, czyli chrześcijan odrzucających dogmat o Trójcy Świętej, 

zwykło się nazywać mianem arian. Określenie to okazuje się jednak pod wieloma względami 

nieadekwatne z uwagi na fakt, iż doktryna Braci Polskich znacząco różniła się od poglądów 

wczesnochrześcijańskiego prezbitera, Ariusza z Aleksandrii, jak również jego uczniów i 

kontynuatorów. Pomimo iż odrzucenie boskości Jezusa Chrystusa oraz osobowego charakteru 

Ducha Świętego stanowiło wspólny element obu grup religijnych (notabene, oddzielonych od 

siebie niemal trzynastoma wiekami rozwoju myśli chrześcijańskiej), trudno w istocie dostrzec 

w Miguelu Serwecie, Franciszku Stankarze czy Fauście Socynie bezpośrednich 

spadkobierców arianizmu. Należy wobec tego zapytać, z jakich źródeł i wstępnych założeń 

wypływał światopogląd tak socynian, jak i starożytnych arian, a następnie dokonać 

porównawczego zestawienia obu tych ruchów religijnych. 

 Jak już wspomniano w niniejszej pracy przy okazji omawiania antyreformacyjnych 

pism Hozjusza, trwająca w pierwszej połowie IV wieku kontrowersja ariańska przeszła do 

historii jako „walka o jedną literę i” (pomińmy rozróżnienie arian na anomejczyków, 

homejczyków oraz semiarian, czyli homojuzjan). Podczas gdy katolicy określali Chrystusa 

terminem homoousios („współistotny”), arianie preferowali podobnie brzmiące, ale skrajnie 

odmienne teologicznie sformułowanie homoiousios („podobny co do istoty”). Punktem 

wyjścia była dla Ariusza wywiedziona z neoplatonizmu koncepcja „ontycznego 

subordynacjonizmu”
205

, czyli „poddania” Syna Ojcu. Sam subordynacjonizmu w mówieniu o 

Trójcy przyjmowany był w znacznie mniej radykalnej formie przez tak ważnych dla 

                                                           
205 Zob. F. Courth, Bóg trójjedynej miłości, tłum. M. Kowalczyk, Amateca. Podręczniki teologii katolickiej, t. 
6, Poznań 1997, s. 172-175. 
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katolickiej ortodoksji autorów, jak św. Ignacy Antiocheński, św. Justyn Męczennik, Tertulian, 

Orygenes czy św. Dionizy Wielki
206

. Ariusz uznał, że Jezus Chrystus był tylko stworzeniem, 

wprawdzie „pierwszym” i najdoskonalszym, ale jednak wywiedzionym z nicości, a więc 

odległym od Ojca jak skończoność (jakkolwiek byłaby wielka) od nieskończoności
207

. Warto 

w tym miejscu powtórzyć, że katolicka apologetyka przełomu szesnastego i siedemnastego 

wieku widziała w arianizmie pierwszą ekspresję źle pojętego literalizmu biblijnego. Chodziło 

wszakże o nieobecność filozoficznego terminu homoousios w którymkolwiek fragmencie 

Pisma. Był to jeden z argumentów Hozjusza przeciwko luterańskiej zasadzie sola Scriptura. 

Ale skojarzenie arianizmu z nowożytnym sporem o „biblijność” i „nie biblijność” może 

opierać się równie dobrze na fundamencie wcześniejszej myśli, jak chociażby na Historia 

Ecclesiastica pisarza kościelnego z przełomu IV i V wieku, Sokratesa Scholastyka. W dziele 

tym możemy przeczytać o wyznaniu wiary Akacjusza, który pisał:  

 

A ponieważ sformułowanie mówiące o współistotności i sformułowanie o 

współpodobieństwie niepokoiło wielu w minionej epoce i niepokoi po dziś dzień – ba, 

podobno ostatnio wprowadzają niektórzy innowację mówiąc o braku podobieństwa u 

Syna w porównaniu z Ojcem – usuwamy sformułowanie mówiące o współistotności i 

sformułowanie mówiące o współpodobieństwie, jako obce i niespotykane w Piśmie 

Świętym
208

.  

 

 Kwestia szesnastowiecznych i siedemnastowiecznych „arian” przedstawia się zgoła 

inaczej. Doktryna Braci Polskich opierała się na racjonalizmie religijnym definiowanym jako 

dążenie do postawienia rozumu w roli jedynego kryterium prawdziwości poszczególnych 

                                                           
206 Zob. R.M. Leszczyński, Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa, 
Warszawa 2003, s. 209-222; 294-297; por. J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988, 
s. 107-108; H. Pietras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2000, s. 192. 
207 „(…) od mniej więcej 315 r. uznany za herezję dotyczącą relacji między Ojcem a Synem w Trójcy Świętej 
i wcielenia oraz rozwiązująca problem Syna w sensie «podwójnego Logosu»; natomiast wypowiedzi tej 
herezji na temat Ducha Świętego są tylko prostą konsekwencją stanowiska w powyższych kwestiach. 
Według arianizmu Logos jest – z jednej strony – zawsze w Bogu, właściwością Boga, z drugiej strony – nie 
jest wieczny jak Ojciec, otrzymał jednak istnienie przed początkiem czasu bezpośrednio od Ojca jak żadne 
inne stworzenie, jednakże nie z substancji Ojca. Tak więc jest On zarazem zrodzony i stworzony, jest 
Bogiem tylko przez partycypację jak my, istotą pośrednią między Bogiem a światem. Dla próby tenże 
Logos musiał się stać radykalnie człowiekiem, według arianizmu w ten sposób, że Logos zajął w człowieku 
Jezusie miejsce duszy ludzkiej, tak że Jezus nie miał duszy ludzkiej” (K. Rahner, H. Vorgrimler, Hasło: 
„Arianizm” [w:] tychże, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 
24-25); por. H. Mason, Hasło „Arianizm” [w:] tegoż, Słownik herezji w Kościele katolickim, tłum. B. Sęk, 
Katowice 1993, s. 67-70. 
208 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. S.J. Kazikowski, Warszawa 1986, s. 249-250. 
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artykułów wiary, a nawet źródła samej wiary religijnej
209

. Wbrew postulatom przedstawicieli 

największych wyznań protestanckich, w tym ujęciu pewnym rewizjom podlegało także 

Pismo. Był to zresztą bezpośredni powód, dla którego antytrynitarzy zwalczali nie tylko 

katolicy, ale również luteranie czy kalwini. Jak przekonuje Zbigniew Kuderowicz, 

socynianizm był w istocie nowym podejściem do kwestii religijnych, mocno sprzężonym z 

rozwojem nowoczesnej nauki
210

. „W tej atmosferze – pisze polski historyk filozofii – już w 

końcu XVI w. pojawiają się coraz śmielsze próby zastosowania krytycznego naukowego 

myślenia do objaśniania religii”
211

. Z tego też powodu nie powinno się w nim widzieć 

prostego powrotu do teologii Ariusza. Sami przedstawiciele nowożytnego antytrynitaryzmu, 

tacy jak Hieronim Moskorzowski czy Jonasz Szlichtyng, odżegnywali się od jakichkolwiek 

inspiracji myślą teologiczną wczesnochrześcijańskiego prezbitera i herezjachy z 

Aleksandrii
212

. Co więcej, w opublikowanym w 1616 roku traktacie Refutatio Duorum 

Martini Smiglecii Jesuitae Librorum, Walenty Smalcius zarzucił katolikom oraz luteranom 

błędną wiarę w preegzystencję Chrystusa, co – zdaniem autora – łączy ich właśnie z 

twierdzeniami Ariusza
213

. Zarazem jednak działalności Braci Polskich można ujmować jako 

swego rodzaju przedłużenie, a nawet radykalizację indywidualizmu religijnego, który był tak 

charakterystyczny dla humanizmu renesansowego
214

. Dość wspomnieć, że z antytrynitarzami 

sympatyzowali zarówno Erazm z Rotterdamu, jak i Andrzej Frycz Modrzewski (ten drugi 

zresztą niejednokrotnie stawiany w jednym szeregu z najwybitniejszymi przedstawicielami 

tzw. „arianizmu”)
215

. 

 Warto w tym miejscu wspomnieć o Stanisławie Hozjuszu, wszakże jednym z 

najzagorzalszych przeciwników działań unitariańskich, zdaniem którego arianizm III wieku 

był pierwszą wyraźną ekspresją idei znajdującej swoje rozwinięcie w późniejszym 

sformułowaniu sola Scriptura. W ujęciu kardynała Ariusz byłby zatem duchowym i 

                                                           
209 Zob. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989, s. 246. 
210 Zob. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, jw., s. 246-253. 
211 Zob. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, jw., s. 247. 
212 Zob. H. Moskorzowski, Zniesienie Zawstydzenia, które X. Piotr Skarga jezuita wnieść niesłusznie na zbór 
Pana Jezusa Nazareńskiego usiłował. Uczynione przez Hieronima Moskorzowskiego z Moskorzowa, Raków 
1607, s. 185; J. Szlichtyng, Wyznanie wiary zborów tych, które się w Polsce Christiańskim tytułem pieczętują, 
[Lucławice] 1646, k. Av. Jest to polski przekład traktatu tegoż autora, Confessio fidei Christiane edita 
nomine ecclesiarum Polonicarum... A. 1642, [brak miejsca wydania] 1646. 
213 Zob. W. Smalcius, Refutatio Duorum Martini Smiglecii Jesuitae Librorum. Quos de erroribus Novorum 
Arianorum inscripsit, Raków 1616, s. 11. 
214 Zob. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, jw., s. 246; por. J. Tazbir, Ideologia arian polskich, 
Warszawa 1956, s. 3-36; Z. Ogonowski, Racjonalizm religijny arian [w:] Z. Ogonowski, Ł. Kurdybach, W. 
Urban, Arianizm w Polsce, Warszaw 1972, s. 1-21. 
215 Zob. S. Piwko, Polityczne aspekty „Ksiąg trzech” Andrzeja Frycza Modrzewskiego [w:] Wokół dziejów i 
tradycji arianizmu, red. L Szczucki, Warszawa 1971, s. 127-139; por. K. Drzymała, Bracia polscy zwani 
arianami, „Studia Theologica Varsaviensia”, nr 1/2 (1963), s. 245-248. 



90 
 

intelektualnym ojcem nie tylko Braci Polskich, ale także luteranów. Skojarzenie to można by 

uznać za przejaw retoryki charakterystycznej dla ówczesnej katolickiej literatury 

apologetycznej. W jednym z pomniejszych pism Hozjusza pojawiło się jednak odniesienie do 

Sokratesa Scholastyka jako autora tworzącego w V wieku, który dostrzegł w arianizmie 

swego rodzaju literalizm biblijny. W wyznaniu  wiary heterodoksyjnego biskupa z IV wieku, 

Akacjusza z Cezarei, rzeczywiście można spotkać się z fragmentem: „usuwamy 

sformułowanie mówiące o współistotności i sformułowanie mówiące o współpodobieństwie, 

jako obce i niespotykane w Piśmie Świętym”
216

. Pomijając jednak źródła i wzorce, które 

zasilały antyunitariańskią retorykę kontrreformatorów, cała logika Hozjuszowej filipiki 

wymierzonej w unitarian, okazuje się zdecydowanie bardziej adekwatna w stosunku do 

zwolenników Lutra. Przedstawiciele wielkich wyznań protestanckich, takich jak luteranizm 

czy kalwinizm, wyznawali wprawdzie wiarę w Trójcę Świętą, jednak kierowali się zasadą 

„samowystarczalności” i „nadrzędności” dosłownej wykładni Pisma Świętego. Socynianizm 

był z kolei reakcją na obecny w protestantyzmie literalizm biblijny. W ujęciu Braci Polskich 

idea sola Scriptura polegała bowiem na autorytecie dosłownie odczytanych wersetów Pisma, 

przez co umniejszano rangę ludzkiego rozumu. 

 Dla socynian wszystko, co religia podaje człowiekowi do wierzenia powinno było 

ostatecznie mieścić się w ramach rationis, tj. być „na miarę ludzkiego rozumu”, jeżeli 

oczywiście ma zostać uznane za prawdziwe i natchnione
217

. Samo Objawienie miałoby 

jedynie dostarczać reguły rozumowania, do której człowiek może jednak dojść poprzez 

naturalny rozwój własnego rozumu. Niezgodne z tą definicją okazują się jednak wszelkie 

paradoksy, na których zbudowana została chociażby późnopatrystyczna oraz średniowieczna 

trynitologia. W związku z tym także praktyka chrześcijańska powinna być – zdaniem 

czołowych twórców z grona Braci Polskich – pozbawiona tego, co katolicyzm nazwał 

„tajemnicą wiary”. Można wnioskować, że socynianizm był w istocie reakcją na obecny w 

protestantyzmie literalizm biblijny, który polegał na autorytecie dosłownie odczytanych 

wersetów Pisma, a przez to umniejszał rangę ludzkiego rozumu
218

. „Uzależnienie interpretacji 

Pisma Świętego od tak szeroko i niekrytycznie pojmowanego rozumu – twierdzi Antoni 

Szwed – miało ogromny wpływ na odrzucenie fundamentalnych sformułowań 

dogmatycznych luteranizmu i kalwinizmu”
219

. Deklaratywnie teksty biblijne pozostawały dla 

                                                           
216  
217 Zob. A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia, jw., s. 49. 
218 Zob. A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia, jw., s. 50. 
219 A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia, jw., s. 50. 
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unitarian podstawą wiary, choć należy zauważyć, że z pewną rezerwą odnoszono się do 

opisów cudów czy odkupieńczej wartości śmierci Chrystusa. 

 Widać zatem, że już sam kontekst powstania i rozwoju antytrynitaryzmu Braci 

Polskich znacząco różnił się od ontycznego subordynacjonizmu Ariusza. Idąc tym tropem, 

można wskazać na szereg innych fundamentalnych różnic. Przede wszystkim socynianie, 

podobnie jak Erazm z Rotterdamu oraz Andrzej Frycz Modrzewski, dążyli do uznania 

całkowitej tolerancji religijnej i wzajemnego porozumienia między wyznaniami 

chrześcijańskimi, która przekształciła się w jasno deklarowany irenizm
220

. Bracia Polscy nie 

wierzyli przy tym w nieśmiertelność duszy oraz istnienie piekła. Oba te przekonania, obecne 

wszakże w doktrynie bodaj wszystkich wielkich wyznań chrześcijańskich, wchodziły w 

konflikt z przyjętą przez unitarian „zasadą rozumu”. Skoro człowiek stanowi jedność duszy i 

ciała, musi przejść do swego rodzaju niebytu, oczekując dopiero „ponownego 

ukształtowania” w dniu zmartwychwstania. Podobnie  miłosierdziem Boga nie sposób 

pogodzić istnienia wiecznego piekła, jak gdyby manichejskiego drugiego Królestwa obok 

Królestwa niebios. Dlatego losem grzeszników byłoby ostateczne odejście w nicość. Na tym 

przykładzie jeszcze wyraźniej widać, że antytrynitaryzm Braci Polskich był pochodną tej 

samej zasady, która doprowadziła do zanegowania tradycyjnej eschatologii wielkich wyznań 

chrześcijańskich. Nie trzeba dodawać, że odrzucenie wiary w istnienie piekła oraz życia 

pozagrobowego (a więc koncepcji nieśmiertelnej duszy oddzielonej od ciała na czas przed 

powszechnym zmartwychwstaniem) było czymś obcym starożytnemu arianizmowi. 

 

 

5.2. Antytrynitaryzm a metoda lektury Ojców Kościoła 

 

Istnieje przekonanie, że nowożytny antytrynitaryzm jako radykalna odsłona indywidualizmu 

religijnego, niechęci do dziedzictwa scholastycznego, albo po prostu skrajny odłam 

kalwinizmu, ustosunkowywał się wrogo do całego dziedzictwa patrystycznego. Ma to 

oczywiście swoje uzasadnienie ze względu na fakt, iż krytyka katolickiej Tradycji, którą ze 

zrozumiałych przyczyn uprawiali Bracia Polscy, pociągała za sobą oczywiste 

przewartościowanie miejsca i znaczenia spuścizny intelektualnej Ojców Kościoła. Zarazem 

jednak najwybitniejsi pisarze związani z unitarianizmem dokonywali swego rodzaju 

reinterpretacji fragmentów poszczególnych dzieł wczesnochrześcijańskich, także po to, aby za 

                                                           
220 Zob. A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Kęty 2011, s. 44-
45. 
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jej pomocą uprawomocnić doktrynę rozwijaną w rakowskim zborze. Biorąc pod uwagę cechę 

wspólną „humanistów chrześcijańskich” oraz antytrynitarzy, którą było odrzucenie 

scholastycznych narzędzi formułowania dogmatów, staje się zrozumiałe, dlaczego Bracia 

Polscy wspierali swoiście rozumiany biblicyzm dążeniami do rekonstrukcji tzw. „pierwotnej”, 

albo Pawłowej nauki w oparciu o teksty antyku chrześcijańskiego. 

 Niektórzy badacze upatrują początków polskiego antytrynitaryzmu w działalności 

krakowskiego koła, którego członkowie zbierali się potajemnie pod kierownictwem 

Franciszka Lismanina (notabene, prowincjała franciszkanów, później zaś kalwinisty oraz 

przeciwnika Stankara), spędzając czas na dyskusjach wokół potrzeby głębokich reform w 

Kościele oraz idei Erazma z Rotterdamu
221

. Ten swoisty „patronat” niderlandzkiego 

humanisty nie pozostaje bez znaczenia dla kwestii omawianej w tej pracy. Dość wspomnieć, 

że oddziaływał on na bodaj pierwszego antytrynitarza, Miguela Serveta (w tym także jego 

lektury Ojców Kościoła)
222

, a przez niego – na Braci Polskich, którzy znaleźli w nim 

sprzymierzeńca na drodze do ponownego odkrycia nauki starożytnego Kościoła. Wiadomo 

skądinąd, że Erazm z Rotterdamu, dążąc do przywrócenia pierwotnego, nieskażonego 

późniejszą tradycją tekstu Nowego Testamentu, odwoływał się do krytycznej oraz 

porównawczej lektury pism wczesnochrześcijańskich. Bodaj największym autorytetem był 

dla niego św. Hieronim ze Strydonu, którego uważał za wzorcowy przykład tłumacza i 

filologa skoncentrowanego na tajemnicach tekstów biblijnych
223

. W 1526 Erazm wydał 

natomiast editionem principem pięciu ksiąg Adversus haereses św. Ireneusza z Lyonu, dzieła 

niezwykle ważnego z punktu widzenia rozwoju doktryny katolickiej, jak również nowożytnej 

wiedzy o starożytności chrześcijańskiej
224

. 

 Zainteresowania źródłami patrystycznymi cechowały również niektórych członków 

Braci Polskich. Wzorem Erazma jeden z czołowych polskich antytrynitarzy, Wawrzyniec 

Krzyszkowski, przetłumaczył na użytek swojego zboru słynny traktat św. Justyna 

Męczennika, Dialogus cum Tryphone. Ten stosunkowo rzetelny przekład (aczkolwiek 

dokonany nie w oparciu o grecki oryginał, lecz o wersję łacińską) należałoby uznać za jedną z 

najważniejszych publikacji drugiej połowy szesnastego wieku
225

. Świętego Justyna Filozofa y 

                                                           
221 Zob. K. Drzymała, Bracia polscy zwani arianami, jw., s. 245-248; por. W. Krasiński, Zarys dziejów 
powstania i upadku reformacji w Polsce, t. I, Warszawa 1903, s. 90-91. 
222 Zob. A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia, jw., s. 43. 
223 Zob. L. Jardine, Erasmus, Man of Letters: The Construction of Charisma in Print, Princeton 2015, s. 147-
174. 
224 Zob. O. Reimherr, F.E. Cranz, Irenaeus Lugdunensis [w:] Catalogus Translationum Et Commentariorum, t. 
7, oprac. V. Brown, Washington 1992, s. 22. 
225 K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin. Monografia z dziejów polskiej literatury ariańskiej XVI wieku, 
Kraków 1929, s. 125; por. M. Chachaj, Wawrzyniec Krzyszkowski – arianin litewski (życie – działalność – 
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męczennika Rozmowa s Tryfonem Żydem, do Marka Pompeiusza napisana została opatrzona 

wstępem i komentarzami Krzyszkowskiego, a następnie opublikowana w języku polskim w 

1564 roku w Nieświeżu. Łatwo dojść do wniosku, że staropolski unitarianista widział w 

umiarkowanym subordynacjonizmie św. Justyna Męczennika uzasadnienie dla radykalnie 

antytrynitarnych poglądów. Choć tego rodzaju skojarzenie nacechowane jest oczywiście 

tendencyjną przesadą, chrystologia autora Dialogi starała się ustanowić porządek 

ontologiczny w Bogu, nie bez wpływów filozofii średniego platonizmu
226

. Tak czy inaczej, to 

dość wczesne świadectwo św. Justyna miało stanowić dowód tezy, wedle której wiara w 

boskość Jezusa Chrystusa jako Logosu pojawiłaby się dopiero na późniejszych etapach 

rozwoju (a według socynian – odstąpienia) doktryny chrześcijańskiej. 

Znawcy starożytności chrześcijańskiej zauważają, że myśl Tertuliana nie była wolna 

od pewnej dozy subordynacjonizmu
227

. Z drugiej strony można w niej odnaleźć dowody 

wiary w ontologiczną preegzystencję Jezusa, która stanowiła fundament katolickiej 

trynitologii
228

. Dość wspomnieć o Tertulianowej regule odnoszącej się do Wcielenia: 

„Widzimy tu dwa stany nie zmieszane, lecz złączone w jednej osobie Boga i człowieka” 

(Videmus duplicem statum, non confusum, sed coniunctum in una persona)
229

. Zarazem 

jednak pisarze związani ze zborem w Rakowie chętnie posługiwali się obecnym w dziełach 

Tertuliana rozróżnieniem na unus (jeden) i unum (jedno), wyciągając z niego szereg 

wniosków, które miały uzasadniać swego rodzaju „niedosłowność” fragmentów biblijnych o 

jedności Syna z Ojcem
230

. Argumentacji antytrynitarnej służyły również te spośród 

wypowiedzi Ojców Kościoła, które objaśniały kontekst powstania kolejnych Ewangelii, aby 

poprzez ustalenie tego specyficznego kontekstu narzucić interpretację poszczególnych 

wersetów i fragmentów. Bracia Polscy przytaczali wypowiedzi tych pisarzy, dla których 

chociażby Ewangelia według św. Jana spisana została po to, aby zarysować cezurę pomiędzy 

Starym a Nowym Przymierzem. Katolicy skłonni byli jednak dostrzec tutaj echo polemik z 

ebionitami nieuznającymi boskości Chrystusa oraz starania, aby podkreślić równość i jedność 

Syna z Ojcem. Stąd apologetyka katolicka, odnosząc się do argumentacji Braci Polskich, 

także odwoływała się do wczesnochrześcijańskich pisarzy uznanych przez unitarian za 

                                                                                                                                                                                     
poglądy), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne”, vol. 30/1976, 
s. 4. 
226 Zob. L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, tłum. A. Baron, Kraków 1994, s. 61. 
227 Zob. S. Radoń, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków 1993, s. 38-39. 
228 Zob. S. Radoń, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, jw., s. 63. 
229 Tertulian, Przeciw Prakseaszowi [w:] Trójca Święta (Tertulian, Przeciw Prakseaszowi – Hipolit, Przeciw 
Noetosowi), tłum. E. Buszewicz, S. Kalinkowski, Kraków 1996, s. 81; Tertullian, Tertullian's Treatise against 
Praxeas: The Text Edited, with an Introduction, and Commentary, oprac. E. Evans, Eugene 2011, s. 124. 
230 Zob. K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin, jw., s. 99. 
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miarodajne autorytety. Przykładem może być św. Ireneusz z Lyonu, na którego komentarz do 

Ewangelii według św. Jana (a zwłaszcza słynnej Pieśni o Logosie w prologu) powoływali się 

zarówno Hieronim Moskorzowski, jak i Mikołaj Cichowski
231

. 

Z analiz piśmiennictwa unitariańskiego wynika, że Bracia Polscy powoływali się 

głównie na autorytet Ojców przednicejskich, odrzucając przy tym cały dorobek filozofii 

wczesnochrześcijańskiej, która doprowadziła do „relacyjnego” rozumienia Boskich 

Hipostaz
232

. Chodzi o takie formułowanie trynitologii, które koncentruje się na opisie jedności 

Osób Boga, które we więzi trzech równych sobie personarum tworzą jednego Boga w Trójcy. 

Jeżeli zatem u Ojców przednicejskich nie występowały jeszcze adekwatne terminy służące 

budowie dogmatu trynitarnego, to świadczy to głównie o niedostatecznym rozwoju języka 

teologicznego
233

. Zaskakujący jest jednak fakt, że do swojej argumentacji niektórzy 

antytrynitarze wprzęgali również fragmenty dzieł św. Augustyna z Hippony, 

najwybitniejszego przedstawiciela „złotej” (a więc również w pełni rozwiniętej) epoki 

patrystyki, znanego ponadto jako autor traktatu De Trinitate. I tak Marcin Czechowic w 

swoim Epistomio na Wędzidło Jego Miłości Księdza Hieronima Powodowskiego z 1583 roku 

przytacza wypowiedź biskupa Hippony o tym, że „Bóg nasz doskonały jest i nic nie 

potrzebujący”
234

, wnioskując z niej (oczywiście wbrew intencjom wczesnochrześcijańskiego 

autora), że Chrystus nie był potrzebny przy stworzeniu świata. 

 

 

5.3. Grzegorz Paweł z Brzezin wobec dziedzictwa Ojców Kościoła 

 

Już na samym początku traktatu O różnicach teraźniejszych z 1564 roku jeden z 

najwybitniejszych przedstawicieli polskiego antytrynitaryzmu, Grzegorz Paweł z Brzezin, 

zastrzegł, że Bracia Polscy nie powinni być nazywani arianami
235

. Wynika z tego, że wszelkie 

próby zestawienia nauki Braci Polskich z poglądami Ariusza były uznawane przez samych 

nowożytnych antytrynitarzy za niesprawiedliwe, czy wręcz obraźliwe. W odpowiedzi 

                                                           
231 Zob. M. Cichowski, Wizerunek nieprawdy Ariańskiej. Postrzeżony w rozbieraniu Wykładu na niektóre 
miejsca Pisma ś. o Bóstwie Syna Bożego, Kraków 1650, k. A2. 
232 Zob. S. Radoń, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, jw., s. 40. 
233 Zob. S. Radoń, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, jw., s. 53. 
234 M. Czechowic, Epistomium na Wędzidło Jego Miłości X. Hieronima Powodowskiego, br.m. 1583, s. 254 
[egzemplarz Biblioteki Książąt Czartoryskich, opis wg Estr. XIV, 554]. 
235 Grzegorz Paweł z Brzezin, O różnicach teraźniejszych to jest co o jednym Bogu Ojcu i Synu Jego 
jednorodzonym i o Duchu Świętym prawdziwie rozumieć mamy, oprac. K. Górski, Wł. Kuraszkiewicz, 
Wrocław 1954, s. 32. 
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Grzegorz z Brzezin nazwał zwolenników doktryny o Trójcy Świętej mianem sabelian
236

. Z 

punktu widzenia doktryny katolickiej tego rodzaju skojarzenie (mające swój początek w 

pismach Stankara) było chybione, nie tylko ze względu na fakt, iż nauka Sabeliusza została 

potępiona przez Kościół, a na podstawie tej anatemy dopiero wypracowywano ortodoksyjną 

trynitologię, ale także z uwagi na to, iż zasady, z których sabelianizm wywodził swój wykład 

jedyności Boga w istocie okazują się bliskie socynianizmowi
237

. 

 Grzegorz Paweł z Brzezin w swoim wykładzie kilkukrotnie wspomina św. Ireneusza z 

Lyonu, Tertuliana oraz św. Ignacego z Antiochii, traktując ich nie tylko jako świadków 

pierwotnej nauki apostolskiej, czyli Kościoła „jednej mowy abo jednego języka, i tychże 

warg”
238

, ale także obrońców tego pierwotnego depozytu przez herezjami naruszającymi 

monoteizm, tworząc w ten sposób „kacerskich Bogów”
239

. Nauka późniejszych Ojców 

Kościoła oraz teologów średniowiecznych, która precyzowała doktrynę w oparciu o pojęcia 

ściśle filozoficzne (zwłaszcza powzięte od znienawidzonego przez unitarian Arystotelesa)
240

, 

nazwana została przez Grzegorza Pawła z Brzezin mianem sofistyki, a następnie skojarzona z 

pomieszaniem języków, jakie miało miejsce w związku z biblijną wieżą Babel
241

. Z tego 

punktu widzenia wykładnia katolicka – wnioskuje antytrynitarz – niewiele różniłaby się tak 

od błędów Sabeliusza, jak i Nestoriusza. Można zresztą dojść do wniosku, że zainteresowanie 

socynian spuścizną przednicejskich Ojców było poniekąd motywowane programowym anty-

arystotelizmem. Znany to motyw wielu antykatolickich filipik formułowanych przez 

teologów Braci Polskich: najwcześniejsi Ojcowie, nazywani przez Tradycję katolicką Ojcami 

Apostolskimi, przekazywali czystą naukę Apostolską, jednakże od czasu, gdy chrześcijaństwo 

przestało zmagać się z prześladowaniami i rosło w siłę, Kościół uwikłał się w grecką filozofię 

oraz rzymski system prawny. 

 Jak już wyżej wspomniano, w przeciwieństwie do wielkich wyznań chrześcijańskich, 

Bracia Polscy odrzucali wiarę w piekło i nieśmiertelność duszy. Ich zdaniem pierwotne 

apostolskie credo zakładało jedynie zmartwychwstanie ciał tzw. „sprawiedliwych”, a 

całkowite pójście w niebyt ludzi złych i niesprawiedliwych. Poglądowi temu, 

wywiedzionemu z moralnych przekonań socynian, przeczyła jednakowoż większa część 

spuścizny patrystycznej. Toteż w niewielkim traktacie O prawdziwej śmierci, 

                                                           
236 Zob. Grzegorz Paweł z Brzezin, O różnicach teraźniejszych, jw., s. 32. 
237 Zob. H. Mason, Hasło „Sabelianizm” [w:] tegoż, Słownik herezji w Kościele katolickim, jw., s. 254. 
238 Grzegorz Paweł z Brzezin, O różnicach teraźniejszych, jw., s. 79. 
239 Zob. Grzegorz Paweł z Brzezin, O różnicach teraźniejszych, jw., s. 74-75. 
240 Zob. J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII, red. Z. 
Ogonowski, Warszawa 1989, s. 398-401. 
241 Zob. Grzegorz Paweł z Brzezin, O różnicach teraźniejszych, jw., s. 80-81. 
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zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym (opublikowanym prawdopodobnie w 1566 roku) 

Grzegorz z Brzezin kilkukrotnie określił Ojców Kościoła lekceważącym w tym kontekście 

terminem „Doktorowie”
 242

. Jak zauważają Konrad Górski i Władysław Kuraszkiewicz, „w 

pismach okresu trydeistycznego Grzegorz nazywał pisarzy kościelnych, zwłaszcza 

wczesnochrześcijańskich, ojcami, tu obdarza ich tytułem, który ze względu na skojarzenie ze 

scholastyką, ma nas usposobić do nich niechętnie”
243

. Chodzi tu zatem o retorykę. Zgodnie z 

tym zamysłem przywołany został traktat Adversus haereses św. Ireneusza z Lyonu oraz 

Institutiones divinae Laktancjusza (dwóch bardzo wczesnych, przednicejskich autorów)
244

, a 

następnie Adversus Iudaeos św. Jana Chryzostoma oraz Enarrationes in psalmos św. 

Augustyna
245

. To krótkie zestawienie patrystycznych fragmentów dotyczących pośmiertnego 

losu duszy posłużyło Grzegorzowi z Brzezin do wykazania niezgody pomiędzy Ojcami co do 

tego ważnego artykuły wiary, a więc także niekonsekwencji, na którą miałaby cierpieć 

tradycja katolicka. „My na Doktorzech – deklaruje antytrynitarz – wiary nie kładziemy: ale 

nie zgodę ich i odstąpienie ukazujemy”
246

. 

Na podstawie przedstawionych wyżej uwag i interpretacji można już dokonać 

pewnych uogólnień. Należy przyznać, że Grzegorz z Brzezin odnosił się do dziedzictwa 

patrystycznego z przychylnością, której współczesny czytelnik nie spodziewałby się po 

jednym z najbardziej radykalnych przedstawicieli nowożytnego antytrynitaryzmu. Choć 

podstawowym punktem odniesienia była dla niego literalna interpretacja Pisma Świętego, to 

jednocześnie uznał on poglądy wielu Ojców za miarodajne i zgodne z pierwotnym 

przepowiadaniem apostolskim. Do autorów wczesnochrześcijańskich, których polecał, 

zaliczylibyśmy przeważnie wczesnych, przed-nicejskich teologów, takich jak św. Ignacy z 

Antiochii, św. Justyn Męczennik, św. Ireneusz czy Tertulian, ale także dwóch późniejszych, 

czyli św. Bazylego Wielkiego oraz św. Hilarego z Poitiers. Sympatia, jaką Grzegorz z Brzezin 

darzył wymienionych Ojców nie oznaczała oczywiście uznania dla Tradycji Kościoła. Dość 

wspomnieć, że jedynym uznanym przez niego soborem powszechnym był Sobór Nicejski z 

325 roku. Każde kolejne zgromadzenie nazwał „sztuczkami «Antykrysta» dla zatłumienia 

prawdy Bożej”
247

. W rzeczywistości polski teolog cytował źródła wczesnochrześcijańskie z 

                                                           
242 Zob. K. Górski, Wł. Kuraszkiewicz, Wstęp wydawców [w:] Grzegorz Paweł z Brzezin, O prawdziwej 
śmierci, zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym, oprac. K. Górski, Wł. Kuraszkiewicz, Wrocław 1954, s. 7. 
243 K. Górski, Wł. Kuraszkiewicz, Objaśnienia [w:] Grzegorz Paweł z Brzezin, O prawdziwej śmierci, jw., s. 
106. 
244 Grzegorz Paweł z Brzezin, O prawdziwej śmierci, zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym, jw., s. 47. 
245 Grzegorz Paweł z Brzezin, O prawdziwej śmierci, zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym, jw., s. 46. 
246 Grzegorz Paweł z Brzezin, O prawdziwej śmierci, zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym, jw., s. 46. 
247 K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin, jw., s. 169-171. 



97 
 

dość sporą dozą dowolności, wybierając jedynie te fragmenty, które mogłyby wesprzeć 

podstawowe elementy nauki Braci Polskich
248

. 

Nie dotyczy to jednak wyłącznie pisarzy przednicejskich. Ciekawie przedstawia się 

również kontekst dokonywanej przez Grzegorza z Brzezin krytyki św. Augustyna. Jak 

wykazuje Konrad Górski, ten wybitny skądinąd pisarz antytrynitarny zapoznał się z doktryną 

augustynizmu dzięki wysoce nierzetelnej interpretacji Franciszka Stankara
249

, teologa, z 

którym notabene Grzegorz usiłował walczyć w kilku zasadniczych punktach swojej doktryny. 

Oznacza to, że w dziełach typu De Antichristi Deo odniesienia do spuścizny intelektualnej 

biskupa Hippony zawierają szereg fundamentalnych błędów, zwłaszcza jeśli chodzi o 

rozumienie pojęć takich, jak „osoba”, „natura” czy „zewnętrzne działanie”. Karol Górski 

stwierdził wręcz, że obecne u unitariańskiego teologa przekonanie o tym, że wspólna istność 

Osób Trójcy Świętej byłaby wedle konsekwentnie użytych kategorii Augustynowych kolejną 

Osoba, to „najlepszy to dowód, że Grzegorz nie zadał sobie trudu zapoznania się z prawdziwą 

nauką św. Augustyna, a poprzestał na tej karykaturalnej interpretacji, którą mu narzucił 

Stankar”
250

. Z kolei w tych kwestiach, w których teolog Braci Polskich usiłowali zerwać z 

ciążącym dziedzictwem Doktora Łaski, „nie umiano wyplątać się z interpretacji podsuniętej 

przez Stankara, i rozpoczęto walkę niby to ze św. Augustynem, podczas gdy walczono 

nieświadomie z karykaturą jego doktryny”
251

. 

  

                                                           
248 K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin, jw., s. 169-172. 
249 Zob. K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin, jw., s. 157-159. 
250 K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin, jw., s. 158. 
251 K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin, jw., s. 157. 
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6. Ojcowie Kościoła w staropolskiej literaturze parenetycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Wstępne rozpoznanie tematu 

 

Nowożytna literatura parenetyczna ma bogatą tradycję sięgającą antycznej myśli etycznej, a 

następnie dziedzictwa Ojców Kościoła. W ramach wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa o 

charakterze dydaktycznym i moralnym doszło oczywiście do splotu wiary biblijnej ze 

starożytną spuścizną filozoficzną. Zarazem nie można tu pominąć roli średniowiecznych 

podręczników pedagogicznych de eruditione, które świadczyły o dojrzałej recepcji spuścizny 

patrystycznej w zakresie kształtowania wzorców postępowania. Podobną funkcję pełniły 

wówczas utwory hagiograficzne: święci dostarczali szeregu osobowych ideałów doskonałego 

życia. Ważną rolę odgrywały tutaj medytacje nad życiem Maryi i Jezusa, które wyznaczały 

wspólną płaszczyznę dla literatury parenetycznej oraz ascetyki. Kultura intelektualna 

szesnastego wieku powróciła jednak do form typowych dla antyku, w tym także antyku 

chrześcijańskiego, a więc do opisów zdecydowanie bardziej uniwersalnych, 

skoncentrowanych na pytaniu o właściwy i pełny kształt człowieczeństwa jako humanitatis, a 

przy tym ugruntowanych na pogłębionej refleksji wokół pojęcia cnoty w znaczeniu, jaki nadał 

mu humanizm. Utwory tego typu nie czerpały już tak mocno z ideału imitatione sanctorum, 

którego wpływy nie zanikły jednak całkowicie (przede wszystkim jeśli mowa o 

piśmiennictwie katolickim), pojawiając się odtąd jako element zachęty. 

Utwory postulujące odnowę moralną i religijną człowieka stanowiły drugi po 

apologetyce dominujący typ prozy religijnej tworzonej w drugiej połowie szesnastego 

wieku
252

. Wydaje się zresztą, że na gruncie wczesno-nowożytnej literatury parenetycznej o 

tematyce religijnej można wskazać takie pisma, których ogólna treść moralna zawiera przekaz 

                                                           
252 J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984, s. 143. 



99 
 

de eruditione christiana, jak również de regimine christiana
253

. Pierwszy z nich dotyczył 

kwestii wykształcenia teologicznego modelowego odbiorcy, podczas gdy drugi skupiał się na 

problemie wychowania do prawdziwie chrześcijańskiego życia, a więc praktykowania 

nabożnych cnót w życiu osobistym i społecznym. Widać zatem, że model ten wybiegał poza 

wzorce wypracowane przez średniowieczną hagiografię. Został on bowiem wzbogacony o 

perspektywę doczesności, nadając jej znacznie większe niż dotąd znaczenie dla budowania 

ideału człowieczeństwa. Jak pisał Józef Skoczek: 

 

W traktatach owych średniowiecznych autorów cały proces wychowawczy poddany 

jest dominującej roli religii, a ostatecznym celem wychowania jest osiągniecie „nieba” 

po fizycznej śmierci. Takie jednak ujęcie celów i zadań wychowania nie może już 

zadowolić w Polsce XVI wieku kształtującej się osobowości nowego człowieka. Ów 

nowy człowiek Renesansu często przeciwstawia się już wartościom eschatologicznym 

i metafizycznym, głoszonym przez Kościół; człowiek Renesansu zna i ceni życie z 

jego radościami i pięknem, a szczęścia szuka nie w zaświatach, lecz tu, na ziemi. 

Człowiek nowej epoki w ocenie zjawisk życia uznaje już autorytet rozumu
254

. 

 

W powyższej wypowiedzi, jakkolwiek znacznie upraszczającej rzeczywisty obraz 

tego, co można nazwać „religijnością Renesansu”, zawarte zostały dwie istotne intuicje. 

Pierwsza dotyczy pewnego uniezależnienia się myśli religijnej od mediacji kościelnej, a druga 

– rozejścia się dwóch dróg realizacji „godności stworzenia”, oddzielenia celów doczesnych i 

wiecznych, które mogły zbiegać się w jedno, ale wcale nie musiały, gdyż przestały być od 

siebie ściśle zależne
255

. Warto podkreślić, że osłabienie eschatologicznego zorientowania 

procesu wychowawczego w kulturze renesansowej nie oznaczało zarzucenia perspektywy 

religijnej, lecz raczej jej zaadoptowanie do nowego ideału człowieka wykorzystującego pełen 

potencjał swojego doczesnego życia. Nie jest więc prawdą, że szesnasty wiek był mniej 

skoncentrowany na sprawach religii, aniżeli wieki średnie. Zasadnicza nowość Renesansu 

polegała raczej na pewnym uniezależnieniu wartości doczesnego życia od perspektywy 

eschatologicznej. Wraz z porzuceniem scholastyki jako metody teologicznej, ale również 

określonego typu wrażliwości na sprawy metafizyki, wzrosły postawy określone przez 

Juliusza Domańskiego mianem „praktycyzmu”. Ideał chrześcijański można było rozwiać w 

                                                           
253 Por. J. Skoczek, Wstęp. II. Recepcja pedagogiki zachodu i południa w Polsce XVI wieku [w:] Wybór pism 
pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, oprac. J. Skoczek, BN I/157, Wrocław 1956, s. XXIX. 
254 J. Skoczek, Wstęp. II. Recepcja pedagogiki zachodu i południa w Polsce XVI wieku, jw., s. XXIX-XXX. 
255 Zob. T. Rowiński, Bękarty Dantego. 
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pełni „tu i teraz”, odwołując być może w mniejszym stopniu do wieczności i perspektywy 

Sądu Ostatecznego, ale przede wszystkim do dzieła stworzenia. Na nowo odczytano polecenie 

Boga zapisane w Księdze Rodzaju: Rośćcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją 

sobie poddaną (Rdz 1,28). Prawdopodobnie z tego powodu tryumfalizm katolicki 

siedemnastego wieku dostrzegł w przedstawionej tu zmianie paradygmatu podskórne wpływy 

potępionego przed wiekami pelagianizmu. 

Kończąc wstępne rozpoznanie problematyki tego rozdziału wypada zapytać, czy 

parenetyka w ujęciu Ojców Kościoła mogła stanowić bezpośredni wzór dla sposobu, w jaki 

zaczęto ją uprawiać w szesnastym wieku. Prawdą jest, że „książę humanistów”, za jakiego 

uważano Erazma z Rotterdamu, porzucił zarówno scholastykę w znaczeniu metody 

uprawiania teologii, jak i samą „wrażliwość scholastyczną” (czyli to, co później skojarzono z 

jałową sofistyką), aby zwrócić się w stronę dziedzictwa patrystycznego, widząc w nim 

utracony w wiekach średnich praktycyzm w pojmowaniu wiary. Jest czymś oczywistym, że 

pareneza patrystyczna zachowała ukierunkowanie eschatologiczne właściwe dla myśli 

pierwszych chrześcijan. Zarazem jednak w ramach sukcesywnego adaptowania treści 

objawionych do kultury antycznej istotną rolę pełniła doczesność. Co prawda przemija kształt 

świata tego (1 Kor 7,31), jednak we wczesnym Kościele sfera ludzkiej twórczości i kultury 

pozostała przestrzenią rozwijania i wyrażania godności stworzenia. Dlatego też Werner Jaeger 

w swoich wykładach na temat paidei we wczesnym chrześcijaństwie przypomniał, że 

„wychowanie chrześcijańskie nie oznacza tu po prostu nauczania doktryny chrześcijańskiej, 

ale świadome dążenie do zrozumienia zasady rozwoju osobowości człowieka tak, by spełniał 

on najwyższe wymagania stawiane przez grecką filozofię edukacyjną”
256

. Wspomniane 

wychowanie było po pierwsze – zorganizowanym procesem, a po drugie – obejmowało nie 

tylko rozwój ludzkiej osobowości, ale także wszelakie przejawy twórczej mocy człowieka, tj. 

w dziedzinie artystycznej, literackiej, intelektualnej; innymi słowy – w tym wszystkim, co 

mieściło się pod pojęciem téchne. 

 

 

6.2. Hieronim Baliński i patrystyczna formacja młodego szlachcica 

 

Krótki traktat De educatione pueri nobilis opublikowany przez mało znanego polemistę 

katolickiego, Hieronima Balińskiego, nie zawiera wprawdzie wielu odniesień do pism Ojców 

                                                           
256 W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 2002, s. 98. 
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Kościoła, ale pozostaje cennym źródłem, na podstawie którego można zbudować 

wyobrażenie o funkcjonowaniu spuścizny patrystycznej w ramach renesansowego modelu 

wychowania. Utwór ten, opublikowany w 1598 roku, licząc się z potrzebą formalnego 

wykształcenia w humaniorach, stawia punkt ciężkości na studiach praktycznych
257

. Według 

Balińskiego cała praca wychowawcza „chłopca szlacheckiego”, pueri nobilis (a więc bez 

wątpienia osoby świeckiej), miała zaczynać się od edukacji religijnej. Rozumiana była ona 

jednak zgodnie z humanistycznym praktycyzmem. A więc chodziło w niej o naukę 

chrześcijańskich cnót, zwłaszcza wiary oraz miłosierdzia, w czym jednak ważną rolę 

odgrywała argumentacja (czy raczej zachęta i perswazja) oparta na wykładzie Pisma Świętego 

oraz wyjątków z dzieł Ojców Kościoła. 

 Niektóre fragmenty De educatione pueri dają bezpośrednią odpowiedź na pytanie, 

jaką rolę w kształceniu szlachcica pełnią dzieła patrystyczne. Rozumienie eruditio objęło tu 

przede wszystkim wychowanie moralno-religijne. Toteż w zakończeniu dzieła wspomina 

Baliński o powinnościach „chłopca szlacheckiego”: 

 

(…) bo com spisał multa et diligenti lectione veterum s. Patrum, non modo ab 

Ecclesia, sed ab ipsis evangelicis approbatorum, mihi comparavi, ut et me ipsum in 

fide catholica confirmare, et aliis religionem catholicam tuto suadere possem („wiele i 

na podstawie pilnej lektury starszych ojców Kościoła, uznawanych nie tylko przez 

Kościół, ale przez samych ewangelików, abym mógł umacniać się sam w wierze 

katolickiej i innym bezpiecznie ją polecać”)
258

. 

 

 W powyższym fragmencie na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie, że z pism 

„starszych ojców Kościoła”, owych veterum s. Patrum, korzystają nie tylko katolicy, ale 

również protestanci. Jasno z tego wynika, że autorzy wczesnochrześcijańscy z racji swojej 

starożytności obdarzeni są pewnego rodzaju ponad-konfesyjnym autorytetem, chociaż ich 

rzetelna lektura – jak zdaje się sugerować Baliński – doskonale uzasadnia słuszność nauki 

katolickiej, broniąc jej przeciwko biblistycznym uzurpacjom oraz wszelkim innym zarzutom 

innowierców. Znajomość dziedzictwa patrystycznego miałaby z jednej strony umacniać 

szlachcica w wierze Kościoła rzymskiego (fide catholica confirmare), a z drugiej – w 

                                                           
257 Zob. J. Skoczek, Wstęp. V. Uwstecznienie polskiej myśli wychowawczej, jw., s. CIX-CX. 
258 H. Baliński, De educatione pueri nobilis [w:] Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, jw., s. 
387. 
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wiarygodnym jej bronieniu i propagowaniu (et aliis religionem catholicam tuto suadere 

possem). Nieco wcześniej Baliński stwierdza: 

 

A co się tycze religiej, tej się niech uczy i przysłuchawa u katolickich kaznodziei, a 

chceli czytać, vetustissimos quosque s. Patres legat, a wszakoż nihil suo liudiciol 

tribuendo, sed aliorum sensum suum subiciendo („niech czyta najdawniejszych ojców 

Kościoła, niczego jednak nie rozstrzygając własnym sądem, lecz poddając je sądowi 

innych”)
259

. 

 

 Baliński, będąc jednym z typowych polemistów katolickich swojej epoki, wyraźnie 

przeciwstawia formację patrystyczną indywidualnemu rozeznawaniu właściwej interpretacji 

Pisma Świętego (praktyce tak bardzo charakterystycznej dla obozu protestanckiego). „Sąd 

innych” to nic innego, jak rozstrzygnięcia Tradycji. Z tego punktu widzenia znajomość 

spuścizny Ojców Kościoła stanowiłaby warunek „katolickości” całego procesu wychowania 

religijnego. Co więcej, okazuje się ona nierozerwalną częścią hierarchicznej, piętrowej 

struktury wiary Kościoła, i to nie tylko w znaczeniu formalnym (zwierzchność biskupów nad 

kapłanami, a kapłanów nad wiernymi), ale także w wymiarze dziedziczenia interpretacji 

prawd wiary (zwierzchność pierwszych świadków Tradycji nad późniejszymi teologami). 

Stąd praktyczna wskazówka Balińskiego, aby „chłopiec szlachecki” wpierw słuchał pouczeń 

kaznodziejów. Jeżeli natomiast kieruje nim wyjątkowa wnikliwość w poznaniu szczegółów 

doktryny chrześcijańskiej, niech sięga po pisma Ojców Kościoła, w których nie ma błędów. 

Znajomość pism patrystycznych byłaby więc swego rodzaju obowiązkiem moralnym. Można 

powiedzieć, że studia nad spuścizną wczesnochrześcijańską stanowiły element nauki cnót, 

aczkolwiek wynikający nie tyle z doraźnych, praktycznych potrzeb „godziwego życia”, co z 

zaangażowania w życie Kościoła, jak również w rozumienie głównych artykułów wiary. 

O tym, jak w ramach piśmiennictwa katolickiego dążenia polemiczne i apologetyczne 

dotykały nawet świeckiej parenezy mówi następujący przykład. W jednym miejscu Baliński 

przywołuje opinię św. Hieronima ze Strydonu na temat liturgicznego użycia instrumentów 

muzycznych, zwłaszcza zaś krytykowanych przez obóz protestancki organów. Z kontekstu 

wynika, że przeciwnicy tradycji katolickiej datowali pojawienie się muzyki kościelnej oraz 

psalmodii dopiero na czasy św. Grzegorza Wielkiego, opierając swój osąd na bliżej 

niezidentyfikowanym dziele o tytule Chronographia Evangelicorum Santaleonis. W 

                                                           
259 H. Baliński, De educatione, jw., s. 385. 
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odpowiedzi na ten zarzut Baliński przytoczył list św. Hieronima do Dardana, spisany około 

414 roku. Utwór ten miałby omawiać różne rodzaje instrumentów muzycznych (de diversis 

generibus instrumentorum musicorum), wśród których „ówczesne organy” (organa sui aevi) 

miały składać się z dwóch skór miechów oznaczających Stare i Nowe Przymierze 

(interpretatur duas pellas follium duas leges designare), z piętnastu większych 

symbolizujących patriarchów i proroków (quindecim supertatoria maiora – patriarchas et 

prophetas) oraz ze złotych piszczałek jako wyobrażenia dwunastu apostołów (cicutas aureas 

– apostolos duodecim). „To znać – stwierdził Baliński – iż organy dawno w kościele, bo św. 

Hieronim przed św. Grzegorzem był dwiema sty lat”
260

. Istotna jest ta dążność katolickich 

polemistów do umocowania współczesnych praktyk kościelnych w autorytecie pisarzy 

wczesnochrześcijańskich. W liście św. Hieronima skierowanym do Dardana nie znajdziemy 

jednak przedstawionych wyżej treści. Najprawdopodobniej Baliński odwołał się zatem do 

dzieła Pseudo-Hieronima De Diversis Generibus Musicorum ad Dardanum Epistola. 

 

 

6.3. Jakub Lubelczyk i Ojcowie w służbie budowania wizerunku  

idealnego chrześcijanina 

 

Jednym z najważniejszych staropolskich utworów parenetycznych pozostaje bez wątpienia 

Wirydarz krześcijański pięknie przyprawiony Jakuba Lubelczyka, alegoryczny „podręcznik 

dobrego życia” wydany w Krakowie w 1558 roku. Do utworu tego dołączony został jeszcze 

jeden dialog, Apoteka Ducha Świętego, spisany – jak oznajmia dalsza część tytułu – „ku 

lekarstwu dusznemu”
261

. Funkcją Wirydarza było więc dostarczanie czytelnikom konsolacji, a 

ponadto – swego rodzaju terapii rozumianej w kategoriach biblijnego θεραπευο. Jakub 

Lubelczyk oparł obecny w utworze dialog pomiędzy Krześcijaninem i Aniołem na budującej 

refleksji, która w praktyczny sposób spełniałaby słowa Księgi Izajasza: Pan Bóg mnie 

obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem (Iz 50,4). 

Zresztą już z samej karty tytułowej dzieła można się dowiedzieć o tym, że autor 

skomponował je „ku pociesze wiernym ludziem za Krystusem krzyż noszącym”
262

. 

Potwierdza to wybitnie konsolacyjny charakter traktatu. 

                                                           
260 H. Baliński, De educatione, jw., s. 371. 
261 Jakub Lubelczyk, Wirydarz krześcijański pięknie przyprawiony, oprac. K. Meller, „Lubelska Biblioteka 
Staropolska”, t. VII, Lublin 2009, s. 19. 
262 Jakub Lubelczyk, Wirydarz krześcijański pięknie przyprawiony, jw., s. 19 
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Sam Jakub Lubelczyk był autorem związanym z obozem kalwińskim, uczestnikiem w 

pracach zespołu tłumaczy i redaktorów Biblii Brzeskiej, co ma znaczenie dla klasyfikacji 

omawianego tu dzieła w ramach piśmiennictwa raczej parenetycznego, aniżeli ascetycznego. 

Wirydarz miał oczywiście pełnić funkcję podręcznego przewodnika duchowego, który za 

pomocą obszernych cytatów z Pisma Świętego i dzieł Ojców Kościoła, dodawałby otuchy 

chrześcijanom doświadczającym rozmaitych cierpień i przeciwności losu, aby następnie 

zbudować pozytywny wzorzec doskonałego życia. Kontekst religijny jest tu bardzo wyraźny. 

Parenetykę nie odróżniałoby jednak od ascetyki proste przeciwstawienie tego, co świeckie 

temu, co religijne. W rzeczywistości trudno dokonać podobnego podziału na gruncie 

literatury staropolskiej, zwłaszcza zaś przynależącej do protestanckiej kultury intelektualnej. 

Ascetyka koncentrowałaby się wobec tego na konkretnej praktyce modlitewnej, a ściślej rzecz 

ujmując – na systematyzacji religijnego praxis w jego aspekcie technicznym. Z kolei 

parenetyka, w tym także ta zabarwiona religijnie, za punkt wyjścia obierałaby dość ogólnie 

zarysowany wzorzec postępowania wobec tego, co częstokroć nazywano „niewygodami 

doczesności”. Czymś innym jest bowiem paraínesis jako zachęta, albo pouczenie o 

godziwym życiu, a czymś innym askesis jako pobożne ćwiczenie. Z wielu względów (wśród 

których głównym jest prawdopodobnie programowa nieufność w stosunku do skuteczności 

ascetyki) kalwińskie piśmiennictwo religijne realizowało się zazwyczaj w ramach parenetyki.  

 Powiązania Wirydarza z dziedzictwem „czcigodnych ojców” można dostrzec na kilku 

płaszczyznach. Dzieło Jakuba Lubelczyka już w kwestii czysto formalnej, retorycznej i 

genologicznej, nawiązuje do wczesnochrześcijańskich „lekarstw duchowych”, nazwanych w 

tym przypadku „aptekami”, a łączących terapeutyczną formułę filozofii stoickiej z biblijnym 

przekazem na temat Jezusa Chrystusa jako Słowa Bożego, które – zasłyszane i przyjęte do 

serca – miałoby skutecznie leczyć wnętrze człowieka: Zesłał słowo swoje, i uzdrowił je: i 

wyrwał je od ich zginienia (Ps 107,20; por. Wj 15,26; Ps 103,3; Iz 53,5; 1 P 2,24). Utwory 

tego rodzaju pisał Tertulian, autor Leku na ukąszenie skorpiona, pisma na temat walki z 

pokusami oraz sposobu powstawania z upadków, a później także św. Jan Chryzostom oraz 

św. Augustyn z Hippony jako głosiciele „uzdrawiającej mocy Pisma”
263

. Z tego punktu 

widzenia znamienna okazuje się formuła św. Augustyna zamieszczona w De doctrina 

christiana: „Jezus sam w sobie lekarzem, sam w sobie lekarstwem” (Jesus ipse medicus, ipse 

                                                           
263 Zob. K. Meller, Wprowadzenie [w:] Jakub Lubelczyk, Wirydarz krześcijański, jw., s. 14-15. 
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medicina)
264

. Warto przytoczyć obszerniejszy fragment tego traktatu, aby tym mocniej 

wskazać na wczesnochrześcijańskie wzorce, z których czerpały nowożytne „apoteki”: 

 

Jak kuracja ciała prowadzi do zdrowia, tak owa kuracja podjęta została w celu 

uleczenia i wzmocnienia grzeszników. I jak lekarze przewiązując rany czynią to nie 

byle jak, lecz starannie, by bandaże służąc zdrowiu nie raziły swoim wyglądem, tak 

lek Mądrości przyjmującej postać ludzką [czyli zarówno Chrystus, Bóg wcielony w 

człowieka, jak i Pismo Święte, które jest Słowem Bożym spisanym w ludzkim języku 

– M.G.] dostosowuje się do naszych ran, lecząc jedne przez przeciwieństwa, inne 

przez podobieństwa
265

. 

 

 Powyższy wywód dostarcza klasycznego dla późniejszej teologii wyjaśnienia, 

dlaczego autorzy ksiąg biblijnych korzystali z rozmaitych środków stylistycznych oraz 

gatunków literackich, przekazując za ich pomocą jedną i tę samą prawdę Słowa Bożego. 

Decydował o tym z jednej strony pedagogiczny, a z drugiej – leczniczy charakter Pisma. Już 

samo ograniczenie tekstu spisanego – jak sugeruje św. Augustyn – stanowi odpowiedź 

nieograniczonego Boga na ograniczenia związane z naturą ludzką. Stwórca niejako 

dostosował się do ludzkiego sposobu myślenia, lecz aby ten zamysł stał się skuteczny, te 

same prawdy wyrażone zostały w ramach różnych stylów i gatunków literackich. W innym 

miejscu św. Augustyn uzupełnia swój wywód: 

 

Podobnie jak lekarstwa aplikowane ludziom przez ludzi pomagają jedynie tym, 

którym Bóg daje zdrowie, choć i bez nich potrafi ich uleczyć, one zaś bez Niego nic 

nie są warte, mimo to stosujemy je. Jeśli czyni się to z powinności, czyn ten zaliczany 

jest do dzieł miłosierdzia i dobroczynności, tak też i argumenty przytaczane przez 

człowieka przynoszą umysłowi korzyść wtedy, gdy Bóg zechce, aby były 

przekonujące, choć mógł dać człowiekowi Ewangelię nie przez człowieka i bez 

pośrednictwa ludzi w ogóle
266

. 

 

                                                           
264 Zob. też: R. Arbesmann, The Concept of Christus Medicus in St. Augustine, „Traditio”, vol. 10 (1954), s. 1-
28; G.B. Ferngren, Medicine and Health Care in Early Christianity, Baltimore 2009, s. 104-109. 
265 I, 13: Augustyn z Hippony, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tłum. J. Sulowski, „Patres 
Ecclesiae”, t. I, Warszawa 1989, s. 21. 
266 IV, 33: Augustyn z Hippony, De doctrina christiana, jw., s. 221. 
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 Wirydarz Jakuba Lubelczyka został skonstruowany jako rozmowa Anjoła z 

Krześcijaninem, która odbywa się podczas przechadzki po tytułowym wirydarzu, czyli 

ogrodzie, stanowiącym w tym przypadku alegoryczny obraz różnych ścieżek ludzkiego życia. 

Rosną tam także rozmaite rodzaje ziół i kwiatów oznaczających – w zależności od symboliki 

barw i kształtów – szereg postaw właściwych doskonałemu, dojrzałemu wyznawcy Jezusa 

Chrystusa. Każdy zawarty w dziele opis wirydarza utrzymany został w konwencji alegorezy 

poddawanej drobiazgowej egzegezie. Tym sposobem przekaz całego utworu ukierunkowany 

został na naukę akceptacji cierpienia oraz wytrwałego znoszenia przeciwności jako 

nierozerwalnej części doczesnego życia. W ramach długiego dialogu Anjoł, a później także 

Gospodarz starają się nauczyć Krześcijanina równowagi umysłu i ducha, a przy tym pogodnej 

zgody na wolę Bożą. Istotną pomocą na tej drodze jest „apoteka Ducha Świętego”, czyli 

zestaw tekstów biblijnych, które leczą wszelkie wewnętrzne dolegliwości. Pośród wszystkich 

tych zbawiennych wskazówek znalazły się również fragmenty dzieł „czcigodnych ojców”, 

same w sobie nie mające wprawdzie tego samego autorytetu, co Pismo Święte, aczkolwiek 

stanowiące przydatny komentarz do natchnionych słów. Częstokroć opinie pisarzy 

wczesnochrześcijańskich służyły pisarzom parenetycznym za swego rodzaju exemplum 

słuszności praktycznych moralnych wskazań Biblii, a przy tym także za świadectwo tego, że 

ewangeliczne „przejście przez ciasną bramę” (zob. Mt 7,13-14; Łk 13,23-24; por. J 10,9) jest 

nie tylko możliwe do wykonania, ale także komplementarne względem odziedziczonych po 

antyku wzorców dobrego życia. 

 Anjoł, przedstawiając Krześcijaninowi wartość ewangelicznej zasady „niesienia 

krzyża” (zob. Mt 16,24-27; Mk 8,34-35; Łk 9,22-26), przytacza myśl dwóch pisarzy 

wczesnochrześcijańskich na temat niepewności ludzkiego losu na tym świecie. Motyw 

zmienności doczesnych „przypadków”, częstokroć obrazowany za pomocą toposu rzymskiej 

bogini Fortuny, stanowił jeden z głównych wątków renesansowej myśli moralnej. Widać to 

szczególnie mocno u Jana Kochanowskiego, który w jednym z utworów pisał: „Wszyscy w 

niepewnej gospodzie mieszkamy,/Wszyscysmy pod tym prawem się zrodzili,/Że wszem 

przygodom jako cel być mamy”
267

. U Jakuba Lubelczyka podstawą tej „niepewności” jest 

jednak nie tylko niedoskonałość ziemskiego życia, które – zgodnie z interpretacjami wielkich 

teologów katolickich i protestanckich – stanowi przestrzeń uczenia się cnót i dojścia do nieba. 

W równym stopniu przeszkodą okazują się pokusy szatana. Jeden z zacytowanych przez 

Jakuba Lubelczyka pisarzy wczesnochrześcijańskich, św. Cyprian z Kartaginy, miałby 

                                                           
267 Jan Kochanowski, Pieśń IV z Fragmentów [w:] tegoż, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 
1980, s. 535. 
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twierdzić, że „wykorzeniacz narodu ludzkiego”, czyli diabeł, „tak rozliczne ma przyprawy 

swe, iżby rad w jednej godzinie, by mógło być, wyrąbił a w niwecz obrócił wszytki wierne 

Pańskie”
268

. A więc kusiciel posiada wystarczająco wiele sposobów na to, aby zwieść na 

manowce każdego, nawet najgorliwszego sługę Bożego. Najpewniejszym ratunkiem 

pozostaje – dopowiada Jakub Lubelczyk – z jednej strony wierność słowu Ewangelii, a z 

drugiej pokorne, cierpliwe przyjęcie krzyża, którym jest „koniecznie mocna próba a 

doświadczenie wszytkich wiernych Pańskich”. Krzyż ten wszyscy „ustawicznie nieść a 

wycierpieć muszą”
269

, co traktowane jest przez staropolskiego autora jako pocieszenie o tyle, 

o ile prowadzi do wewnętrznej akceptacji zmiennych ziemskich przypadków. 

Obrazu tego dopełnił św. Ambroży z Mediolanu, który stwierdził, że „człowiek jest 

prawie jako łupem na morzu, a jako korzyść, która od okrutnych piratów a zbójców morskich 

wydarta bywa, a prawie jest jako on marynarz, którego gdy łupiesce na morzu opadną, tedy 

wszystko od niego pobrawszy, samego zabiją”
270

. W całej tej metaforze życie doczesne jawi 

się jako wzburzone morze, człowiek – jako marynarz przenoszący skarby i dary (zwłaszcza 

dary łaski), a szatan – jako banda piratów, którzy napadają na statki, zabijają i ograbiają ze 

wszystkich dóbr. Ważne jest również to, że oba przytoczone fragmenty Ojców Kościoła 

przytoczone zostały w kontekście drugiego rozdziału Księgi Syracha (2,1-5, por. 1 P 1,6-7):  

 

Synu mój miły, chcesz-li być sługą Bożym, umiejże się k temu przyprawić a 

przygotować, jakobyś mocnie wytrwał każde prześladowanie, a chciej być cirpliwym, 

nie dając się zwodzić, gdyby cie kto chciał odciągnąć od wolej Pana twego. Dzierż się 

ustawicznie Boga, aby się w tym stała a wierna stateczność twoja okazała, wszytko to, 

co na cię przypadnie, skromnie wycirp, a bądź tak wstrzymawałym w smutkoch, w 

troskach, w uciskoch twoich. Abowiem jako złoto przez ogień bywa doświadczone, 

także też i wierni, którzy sie Panu Bogu podobają, bywają doświadczeni nie inaczej 

jako ogniem, rozmatemi smutki i kłopoty
271

.  

 

Nieco wcześniej Jakub Lubelczyk powołał się także na opinię św. Hilarego z Poitiers, 

który – jeśli wierzyć staropolskiemu autorowi – w jednym ze swoich pism stwierdził, że 

„przez (…) niniejsze przenagabania a niebezpieczeństwa każdy ić musi do odpocznienia 

                                                           
268 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 37. 
269 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 38. 
270 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 37. 
271 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 37-38. 
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wiecznego”
272

. Motyw ten był tak powszechny u Ojców Kościoła, że niezwykle trudno 

byłoby teraz zlokalizować źródło powyższego cytatu. W każdym razie wspomniane wyżej 

„przenagabania” to nic innego, jak „doczesne trudności i prześladowania”. Całą tę myśl 

można by przedstawić w taki sposób: aby osiągnąć radość życia wiecznego, należy przejść 

przez trudy doczesności, podobnie jak odpoczynek szabatu następuje dopiero po sześciu 

dniach pracy. Tym sposobem cała fraza św. Hilarego mogłaby zostać uznana za parafrazę 

jednego z wersetów Dziejów Apostolskich: A tak utwierdzając umysły zwolenników i 

napominając je, aby trwali w wierze mówili: Żeć nam potrzeba przez wielkie uciski wnidź do 

Królestwa Bożego (Dz 14,22). Podobieństwa pomiędzy wypowiedzią Pisma a patrystycznym 

aforyzmem są uderzające. Zastanawiać może więc fakt, iż Jakub Lubelczyk jako autor o 

proweniencji kalwińskiej, nie poprzestał na samym tylko cytowaniu biblijnym, ale 

zdecydował się na wzmocnienie jego przekazu za pomocą niemal identycznie brzmiącego 

fragmentu z dzieła wczesnochrześcijańskiego. Niemniej zabieg ten pokazuje, że spuścizna 

Ojców Kościoła – budująca katolicki fundament Tradycji jako sacrae traditionis – cieszyła 

się również sporym autorytetem wśród twórców pierwszej fazy ruchów reformacyjnych. 

 Największa grupa cytatów wczesnochrześcijańskich obecnych w Wirydarzu została 

przypisana – co nie powinno dziwić – św. Augustynowi. Ten największy spośród łacińskich 

Ojców Kościoła napisał w Kazaniu 40, że „każda rzecz prześladuje Krześcijanina, a gdzie się 

kolwiek jedno obrócę, wszędzie tuż za mną prześladowanie być musi”
273

. Teologiczna treść 

tych słów jest oczywiście dość zbieżna z wyżej przytoczonym aforyzmem św. Hilarego z 

Poitiers; przekazuje zasadniczo tę samą moralną naukę, różniąc się jedynie w szczegółach. 

Jakub Lubelczyk przytoczył opinię św. Augustyna jako uzasadnienie dla typowo 

konsolacyjnego przesłania swojego dzieła. Pocieszenie to oparło się na dwóch podstawowych 

prawdach: chrześcijanin jest osobą skonfliktowaną z większością tych wartości, którymi żyje 

tzw. „świat”, a pokusy, trudności czy nawet wrogi stosunek „świata” są czymś koniecznym 

dla duchowego rozwoju oraz zbawienia. „Prześladowanie być musi”, jednakże nie na mocy 

przypadku, lecz zgodnie z zamysłem Boga. Przesłanie to przypomina zresztą moralną treść 

Psalmu 34, w którym można przeczytać, że mnogie uciski sprawiedliwych: a z tych wszystkich 

Pan je wybawi (Ps 34,19). W Augustynowym Kazaniu 78 mowa jest zresztą, że „jako dwa 

malutcy w żywocie Rebeki zatarskę mieli, także w żywocie Kościoła świętego dwojaki lud 

społecznie się sprzeciwia sobie”
274

. Oznacza to, że nawet wewnątrz wspólnoty wiernych 

                                                           
272 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 35. 
273 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 32-33. 
274 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 33. 
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panują konflikty pomiędzy ludźmi „światowymi” a chrześcijanami, jak również pomiędzy 

skłonnościami „światowymi” i „chrześcijańskimi” wewnątrz serca każdego wiernego. Innymi 

słowy, duchowa walka jest czymś koniecznym po tej stronie nieba. 

Wirydarz przypomina, że w życiu chrześcijańskim znoszenie „ucisków” zyskuje 

wartość i godność naśladowania samego Zbawiciela. Wierny uczeń Jezusa nigdy nie cierpi w 

samotności, ale niejako włącza się w odkupieńczą mękę swojego Mistrza. Na poparcie tej 

nauki Jakub Lubelczyk przytoczył następujący argument św. Augustyna: „Krystus Pan w nas, 

członkach swoich”, czyli w Kościele jako wspólnocie wiernych, „prześladowanie cierpieć 

raczy, właśnie jako sam w sobie, gdyż zawżdy oko Pańskie ma pilny wzgląd na 

sprawiedliwego, a ucho Jego przykłoniło się do każdego zawołania jego”
275

. A więc w ciągu 

dziejów Opatrzność Boża nie tylko „wybawiała”, ale również wspomagała szczególną łaską 

tych, którzy siali ze łzami (Ps 126,5). Kolejny wątek tej samej duchowej pociechy opiera się 

na Augustynowym komentarzu do Psalmu 91, tego samego, w którym sam Bóg miałby 

obiecywać: z nim jestem w ucisku: wyrwę go i uwielbię go (Ps 91,15). Doktor Łaski wyjaśnia, 

że „my ni dla czego innego nie mamy się ozywać krześcijany, jedno dla przyszłego wieku”
276

. 

A więc chrześcijanin to ktoś, kto z samego faktu przyjęcia chrztu żyje już na tym świecie 

niejako przyszłym stanem osoby zbawionej. Jak wynika z całości wywodu, uczeń Chrystusa 

powinien przyjąć wszelkie doczesne cierpienia tak, aby w każdym doświadczeniu oczekiwać 

nagrody; ona zaś spełni się w niebie. Tego rodzaju antycypująca ufność daje siłę do znoszenia 

ziemskich przeciwności, a zrazem ugruntowuje życie wiernych na cnocie nadziei. Ponadto 

rzutuje ona na całą dynamikę rozwoju cnót i „dobrego żywota” już na tym świecie, zyskując 

„koronę chwały” w następnym. 

Jak widać, pareneza Jakuba Lubelczyka, acz skoncentrowana nie tyle na kwestii 

osiągnięcia świętości, co raczej na nauce chrześcijańskiego „złotego środka” w ramach 

doczesnego życia, odznacza się swoistym eschatologicznym ukierunkowaniem. 

Dotychczasowe refleksje na temat moralnej treści Wirydarza łączą się zresztą z opinią św. 

Augustyna, zgodnie z którą „docześne świata tego przypadki, które na mały czas w szczęściu 

zakwitną, są każdemu sądem pewnym potępienia wiecznego”
277

. Po raz kolejny można ten 

patrystyczny wywód streścić słowami jednego z psalmów: Nie obruszaj się dla tego, któremu 

się szczęści na drodze jego: dla człowieka czyniącego niesprawiedliwości. Przestań gniewu, a 

opuść zapalczywość: nie obruszaj się, abyś miał źle czynić. Abowiem, którzy źle czynią, będą 

                                                           
275 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 35. 
276 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 35. 
277 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 52. 
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wykorzenieni: lecz znoszący Pana, ci odziedziczą ziemię (Ps 37,7-9). Warto zauważyć, że w 

przytoczonym fragmencie jednego z dzieł św. Augustyna został wyłożony właściwie cały 

fundament etyki Augustynowej, oczywiście odpowiednio zaadaptowany i włączony w 

całokształt parenezy Jakuba Lubelczyka. Dotyczy on pozornej niesprawiedliwości woli Bożej, 

która ludziom nieprawym pozwala żyć w dostatkach, natomiast świętym i sprawiedliwym 

każe znosić wiele niedogodności. Zdaniem św. Augustyna beztroskie korzystanie z ziemskich 

rozkoszy, a przede wszystkim z doczesnych pożytków grzechu (Hbr 11,25), bywa czytelnym 

znakiem „przeznaczenia” człowieka do potępienia. Z kolei mnogość cierpień, chorób, 

prześladowań i przeszkód na tym świecie powinna być postrzegana jako wiarygodny dowód 

na „wybranie” do zbawienia. Nauka ta – obecna także w innych dziełach św. Augustyna, jak 

chociażby De Civitate Dei – okazuje się pod pewnymi względami bliższa tradycji katolickiej, 

aniżeli dojrzałej formie kalwinizmu. 

Omawiany tutaj traktat porusza również problem wolnej woli i łaski. Podobnie jak to 

było w poprzednich przykładach, tak też tutaj cytowane fragmenty dzieł patrystycznych 

okazują się w istocie parafrazą lub trawestacją odnośnych wersetów biblijnych. Jakub 

Lubelczyk przytoczył chociażby fragment Kazania 10, w którym św. Augustyn ogłosił, że 

„my wszystko mamy łasce a miłości Bożej przywłaszczać, tak jakochmy są sami w sobie i z 

tym wszytkim co jedno możemy”
278

. Łatwo dostrzec w tych słowach ślad nauki Jezusa 

zawartej w Ewangelii św. Jana: Bo bezemnie nic czynić nie możecie (J 15,5). W Wirydarzu 

pojawiają się również domniemane słowa starożytnego autora o imieniu Photinus 

(najprawdopodobniej chodzi o św. Fotyna z Lyonu, biskupa i męczennika z przełomu I i II 

wieku). W staropolskim przekładzie nauka ta brzmi następująco: „Bo chcemy-li być ucześniki 

dobrego, potrzeba jest, abychmy pirwej byli ucześniki złego”
279

. I choć nie udało się 

zlokalizować źródła tego cytatu, to cała jego konstrukcja oraz wymowa przywodzi na myśl 

znany fragment Księgi Hioba: Jeśliśmy przyjęli dobra z ręki Bożej, złego czemubyśmy 

przyjmować nie mieli (Hi 2,10). Z dotychczasowych analiz wynika zatem, że Jakub 

Lubelczyk sięgał po dzieła patrystyczne wówczas, gdy usiłował wzmocnić moralną wymowę 

przytaczanych wcześniej wersetów biblijnych. Były to niemal wyłącznie praktyczne, 

konsolacyjne pouczenia Ojców, które nie wzbudzałyby kontrowersji międzywyznaniowych, a 

jedynie wspomagały naukę chrześcijańskich cnót umiaru i pogody ducha. 

  

  

                                                           
278 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 30. 
279 Jakub Lubelczyk, Wirydarz, jw., s. 35. 
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7. Ojcowie Kościoła w staropolskiej literaturze dewocyjnej i ascetycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Wstępne rozeznanie 

 

Przełom XVI i XVII wieku w Europie zachodniej nie bez powodu nazwany został „złotą 

epoką” mistyki i duchowości katolickiej. Można było wówczas zaobserwować prawdziwy 

rozkwit idei ascetycznych oraz różnorakich form pobożności, powstawały zupełnie nowe, 

bądź wyraźnie zreformowane reguły zakonne, prężnie rozwijało się piśmiennictwo religijne. 

Pisano wówczas także poezję na tematy chrześcijańskie, która służyła tyleż zadowoleniu 

estetycznemu, co zbożnej medytacji skonstruowanej wedle ściśle określonych wzorców 

monastycznych. Lektura tych utworów – dedykowanych zazwyczaj osobom świeckim – 

niejednokrotnie przyjmowała formę „ćwiczenia duchownego”. Z tego powodu włoski 

historyk duchowości katolickiej, Luigi Mezzadri, uznał okres potrydencki za prawdziwe 

apogeum nowożytnej odnowy Kościoła
280

. O sile i zasięgu tej odnowy świadczy właśnie 

prężny rozwój ascetyki katolickiej, bodaj najprężniejszy od czasu przełomu XII i XIII wieku. 

Karol Górski zauważył, że rozwój rozmaitych szkół duchowości na ziemiach I 

Rzeczypospolitej, tak w epoce Soboru Trydenckiego, jak i w czasach potrydenckich, wciąż 

pozostaje tematem zaniedbanym przez badaczy kultury staropolskiej
281

. W pewnej mierze 

wniosek ten powtórzony został przez Alinę Nowicką-Jeżową w wydanym w 2011 roku 

pierwszym tomie syntezy Barok polski między Europą a Sarmacją
282

. Ta sama warszawska 

profesor wydała w 1992 roku Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII 

wieku. Jest to prawdopodobnie najpełniejsze omówienie problemów związanych z wpływem 

                                                           
280 Zob. L. Mezzadri, Apogeum odnowy Kościoła (1598-1699) [w:] Duchowość chrześcijańska czasów 
nowożytnych, tłum. E. Dobrzelecka, Historia duchowości, t. V, Kraków 2005, s. 81-192. 
281 Zob. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 89. 
282 Zob. A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski między Europą i Sarmacją, cz. 1, Profile i zarysy całości, Warszawa 
2011, s. 197-198. 
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wczesnonowożytnej ascetyki na kulturę umysłową i literacką I Rzeczypospolitej, przy czym 

autorka przedmiotem swoich analiz uczyniła przede wszystkim staropolskie utwory liryczne. 

Warto również odnotować, że nieco wcześniej, bo w 1949 roku wydana została monografia 

Aleksego Klawka, Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce, która koncentruje się jednak na 

przykładach dzieł teologii spekulatywnej, aniżeli na utworach stricte pobożnościowych czy 

ascetycznych. W roku 2015 ukazała się także popularnonaukowa synteza skomponowana z 

zapisu audycji radiowych Marka Chmielewskiego, Wielka księga duchowości katolickiej. 

Przedmiotem zainteresowań autora jest jednak ogólna historia rozmaitych szkół ascetyki od 

początku istnienia Kościoła, aż po czasy współczesne. Okazuje się, że zainteresowanie 

piśmiennictwem ascetycznym bywa niewspółmierne do czynionych tu i ówdzie uwag na 

temat wielkiej wagi tego rodzaju literatury na mapie kultury potrydenckiej. Pisze Górski: 

 

Czasy potrydenckie znane są raczej od strony literatury pięknej, którą stworzyło 

odrodzenie katolickie, oraz od strony politycznej, przede wszystkim zaś 

zainteresowano się dziejami unii brzeskiej. Natomiast w cieniu pozostało odrodzenie 

religijne i rozkwit mistyki polskiej (…). Ani przekłady pisarzy jezuickich, ani cechy 

charakterystyczne, jakie przybierała szkoła ignacjańska na terenie polskim, nie zostały 

zanalizowane
283

. 

 

 Dopowiada Alina Nowicka-Jeżowa: 

 

Kończąc uwagi o katolickiej literaturze medytacyjno-modlitewnej, wypada zauważyć, 

że lekceważenie, z jakim traktowali ją twórcy polskiej historii literatury: Aleksander 

Brückner i Julian Krzyżanowski, a ponadto programowe deprecjonowanie 

„piśmiennictwa dewocyjnego” w okresie powojennym spowodowały brak 

systematycznych i całościowych studiów, które okazywałyby jego abundancję i 

pozwalały na syntetyczne ujęcie. Niedostatek badań nad największym ilościowo 

korpusem tekstów siedemnastowiecznych potęgował również trudności w 

ukształtowaniu syntezy baroku i usytuowaniu jej w kontekście europejskim. Obecnie, 

dzięki studiom filologicznym i interpretacyjnym, powstającym szczególnie po 

ukazaniu się przełomowej syntezy Czesława Hernasa, możliwe są pewne 

uogólnienia
284

. 

                                                           
283 Zob. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, jw., s. 69. 
284 A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski między Europą i Sarmacją, jw., s. 197. 
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Można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach pojawiają się studia szczegółowe, które 

starają się zapełnić tę lukę
285

. Coraz większym zainteresowaniem badaczy cieszy się na 

przykład Kasper Drużbicki, jezuita i autor pism mistycznych, z całą pewnością jeden z 

najwybitniejszych przedstawicieli „pobożności kordialnej” (czyli związanej z kultem 

Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi), wyróżniający się nie tylko 

na tle kultury polskiej, ale również europejskiej. W kontekście badań szczegółowych nad 

dawnym piśmiennictwem ascetycznym warto wspomnieć Katarzynę Kaczor-Scheitler, której 

prace takie jak Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII 

wieku czy Marianna Marchocka a św. Teresa z Avila znacząco przyczyniły się do rozwoju nie 

tylko stanu wiedzy nad staropolską „literaturą nabożną”, ale także świadomości roli i 

funkcjonowania katolickich systemów modlitewnych w szerszym aspekcie kulturowym. Nie 

bez znaczenia pozostaje również zbiorowa publikacja Piśmiennictwo zakonne w dobie 

staropolskiej, której redaktorami byli Magdalena Kuran, Michał Kuran, wspomniana wyżej 

Katarzyna Kaczor-Scheitler oraz Dawid Szymczak. Szczegółowe studia z dziedziny 

omawianego tu zagadnienia publikowane są również na łamach wydawanego przez KUL 

periodyku naukowego, „Duchowość w Polsce”, przy czym należy nadmienić, że perspektywa 

staropolska pojawia się w nich raczej sporadycznie. 

Okres czasowy przyjęty jako cezura analizowanych tu utworów literackich (czyli 

przeszło sto lat pomiędzy rozpoczęciem obrad Soboru trydenckiego oraz wygnaniem Braci 

Polskich z granic Rzeczypospolitej) częściowo pokrywa się ze „złotą” albo „zygmuntowską 

epoką” w kulturze polskiej. Jest to dość istotne spostrzeżenie, przede wszystkim z uwagi na 

fakt, iż to właśnie w burzliwym okresie pomiędzy zwołaniem Soboru trydenckiego a 

                                                           
285 Problemy chrześcijańskiej ascetyki łączą się ze zjawiskiem znanym jako literatura dewocyjna czy 
pobożnościowa. Można tu zauważyć cały szereg charakterystycznych form, gatunków i stylów o 
średniowieczno-renesansowej proweniencji (Zob. A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski między Europą i 
Sarmacją, s. 197). Niełatwą próbę zdefiniowania literatury dewocyjnej podjęła natomiast Magdalena 
Ślusarska (Literatura dewocyjna – problem definicji [w:] Staropolska literatura dewocyjna. Gatunki, tematy, 
funkcje, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2015, s. 9-51). Autorka zwraca uwagę na fakt, iż 
mniej więcej od czasów Oświecenia sam termin „dewocja” czy „dewocyjny” przestał oznaczać po prostu 
wytwory kultury, które „służyły do podnoszenia religijności, zachęcały do wykonywania określonych 
praktyk religijnych”, albo „propagowały określone postawy ideowe i społeczne” (A.J. Zakrzewski, 
Literatura dewocyjna jako źródło kulturoznawcze, „Euhemer – Przegląd Religlioznawczy”,nr 1, r. 24, 1980, 
s. 47; tegoż, Idee oświecenia w kazaniach polskich. Studium literacko-socjologiczne, Częstochowa 1986, s. 
20), a zyskał szereg pejoratywnych konotacji, stając się coraz częściej domeną języka potocznego jako 
synonim „bigoterii” oraz „faryzeizmu”. Wskutek tych procesów słowa „dewocja” i „pobożność”, które w 
ciągu kilku stuleci miały charakter synonimiczny, z czasem okazały się terminami przeciwstawnymi. Z 
tego powodu niektórzy badacze starali się wprowadzić do literatury przedmiotu pojęcia „popularnej” albo 
„użytkowej literatury religijnej”. Wydaje się jednak, że w ramach badań naukowych użycie sformułowania 
„literatura dewocyjna” jest w pełni uzasadnione ze względu na zakres znaczeniowy pojęcia devotionis. 
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wypędzeniem Braci Polskich z granic Rzeczypospolitej powstały warunki szczególnie 

sprzyjające rozwojowi rodzimego piśmiennictwa ascetycznego
286

. Można stwierdzić, że czas 

nasilonych sporów międzywyznaniowych wpłynął pozytywnie na formowanie się nowych 

nurtów i dróg duchowości katolickiej. Niebagatelne znaczenie miało przecież powstanie 

zakonu jezuitów, którego główną misją było stanie na straży ortodoksji katolickiej, a w tym 

ewangelizacja oraz walka z dziełami reformacji. Exercitia spiritualia św. Ignacego Loyoli, 

czyli podstawowy tekst formacyjny jezuitów, stał się wkrótce jednym z najważniejszych 

podręczników życia duchowego nowożytnej kultury kościelnej. Nieco inny, choć wcale 

niemniejszy wpływ na rozwój literatury nabożnej miało zjawisko, które w pewnych kręgach 

wciąż zwykło nazywać się „tryumfalizmem katolickim”. Niemały wpływ na rozwój ascetyki 

odegrała przy tym spuścizna patrystyczna. O tym, że poszczególne dzieła Ojców Kościoła 

były zalecane w ramach kierownictwa duchowego świadczy chociażby fragment 

Autobiografii mistycznej Marianny Marchockiej, w którym Piotr od św. Jędrzeja, spowiednik 

Teresy od Jezusa, w celu pocieszenia i umocnienia w dobrym przytaczał obszerne fragmenty 

Confessionum św. Augustyna
287

. 

 Sam termin „piśmiennictwo ascetyczne” rozumiany jest w niniejszej pracy zgodnie z 

definicją Adolfa Tanquereya, który w swoim monumentalnym Zarysie teologii mistycznej i 

ascetycznej stwierdził, że „właściwym przedmiotem teologii ascetycznej i mistycznej jest 

doskonałość życia chrześcijańskiego”
288

. Pojęcia „ascetyka” oraz „ascetyzm” pochodzi z 

języka greckiego, toteż ἄσκησις oznacza zarówno ćwiczenie, dyscyplinę, jak i wyrzeczenie. 

Jedną z cech dystynktywnych literatury ascetycznej byłoby zatem ukierunkowanie na swego 

rodzaju „użytkowość” oraz „zastosowanie” teoretycznych reguł życia duchowego
289

. Utwory 

z tej grupy cechują się zazwyczaj odpowiednią konstrukcją retoryczną, która dostarczyłaby 

czytelnikowi spójnego i praktycznego opisu kolejnych szczebli tzw. „procesu uświęcenia”, 

metod modlitwy, czy też innych ćwiczeń oraz czynności budujących właściwe postawy 

człowieka wobec szeroko pojętej woli Bożej. Tanquerey utożsamił cel traktatów ascetycznych 

z osiąganiem doskonałości życia chrześcijańskiego. Nieco inaczej Karl Rahner oraz Herbert 

Vorgrimler, zdaniem których ascetyka to „dyscyplina teologiczna, która zajmuje się sytuacją i 

zadaniami konkretnego życia chrześcijańskiego w aspekcie jego indywidualnej realizacji w 

duchu chrześcijańskim (do tej pory często błędnie uważana za naukę o dążeniu do 

                                                           
286 Zob. Otto od Aniołów, karmelita bosy, Duchowość zakonna według nauki o. Hieronima od św. Jacka 
(Andrzeja Cyrusa). Studium historyczno-teologiczne, Kraków 1965, s. 4. 
287 Zob. Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka), Autobiografia mistyczna i inne pisma, oprac. Cz. Gil, 
Kraków 2010, s. 73-74. 
288 A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, tłum. P. Mańkowski, t. I, Warszawa 2003, 9. 
289 Por. S. Skwarczyńska, O pojęciu literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki”, r. 28/1931, z. 1, s. 12. 
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doskonałości), co każe ją odróżnić zarówno od mistyki, jak i teologii moralnej”
290

. Wspólną 

płaszczyzną obu przedstawionych definicji jest jednak koncentracja na aspekcie praktycznego 

zastosowania wytycznych, które w innych dziedzinach teologii mieszczą się w obrębie teorii.  

 

 

7.2. Adam Opatowczyk i jego Poseł zbawienia 

 

W pewnym uogólnieniu można stwierdzić, że wczesno-nowożytni autorzy pism ascetycznych 

przywoływali zdanie Ojców Kościoła przede wszystkim w dwóch kontekstach: po pierwsze – 

w kontekście wskazań moralnych i modlitewnych a po drugie – w kontekście uzasadnienia 

teologicznych twierdzeń o charakterze doktrynalnym. Dobrym tego przykładem tego jest 

mariologiczne dzieło Adama Opatowczyka opublikowane w 1644 roku w Krakowie, Poseł 

Zbawienia, Panien Zakonnych Klasztoru Świętego Andrzeja Adwentowe Nabożeństwa 

podawający. Całość utworu zaplanowała została jako wykład na temat Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Pannie oraz narodzin Jezusa Chrystusa (tytułowy „poseł zbawienia” to 

archanioł Gabriel znany z Łk 1,28-38), z którego miałyby wynikać szczegółowe wskazówki 

dotyczące przygotowania się do nabożeństw adwentowych i bożonarodzeniowych. 

 Opatowczyk podjął temat dziewiczego macierzyństwa Maryi przez porównanie z 

kwiatem i owocem. Panieństwo musi przeminąć, kiedy kobieta staje się żoną, a następnie 

matką. „Insze są kwiatki – brzmi wywód staropolskiego autora – a insze owoce: kiedy kwiatki 

opadają, dopiero owoc zawięzuje się”
291

. Wbrew temu powszechnemu prawu natury, Maryja 

powiedziała o samej sobie: Flores mei fructus. Słowa te są oczywiście fragmentem Księgi 

Eklezjastyka: Ja jak winny szczep wydałam woń wdzięczną, a kwiaty moje owocami czci i 

bogactwa (Syr 24,23; w nowszych przekładach jest to Syr 24,17). Najświętsza Panna 

pozostała bowiem dziewicą, stając się Matką, a przez to objawiła wielkość Boga, oddała Mu – 

wspomnianą przez Eklezjastyka – cześć i wskazała na bogactwo Jego łaski (por. Łk 1,28; Ef 

1,7-9). Aby zarysować głębszy sens tego wydarzenia, Opatowczyk przytoczył słowa św. Jana 

Chryzostoma, zdaniem którego „weszcie na ten świat, przez rodzenie Pana naszego, miało 

być zacniejsze niż nas ludzi, wprawdzie że miało być inakszym, niż jako pospolitym, ale też 

                                                           
290 K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 
1987, s. 25. 
291 A. Opatowczyk, Poseł zbawienia panien zakonnych klasztoru świętego Andrzeja adwentowe nabożeństwa 
podawający sporządzenia W.X. Adama Opatowiusza, Pisma Świętego doktora, kanonika krakowskiego, 
Kraków 1644, k. 46. 
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miało być rożne”
292

. Wprawdzie Jezus Chrystus „rodzi się z żywota”, jako zwykły człowiek, 

dzięki czemu „jest rodzenie nam z Zbawicielem naszym pospolite”
293

. Z drugiej jednak strony 

„w tym rożność, że nasze naruszenie czystości, i zdrowia przynoszą, a Zbawiciela naszego 

rodzenie zachowało w zupełności Panieństwo Najświętszej Panny, i poświęciło”
294

. Takie 

narodzenie z dziewicy, bez naruszenia panieństwa matki, „cudem jest, i nikomu tylko Synowi 

Bożemu służy”
295

. 

 Przytoczony przez Opatowczyka fragment homilii św. Jana Chryzostoma wymaga 

krótkiego komentarza. Dywagacje na temat dziewictwa Maryi in partu (czyli podczas 

poczęcia Syna, ale jeszcze przed Jego zrodzeniem), jak i post partum (czyli już po Jego 

narodzeniu) miały w kontekście teologii przełomu IV i V wieku fundamentalne znaczenie. 

Punktem odniesienia były dla Złotoustego z jednej strony spory z arianizmem, a z drugiej – 

kontrowersje wokół manicheizmu oraz monofizytyzmu. Podstawową kwestią okazało się 

bowiem pytanie o prawdziwą tożsamość Jezusa Chrystusa. Monofizyci byli zdania, że Syn 

Boży, rodząc się z dziewicy bez naruszenia Jej panieństwa, posiadał jedynie boską naturę, zaś 

Jego ciało było pozorne, utkane z „subtelnej, anielskiej materii”. Twierdzenie to 

podtrzymywali manichejczycy, zasadniczo niechętni wobec koncepcji Wcielenia. Arianie 

twierdzili z kolei, że sam fakt narodzenia Chrystusa ze zwykłej kobiety w pośredni sposób 

przeczy Jego boskości, która nie mogłaby ich zdaniem podlegać ograniczeniom obecnego 

życia. Analiza wczesnochrześcijańskiego katolickiego piśmiennictwa maryjnego pokazuje 

zatem starania teologów podejmowane w imię zharmonizowania dwóch poziomów 

interpretacji narodzin Syna Bożego, które następnie ściśle odpowiadały doktrynie o złączeniu 

w Jego osobie dwóch natur. Kontekst, w jakim przytoczone słowa Złotoustego uzupełniają 

wywód Opatowczyka, jest jednak odmienny. Staropolski autor adaptuje myśl patrystyczną do 

w pełni już ukształtowanej pobożności maryjnej. W jego ujęciu dyskusja wokół dziewictwa 

Maryi in partu oraz post patrum ma sens o tyle, o ile ukazuje absolutną wyjątkowość Maryi w 

Bożym planie zbawienia, wspierając tym samym praktykę modlitewną skoncentrowaną na 

Bożej Rodzicielce w ramach tradycji bożonarodzeniowej. Przeniesienie, o którym tutaj mowa 

(od mariologii jako klucza dla chrystologii do chrystologii jako klucza dla pobożności 

maryjnej), okazuje się szczególnie wyraźne na gruncie potrydenckiego piśmiennictwa 

ascetycznego. 

                                                           
292 A. Opatowczyk, Poseł zbawienia, jw., k. 46. 
293 A. Opatowczyk, Poseł zbawienia, jw., k. 46. 
294 A. Opatowczyk, Poseł zbawienia, jw., k. 46 
295 A. Opatowczyk, Poseł zbawienia, jw., k. 47. 
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 W innym miejscu Opatowczyk poruszył kwestię okoliczności, w których znajdowała 

się Maryja, kiedy nadszedł czas zwiastowania anielskiego. Samo Pismo Święte nie podaje w 

tym zakresie właściwie żadnych szczegółów. Pewnych poszlak może dostarczać 

sformułowanie: I wszedłszy Anioł do niej (Łk 1,28), sugerując że Maryja znajdowała się w 

tym czasie w swoim własnym pokoju, zajęta – jak chce dawna hagiografia zachodnia – 

codziennymi sprawami. Taka interpretacja zdominowała przynajmniej tradycję łacińską, 

podczas gdy chrześcijański Wschód dysponował kilkoma znacznie różniącymi się od siebie 

wersjami tego wydarzenia
296

. Dla Opatowczyka okoliczności, w jakich archanioł zastał 

Maryję okazały się o tyle istotne, że stanowią one doskonałą podstawę do rozwijanych 

później wzorców kobiecego ideału monastycznego. Toteż w Pośle zbawienia przytoczony 

wpierw został sąd Orygenesa, który mówi, że „miała Panna umiejętność wszytkiego prawa 

Bożego”, a nawet „wykłady umiała pism Prorockich, i dla tegoż zawsze w nich 

rozmyślała”
297

. Słowa aleksandryjskiego pisarza stanowią oczywiście komentarz do słów 

Pisma: Lecz Marya te wszystkie słowa zachowywała, stosując w sercu swojem (Łk 2,19) oraz: 

A matka jego wszystkie te słowa zachowała w sercu swem (Łk 2,51). Najświętsza Panna 

miałaby być zatem wzorem sprawiedliwego człowieka, który w zakonie Pańskim wola jego, a 

w zakonie jego będzie rozmyślał we dnie i w nocy (Ps 1,2). Kolejnych szczegółów dostarczył 

Opatowczykowi św. Ambroży z Mediolanu, który stwierdził, że „na ten czas kiedy Panna 

była sama, by namniej nie była sama (…), mając około siebie tak wiele ksiąg
298

. Z obu 

patrystycznych fragmentów wyłania się obraz Maryi (kompatybilny zresztą z tradycyjnymi 

wezwaniami, takimi jak Mater boni consilii czy Sedes Sapientiae), która staje przed wiernymi 

jako wzór wsłuchiwania się w Słowo Boże oraz znajomości Prawa. 

 Obecność wątków patrystycznych w traktacie Opatowczyka pokazuje, jak istotną 

funkcję pełniły w ramach staropolskiego piśmiennictwa ascetycznego zbiory wypisów i 

adagiów. Można sądzić, że świadomość nowożytnych teologów duchowości w zakresie 

spuścizny patrystycznej opierała się zasadniczo na florilegiach i tym podobnych zbiorach 

cytatów. Toteż autorytet uznanych przez Kościół pisarzy wczesnochrześcijańskich dostarczał 

uzasadnienia dla szeregu sformułowanych wcześniej tez. Tym sposobem skonceptualizowana 

i jasno sformułowana przez staropolskiego mnicha droga do świętości zyskiwała swego 

rodzaju poparcie „świadków Tradycji”. Dziedzictwo patrystyczne dostarczało również 

odpowiedniej terminologii do opisu doświadczeń, praktyk oraz etapów życia duchowego. 

                                                           
296 Por. M. Gołębiowski, Niewiasta z perłą. Szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej, Kraków 
2018, s. 31-34. 
297 A. Opatowczyk, Poseł zbawienia, jw., k. 92-93. 
298 A. Opatowczyk, Poseł zbawienia, jw., k. 93. 
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Można to zauważyć w późniejszej (przekraczającej ramy czasowe niniejszego studium) 

literatury z zakresu ascetyki oraz teologii duchowości. Dla przykładu, Tractatus de brevissima 

ad perfectionem via Kaspra Drużbickiego przytacza słowa św. Grzegorza Wielkiego: adhuc 

igniculum vivit („iskra jeszcze się tli”), aby za pomocą starożytnego autorytetu uzasadnić 

napomnienie o konieczności nieustannego, trwającego aż do śmierci przezwyciężania 

„niższych” części duszy na rzecz „wyższych” dążeń ducha
299

. Jak podkreśla jezuita, dawne 

nawyki oraz poruszenia natury stale się jeszcze „tlą” w człowieku, nawet wówczas, gdy ten 

wejdzie na drogę doskonałości, lub nawet zacznie w niej postępować. Dla Drużbickiego, 

podobnie jak dla większości nowożytnych pisarzy ascetycznych, ważne było, aby wszystkie 

elementy wykładu zostały oparte na fundamencie „powszechnej nauki Ojców, z Apostoła i 

słów Chrystusa” (ut supra ex communi doctrina Patrum, ex Apostolo, & verbis Christi 

ostendi)
300

. Tego rodzaju przykładów można odnaleźć znacznie więcej, a każdy z nich 

domaga się osobnego studium. 

 

 

7.3. Hieronim od św. Jacka i „grunt patrystyczny” 

 

Jednym z najciekawszych pisarzy ascetycznych pierwszej połowy XVII wieku był Andrzej 

Cyrus, karmelita bosy, który przyjął zakonne imię Hieronima od św. Jacka (w wersji 

łacińskiej Hieronymus a S. Hyacyntho). Swego czasu otaczał go rozgłos uzdolnionego, 

gruntownie wykształconego w filozofii i teologii kaznodziei, który przyczynił się do 

nawrócenia wielu znanych ówczesnych innowierców
301

. W jego dorobku można zresztą 

wyróżnić nie tylko pisma o charakterze ascetycznym (wydrukowane po śmierci autora w 

zbiorze zatytułowanym Manipulus fasciculorum spiritualium), ale także traktaty dogmatyczne 

i polemiczne omawiające „sprawy sporne między dysydentami a katolikami”
302

. W ramach 

niniejszego studium za podstawę analizy posłużą jednak dzieła ascetyczne autora Porząnnego 

ćwiczenia. 

                                                           
299 Zob. K. Drużbicki, Traktat o najkrótszej drodze do doskonałości, czyli o trwałem trosce, wypełnianiu i 
poznaniu Boskiej Woli, tłum. M. Cyrulski, Kraków 2014, s. 123-124. 
300 K. Drużbicki, Traktat, jw., s. 143-144; oryginał cytuję za: Opera Omnia Ascetica: Aucta Duobus Opusculis 
De Effectibus, Fructu, Et Applicatione Sanctissimi Missae Sacrificii, Et De Sublimitate Perfectionis Religiosae. 
Catalogum Tractatuum Asceticorum Omnium Vicina Post Dedicationem Pagina Indicabit. V. P. Gasparis 
Druzbicki, Societatis Jesu, Tractatus De Brevissima Ad Perfectionem Via: Hoc Est, De Perenni divinae 
voluntatis intentione, executione, apprehensione, Haga 1732, nr 64. 
301 Zob. Otto od Aniołów, Wstęp [w:] tegoż, Duchowość zakonna według nauki o. Hieronima od św. Jacka 
(Andrzeja Cyrusa). Studium historyczno-teologiczne, Kraków 1965, s. 13. 
302 Zob. Otto od Aniołów, Wstęp, jw., s. 15. 
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Duchowość karmelitańskiego kaznodziei koncentrowała się przede wszystkim na 

zagadnieniu istoty życia monastycznego: jej celu, praktycznych zasad i reguł, specyfiki oraz 

odrębności w stosunku do codziennego życia „ludu” (populus) chrześcijańskiego. Punktem 

odniesienia dla wykładu duchowości pozostały jednak teksty Tradycji. Hieronim od św. Jacka 

w wielu miejscach powołuje się na spuściznę św. Augustyna z Hippony. I choć znacząca 

liczba odniesień oraz cytatów (Otto od Aniołów twierdzi, że aż jedna trzecia) sporządzona 

została z pamięci bądź odpisów, bez podania dokładnego źródła, to wciąż nietrudno dojść do 

wniosku, że zasadniczą podstawę dla formułowanych wniosków dało słynne dzieło 

Enarrationes in Psalmos. Augustynizm staropolskiego autora jest widoczny chociażby w 

ilości różnorodnych nawiązań do tego konkretnego autora wczesnochrześcijańskiego. Doktor 

Łaski okazuje się bowiem drugim po św. Bonawenturze najczęściej przywoływanym przez 

Hieronima od św. Jacka autorem dawnym. Nie jest to oczywiście zjawisko odosobnione, 

skoro – jak twierdzą Pierre Pourrat czy Ireneusz Szczukowski – cała teologia siedemnastego 

wieku nosiła głębokie piętno augustynizmu
303

. Zarówno Marcin Luter, jak i później janseniści 

prowokowali do ponownego namysłu nad spuścizną autora Confessionum, nie tylko w 

aspekcie teologii spekulatywnej, ale także duchowości. Cała epoka była zanurzona w 

Augustynowych konfliktach „ducha” i „ciała”. Toteż dla Hieronima od św. Jacka jako dla 

autora przede wszystkim pism ascetycznych dzieła św. Augustyna dostarczały podstawowych 

założeń dogmatycznych, z których staropolski autor konstruował następnie ramy dla opisów 

dynamiki życia duchowego. 

Można ponadto dojść do wniosku, że ascetyka Hieronima od św. Jacka została 

ufundowana spuściźnie patrystycznej oraz średniowiecznej pojmowanej jako gwarant 

katolickości. Monografista karmelickiego pisarza, czyli wspomniany już Otto od Aniołów, w 

taki oto sposób komentuje dzieło Idea colloquii charitativi z w 1645 roku (wydane drukiem w 

rok później): 

 

(…) o. Hieronim świadom był tego, że w swej nauce opiera się na gruncie 

patrystycznym i uważał za obowiązek swój, jako teologa, znać doktrynę Ojców i nią 

się kierować. Sam zresztą odpowiadając na zarzuty innowierców w tym przedmiocie 

stwierdza w dziele teologicznym, że teologowie katoliccy uważali OO. Kościoła za 

                                                           
303 Zob. P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, Paris 1947, t. III [Les Temps modernes], s. 493; I. 
Szczukowski, Inspiracje Augustyńskie w poezji polskiego Baroku, Bydgoszcz 2007, s. 15-38. 
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swych mistrzów i nauczycieli, przystając pokornie i z szacunkiem do ich nauki; stąd 

zostali nazwani przez przeciwników „patrilogi”
304

. 

 

 W niektórych dziełach z dziedziny ascetyki, takich jak Modus ordinate instituendi 

vitam spiritualem czy Sposób postanowienia żywota zakonnego porządnie, Hieronim od św. 

Jacka dokonał zestawienia autorów chrześcijańskich, których wyróżnił spośród innych oraz 

nazwał „wytrawnymi” (probatissimorum), a w związku z tą klasyfikacją – szczególnie mocno 

polecał do pobożnej i budującej lektury
305

. Były to – jak zapewnił sam staropolski autor – 

jedynie „przykładowe” i „niektóre” postaci, co oznacza, że jego lista nie była kompletna. 

Wciąż jednak może zdumiewać fakt, iż spośród znanych Hieronimowi autorów 

wczesnochrześcijańskich wymienieni zostali jedynie św. Efrem Syryjczyk oraz św. Jan 

Klimak
306

. Obaj pisarze nie należeli przecież do najczęściej przywoływanych autorytetów 

starożytnego Kościoła. O ile św. Efrem Syryjczyk pojawiał się niejednokrotnie w 

staropolskich kazaniach maryjnych, a zdecydowanie rzadziej w innych pismach, o tyle św. 

Jan Klimak był autorem dość nietypowym dla tworzonego w siedemnastym wieku kanonu 

najważniejszych Ojców Kościoła. Z drugiej strony jego słynny traktat Climax Paradisi 

stanowił swego rodzaju summę duchowych doświadczeń wschodniego monastycyzmu. 

 Kanon najważniejszych Ojców był odmienny w kilku różnych dziełach Hieronima od 

św. Jacka. Zróżnicowanie w tym zakresie umotywowane było funkcją oraz adresatem 

konkretnego pisma. W Przestrogach niektórych tak spowiednikom zakonnic jako i samym 

zakonnicom służącym karmelita zalecał siostrom zakonnym studiowanie listów św. Hieronima 

ze Strydonu
307

, mając zapewne na myśli zwłaszcza słynną epistołę do Eustochium. Warto 

wspomnieć, że to pismo, jedno z najbardziej znaczących dla rozwoju duchowości katolickiej, 

stał się w ramach tradycji niemal „katechizmowym” wykładem na temat piękna dziewictwa i 

życia konsekrowanego. A więc List 22 św. Hieronima miałby dostarczać intelektualne 

podstawy oraz bodźce do zachowania czystości przez mniszki. Z kolei kaznodziejom 

Hieronim od św. Jacka zalecał uważną lekturę św. Augustyna z Hippony, św. Jana 

                                                           
304 Zob. Otto od Aniołów, s. 213. 
305 Zob. Otto od Aniołów, Wstęp, jw., s. 206-208. 
306 Wśród nich znaleźli się oczywiście Ojcowie Kościoła, tacy jak wspomniany już św. Augustyn z Hippony 
(cytowany 59 razy), a następnie: św. Jan Chryzostom (42), św. Grzegorz Wielki (32), św. Ambroży z 
Mediolanu (20), św. Jan Klimak (10), Tertulian (10), św. Grzegorz z Nazjanzu (8), św. Efrem Syryjczyk (6), 
św. Leon Wielki (5), św. Cyprian z Kartaginy (4), Orygenes (4), św. Bazyli Wielki (3), św. Piotr Chryzolog 
(3), św. Benedykt z Nursji (2), św. Grzegorz z Nyssy (1), św. Paulin z Noli (1), św. Maksym Wyznawca (1), 
św. Ennodiusz z Pawii (1), św. Atanazy Wielki (1), św. Cyryl Jerozolimski (1), św. Cyryl Aleksandryjski (1) , 
Dionizy Aeropagita (1), św. Doroteusz z Gazy (1), św. Cezary z Arles (1), św. Antoni Wielki (1). 
307 Zob. Otto od Aniołów, s. 207. 
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Chryzostoma oraz św. Grzegorza Wielkiego, nazywając ich „źródłami”, w odróżnieniu od 

„strumieni” (tymi drugimi byli pisarze wczesnochrześcijańscy niższej rangi, aniżeli trzej 

wyżej przedstawieni). Uzasadnienia dla takiego doboru Ojców Kościoła może dostarczać 

fakt, iż tradycja kościelna widziała w św. Janie Chryzostomie najwybitniejszego kaznodzieję 

w historii chrześcijaństwa, w św. Augustynie – najważniejszego spośród starożytnych 

twórców doktryny katolickiej, a w św. Grzegorzu Wielkim – głównego twórcę zasad teologii 

moralnej oraz najbardziej nośnych konceptualizacji życia duchowego, wręcz „psychologii 

życia wewnętrznego”
308

. 

 To, co wspomniano wyżej na temat przejmowania przez staropolską kulturę religijną 

specyficznie patrystycznej terminologii, dotyczy również spuścizny Hieronima od św. Jacka. 

Staje się to szczególnie widoczne na przykładzie recepcji pism św. Hieronima ze Strydonu. 

Karmelitański teolog stwierdza na przykład, że klasztor jest dla pobożnego mnicha jakby 

rajem, w czym można zauważyć nawiązanie do listu autora Wulgaty do mnicha Rustyka: 

„Uważaj swoją celę za raj (…); dla mnie miasto jest więzieniem, a samotność – rajem” 

(habeto cellulam pro paradiso… mihi oppidum est carcer et solitudo paradisus)
309

. Do 

dorobku literackiego św. Hieronima nawiązuje również jasno wyrażone przekonanie 

staropolskiego pisarza, iż jeden człowiek sprawiedliwy jest kimś większym, aniżeli cały 

świat. W liście Strydończyka skierowanym do mnicha Heliodora można bowiem przeczytać 

słowa: „Co robisz, Bracie, na świecie, ty, który większy jesteś od świata” (quid agis frater in 

saeculo, qui major es mundo)
310

, które same w sobie stanowią z kolei nawiązanie do pisma Ad 

Donatam św. Cypriana z Kartaginy. Hieronim od św. Jacka przejmuje oczywiście tę topikę.  

Dotychczasowe uwagi dotyczą w sposób szczególny skojarzenia ślubów zakonnych z 

drugim chrztem, o czym św. Hieronim wspominał w liście do Pauli: „z łaski Chrystusa przed 

czterema prawie miesiącami drugim niejako chrztem, tj. ślubowaniem, się obmyła” (propitio 

Christo, ante quantor ferme menses, secundo quodam modo propositi se baptismo laverit)
311

. 

Karmelita czyni tu jednak subtelne zastrzeżenie wobec sformułowań św. Hieronima, 

inspirując się zresztą niegdysiejszym sporem Tomasza Waldensa z Johnem Wycliffem 

dotyczącym kwestii konieczności przyjęcia „powtórnego chrztu”. Stąd też w pismach Ojców 

Kościoła można przeczytać o ślubach zakonnych jako o „drugim chrzcie” (secundus 

Baptismus), natomiast Hieronim od św. Jacka pisze raczej o „innym chrzcie” (alter 

                                                           
308 Zob. P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne według św. Grzegorza Wielkiego, Warszawa 2001, s. 14-18. 
309 Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 4, oprac. M. Ożóg, Kraków 2010, s. 56. 
310 Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1, oprac. M. Ożóg, Kraków 2010, s. 35. 
311 Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1, jw., s. 167-168. 
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Baptismus)
312

. Karmelita ośmielił się wręcz poprawić św. Hieronima, pisząc: Non secundus 

Baptismus sed alter Baptismus. 

 

  

                                                           
312 Otto od Aniołów, jw., s. 149. 
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8. Ojcowie Kościoła w staropolskich kazaniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Ogólne rozeznanie tematu 

 

Analiza przykładów staropolskiego kaznodziejstwa oraz homiletyki pod kątem obecnych w nich 

rozmaitych odniesień do spuścizny patrystycznej pokazuje, że Ojcowie Kościoła przywoływani 

byli najczęściej w ramach tzw. argumenti ab auctoritate. Ten chwyt retoryczny okazywał się 

skuteczny przez wzgląd na fakt, iż na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku autorytet 

Ojców Kościoła zasadniczo uznawany był przez wszystkie wielkie wyznania chrześcijańskie, jak 

również szerokie kręgi indywidualistów religijnego. Z dotychczasowych analiz wynika, że 

luterańskie podejście do dziedzictwa patrystycznego różniło się od tego, w jaki sposób katolicyzm 

definiował Tradycję, ale wciąż mocno opierało się ono na selektywnym wyborze pism 

wczesnochrześcijańskich jako pewnej podstawie rozumienia znaczeń Pisma. Ojcowie byli 

również punktem odniesienia dla humanistów chrześcijańskich. Z tego powodu argumentum ab 

auctoritate pozostawał w mocy. 

 Kazanie jako szczególnego typu gatunek literacki spełniający swoją rolę w 

kaznodziejskiej actionem, miał za zadanie nie tylko dostarczać niezbędnych objaśnień czytań 

biblijnych oraz czynności liturgicznych, ale także uczył pobożności, napominał i zachęcał. 

Zasadniczo kaznodziejstwo katolickie epoki potrydenckiej było zaangażowane w reformę 

Kościoła w duchu ustaleń soborowych313. Jest czymś oczywistym, że wobec tak zarysowanego 

celu struktura homilii byłą nierzadko podporządkowana dynamice mowy apologetycznej. Kościół 

wydał wówczas tak znaczące postaci, jak św. Karol Boromeusz, św. Franciszek Salezy czy św. 

Piotr Kanizjusz, spośród których można wskazać na wielkich teologów duchowości oraz 

wybitnych kaznodziejów nauczających Ewangelii w kategoriach zrozumiałych dla ludu. 

                                                           
313 Zob. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 219. 
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 Na koniec warto poruszyć pewną istotną (acz nieoczywistą) kwestię, która mogłaby 

otwierać nowe perspektywy dla badań nad nowożytnym piśmiennictwem o tematyce religijnej, w 

tym zwłaszcza nad dostępnym korpusem kazań (choć nie tylko: problem ten dotyczy również 

dzieł parenetycznych czy podręczników ascetyki). Otóż analiza recepcji spuścizny Ojców 

Kościoła w ramach szesnastowiecznego i siedemnastowiecznego kaznodziejstwa daje asumpt do 

badań nad obecnością florilegiów w staropolskiej kulturze i formacji zakonnej, jak również 

adagiów w kształceniu retorycznym kaznodziejów. Lektura dzieł patrystycznych była najczęściej 

zapośredniczona w zbiorach wypisów. Badacz ma tu bowiem do czynienia z charakterystyczną 

„kulturą dzieł kompilacyjnych” czy „kulturą wypisów” rozumianych jako tematyczne teksty 

medytacyjne (florilegium spirituale), które pełniły jednocześnie rolę pomocy retorycznych. 

Wyczerpujące omówienie tych kwestii przekracza jednak ramy niniejszego studium. 

 

 

8.2. Piotr Skarga i jego Kazania sejmowe 

 

Piotr Skarga należy do najbardziej reprezentatywnych współtwórców formacji nazywanej przez 

niektórych historyków literatury mianem „myśli kontrreformacyjnej”. Jej rysem 

charakterystycznym był sprzeciw wobec propagowanej przez unitarian zasady tolerancji 

religijnej, jak również wyraźne odrzucenie pojawiających się na przełomie wieków tendencji do 

uzależnienia wiary i kultu od wymiaru swoiście rozumianej wolności sumienia. Skarga był 

zdania, że postulaty Braci Polskich grożą nie tylko indyferentyzmem oraz negacją potrzeby 

ewangelizowania i nawracania innowierców, ale w równej mierze prowadzą do wojny 

domowej314. Ten ostatni zarzut może wprawdzie zdumiewać współczesnego czytelnika dzieł 

jezuity, zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę głoszone przez unitarian postulaty pokojowego 

współżycia wszystkich wyznań. Staje się on jednak czytelniejszy w świetle katolickich refleksji 

na temat jedności wyznania jako warunku rzeczywistego pokoju i zgody w wymiarze 

społecznym. Bez tej jedności – jak pokaże analiza odnośnych fragmentów Kazań sejmowych – 

państwu grozi wewnętrzna niezgoda. Skarga uderzał w argumentację unitariańską, ale krytykował 

również poglądy tzw. „polityków” przewodzonych przez Jana Zamoyskiego, którzy propagowali 

konfederację warszawską i potępiali wszelkie przejawy rzeczywistego czy domniemanego 

fanatyzmu religijnego315. Stanowisko jezuity było wielokrotnie analizowane w kontekście 

przejętych przez „pisarzy kontrreformacyjnych” strategii przywrócenia projektu Christianitatis. 

                                                           
314 Zob. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989, s. 254. 
315 Zob. J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII, Warszawa 
1989, s. 315. 
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Interesująca może się jednak okazać próba odpowiedzi na pytanie o patrystyczną podstawę 

absolutystycznych przekonań Skargi. 

Jak wiadomo, Kazania sejmowe, dzieło wydane w 1597 roku w postaci zbioru mów do 

narodu, przedstawia szereg konkretnych, skrupulatnie uzasadnianych diagnoz oraz propozycji 

politycznych dla Rzeczypospolitej. W pewnym sensie treść teologiczna służy tu przekazowi 

ukierunkowanemu na szereg konkretnych postulatów odbudowy potęgi państwa. Nie powinno 

zatem dziwić, że Skarga opiera się w swym dziele przeważnie na autorytecie 

wczesnochrześcijańskich historyków Kościoła, przede wszystkim Euzebiusza z Cezarei, innym  

zaś razem na dziełach kontynuatorów Augustynowej historii zbawienia i „teologii dziejów”, 

takich jak Salwian z Marsylii. Wszystkie przywołane starożytne wspólnoty wiernych służą 

jezuicie za przykład i przestrogę; ich losy same w sobie stanowią pewien depozyt mądrości. 

Podejście Skargi do tej kwestii okazuje się zresztą zbieżne z poglądem św. Grzegorza z Nazjanzu 

na temat potrzeby zachowywania pamięci o dawnych dziejach. Ten grecki Ojciec Kościoła 

pouczał w poemacie Nicobuli filii ad patrem (błędnie zatytułowanym przez Skargę jako Ab 

Nicobolum de legendis historiis), iż „zacna rzecz jest mieć rozum pełny wiadomością historii, bo 

historyja jest mądrość w kupę złożona i rozum ludzi wiela w jedno zebrany”316. Oryginalnie słowa 

te padły w kontekście znanej patrystycznej idei, wedle której Bóg nadaje dziejom konkretny sens, 

a przez to celowe ukierunkowanie czyni z historii nauczycielkę dla następnych pokoleń. 

Jednocześnie warto zauważyć, że utwór św. Grzegorza z Nazjanzu był dobrzy znany 

kaznodziejom doby potrydenckiej. Sam Skarga prawdopodobnie zapoznał się z nim dzięki 

łacińskiemu przekładowi innego wybitnego jezuity, Jacquesa de Billy317. 

Interpretacja Kazań sejmowych prowokuje do skromnej dygresji na temat patrystycznego 

(a ściślej rzecz ujmując Augustiańskiego) pojmowania historii. Wywarło ono bowiem znaczące 

piętno na kulturze staropolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu szesnastego i 

siedemnastego wieku, jak również całej kultury barokowej. Krytyki tego ogromnego dziedzictwa 

podjęła się dopiero myśl oświeceniowa, niepotrafiąca jednak – należy to przyznać – w pełni 

uwolnić się od patrystyczno-scholastycznego przekonania o „celowości dziejów” (teolos)318. W 

stosunku do myśli antycznej Ojcowie Kościoła dokonali zamiany aspektu teoretyczno-

kosmologicznego refleksji nad naturą czasu na aspekt praktyczno-moralny319. Zgodnie z 

wykładnią De Civitate Dei, owego dzieła życia św. Augustyna, dzieje ludzkości niosą naukę 

                                                           
316 P. Skarga, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir, Wrocław 2003, s. 24. 
317 Zob. Przypis 145 [w:] P. Skarga, Kazania sejmowe, jw., s. 24-25; por. H.A. Hall, The Cappadocian Fathers 
[w:] The Wiley Blackwell Companion to Patristics, oprac. K. Parry, Chichester 2018, s. 319-320. 
318 Zob. C.L. Becker, Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów, tłum. J. Ruszkowski, Poznań 2008, s. 17-
45. 
319 Zob. K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, tłum. J. 
Marzęcki, Kęty 2002, s. 154-157. 
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następnym pokoleniom przede wszystkim dlatego, że ujawniają logiczną (zgodną z Logosem) 

ingerencję Opatrzności Bożej. Losem jednostek i narodów miałaby zatem kierować rozumna wola 

Stwórcy, która ostatecznie prowadzi wszystko do eschatologicznego wypełnienia (finis)320. 

Dopiero w świetle oczekiwanej Paruzji ujawni się pełen sens historii. Można jednak dokonać 

pewnego zarysu drogi dziejów dzięki znajomości dzieł Ojców Kościoła; byli oni wszakże 

autorami, którzy dokonywali aktualizacji Pisma Świętego w obliczu upadku Cesarstwa 

Rzymskiego, jednocześnie kładąc podstawę dla wykładni treści objawionych. W tym kluczu 

należałoby widzieć zarówno zaangażowanie polityczne Skargi, jak i jego erudycję w zakresie 

literatury patrystycznej. 

 Biorąc pod uwagę Kazania sejmowe jako swego rodzaju dzieło apologetyczne, a przy tym 

– jako zbiór tekstów jedynie utrzymanych w konwencji homilii, lecz prawdopodobnie 

niewygłaszanych z ambony, wówczas łatwo zauważyć, że pokaźną część wywodu Skargi 

stanowią rozważania dotyczące wprowadzających podział, zamęt i niepokój herezji. Swoboda 

interpretacji objawionych treści przestała dotyczyć jedynie abstrakcyjnie pojętych spraw 

sumienia. Odtąd stała się problemem politycznym i społecznym ze wszystkimi tego 

konsekwencjami: tam, gdzie indywidualizm zagraża powszechnej zgodzie, tam też dochodzi do 

szkodliwych podziałów. Ostrze jezuickiej krytyki w głównej mierze dotknęło oczywiście 

reformacji. Z kolei pewną przeciwwagą dla formułowanych przez Skargę filipik oraz przestróg 

stały się rozważania wokół „katolickości” jako właściwego fundamentu jedności chrześcijan. 

Kaznodzieja w swoich uzasadnieniach Tradycji oraz władzy centralnej w Kościele podążył drogą, 

którą obrali wcześniej Stanisław Hozjusz oraz Andrzej Patrycy Nidecki. Antyprotestancką myśl 

jezuity można by zatem sprowadzić do słów De Civitate Dei św. Augustyna z Hippony 

zacytowanych w Kazaniu piątym w następującej postaci: „Królestwo bez sprawiedliwości jest 

rozbójstwo”321. Aforyzm ten brzmi nieco inaczej w oryginale łacińskim oraz we współczesnym 

przekładzie na polski: „Wyzute ze sprawiedliwości państwo, czyż nie jest bandą rozbójniczą? Bo i 

banda jest małym królestwem” (Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? 

quia et latrocinia quid sunt nisi parua regna)322. W Kazaniu siódmym ta sama myśl została 

zresztą przytoczona w nieco zmienionym tłumaczeniu: „Które jej królestwa nie mają, nie 

królestwami, ale rozbójstwem nazwane być mogą”323. W rozumieniu Skargi sprawiedliwość, o 

której tutaj mowa, zapewnia wyłącznie wiara katolicka. Tylko ona jednoczy i nadaje 

społeczeństwom właściwy porządek. Koresponduje to z główną bodaj myślą Kazań sejmowych, a 
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 Zob. K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, jw., s. 161. 
321 P. Skarga, Kazania sejmowe, jw., s. 99. 
322 Augustyn z Hippony, Państwo Boże, tłum. T. Kubicki, t. 1, Kęty 2015, s. 148. 
323 P. Skarga, Kazania sejmowe, jw., s. 147. 
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mianowicie z przekonaniem, że „tylko przywrócenie jedności wiary może zapewnić pomyślny 

rozwój państwa polskiego”324.  

Jedną z najważniejszych przyczyn kryzysu Rzeczypospolitej konsekwentnie upatrywał 

Skarga w lekceważeniu „powagi królewskiej”, które rozumiane jest w tym przypadku nie tylko 

jako źródło „domowej niezgody”, ale również – a może przede wszystkim – jako naruszenie 

porządku władzy ustanowionej przez Boga. W ten sposób pomiędzy hierarchią w państwie, 

hierarchią w Kościele i hierarchią zastępów anielskich w Królestwie niebieskim. Myśl Skargi 

okazuje się zbieżna z eschatologią św. Roberta Bellarmina, jezuity oraz erudyty na polu 

znajomości pism wczesnochrześcijańskich, którego Disputationes de controversiis christianae 

fidei pojawiają się zresztą w Kazaniach sejmowych jako główny teologiczny punkt odniesienia. 

Myśl św. Bellarmina uzasadniała „monarchiczność Królestwa niebieskiego” (a więc wtórnie także 

uświęcony charakter monarchii ziemskiej), wywodząc to wyobrażenie z depozytu późnej 

patrystyki. Hierarchiczność jest dobra dla porządku społecznego, rozciągając się na sferę władzy 

świeckiej i duchownej, na sprawowanie władzy i łaski sakramentalnej, na „wewnętrzność” i 

„zewnętrzność”. Wszędzie, jako w niebie, tak i na ziemi (Mt 6,10), przejawia się jakaś 

zwierzchność i jakieś posłuszeństwo. Na poparcie tej tezy Kazanie trzecie przytacza list św. 

Cypriana z Kartaginy do papieża św. Korneliusza I: 

 

Niskąd się herezyje i odszczepieństwa, i niezgody nie wszczynają, jedno stąd, iż kapłana 

nawyższego nie słuchają a nie myślą, iż jeden nad wszystkimi na miejscu Chrystusa być 

ma. Któremu gdyby wszystko braterstwo powinne posłuszeństwo oddawało, nikt by się 

nad kapłana, jako Boskiego namiestnika, nie podnosił325. 

 

 Kwestia monarchii jako najlepszego ustroju przewija się przez wszystkie rozdziały Kazań 

sejmowych, także w kontekście refleksji nad „jedną owczarnią” i „jednym pasterzem” (por. J 

10,16). Dlatego w Kazaniu szóstym Skarga uzupełnił swoje uwagi a temat katolickości jako 

zasady jedności chrześcijan o szereg wątków sapiencjalnych odwołujących się zdrowego 

rozsądku, przytaczając przy tym aforyzm z Tractati de idolorum vanitate św. Cypriana z 

Kartaginy: „Pszczoły jednego mają króla, trzody bezstyj jednego wodza”326. Do tego lapidarnego 

sformułowania dodany został także fragment powzięty z Epistulae ad Rusticum monachum de 

institutione uitae św. Hieronima ze Strydonu: „Żurawie za jednym jak obiecadło idą”327. Oba te 

cytaty koncentrują się nie tylko na problemie „katolickości” jako jedności chrześcijan, ale 

również na autorytecie i władzy monarchy. Oba wymiary okazują się względem siebie doskonale 

                                                           
324 J. Tazbir, Wstęp [w:] P. Skarga, Kazania sejmowe, jw., s. LIII. 
325 P. Skarga, Kazania sejmowe, jw., s. 63. 
326 P. Skarga, Kazania sejmowe, jw., s. 119. 
327 P. Skarga, Kazania sejmowe, s. 119. Por. Hieronim ze Strydonu, List 125 do mnicha Rustyka [w:] tegoż, 
Listy, t. 4, tłum. M. Ożóg, oprac. H. Pietras, Kraków 2011, s. 161. 
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komplementarne. W tym kontekście Skardze chodziłoby przede wszystkim o „boskie 

ustanowienie” króla, papieża, jak również Kościoła jako jednej i jedynej wspólnoty Chrystusowej. 

Na wierności temu „ustanowieniu” zawisła również sprawiedliwość w stosunkach społecznych. 

Widać to szczególnie jasno na przykładzie Kazania siódmego, które omawia piątą chorobę 

Rzeczypospolitej, czyli niesprawiedliwe prawa. Przytoczone tam zostały słowa Euzebiusza z 

Cezarei, mówiące „iż żaden sąd pewniejszy być nie może jako ten, który od człowieka 

przeświętego z sumnienia niepokalanego pochodzi”328. W tym miejscu Skarga ujął nawiązania do 

dziedzictwa patrystycznego w formę zbioru sentencji mądrościowych. 

 Z punktu widzenia strategii, zgodnie z którymi Skarga buduje swoją argumentację ab 

auctoritate, szczególnie wyraziście prezentuje się ta część Kazania szóstego, w której przed-

chrześcijańskie antyczne opinie na temat monarchii przeplatają się z odpowiednio 

skompilowanymi fragmentami dzieł Ojców Kościoła. Większość z nich zaczerpnięta została – jak 

zauważa Janusz Tazbir – ze wspomnianego wyżej dzieła św. Roberta Bellarmina. Ponadto 

zestawienie tradycji antycznej, czyli „pogańskiej” z tradycją patrystyczną sugeruje pewną 

ciągłość fundamentalnego dla kultury europejskiej dziedzictwa intelektualnego, a przede 

wszystkim komplementarność etyki naturalnej oraz etyki chrześcijańskiej, „nadprzyrodzonej”, a 

więc takiej, która wypływałaby z objawienia. Konstruowana przez Skargę pozytywna ocena 

autorytetu monarchy w oparciu o model eklezjalny dotyczy bowiem w mniejszym stopniu 

porządku nauczania i kierownictwa w Kościele, owego omnis ordinis Ecclesiasticus, a w 

większym – szeregu praktycznych przekonań moralnych dotyczących sprawowania władzy. W 

ramach wywodu przywołana została chociażby opinia św. Justyna Męczennika sformułowana w 

Oratio exhortatoria ad gentes, wedle której „jednego panowanie od wojen i zwad (…) wolne 

bywa”329. Opinii tej wtóruje Atanazy Wielki, jako autor Orationis adversus idola: „Jako wielość 

bogów żadnego boga nie czyni, tak wiele panów żadnego pana nie ma, a gdzie pana nie masz, tam 

zamieszanie jest”330. Skarga sięga również po Tractatus de idolorum vanitate św. Cypriana z 

Kartaginy, który zachęcał: „do panowania Boskiego bierzmy przykład z ziemskiego”; powstaje 

powiem pytanie, „gdzie byli dwa królowie, którzy by sobie wiary dotrzymali, a krwią się nie 

kończyli”331. Wszystkie te fragmenty, wyjęte z właściwego kontekstu, okazują się w toku 

wywodu kazania zbieżne ze wskazaniami autorów przed-chrześcijańskich. 

Refleksje Skargi na temat błogosławieństwa monarchii domyka opinia św. Hieronima ze 

Strydonu sformułowana we wspomnianej już Epistula ad Rusticum monachum: „Jeden cesarz, 
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331 P. Skarga, Kazania sejmowe, jw., s. 118. 
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jeden w ziemi sędzia”, ponieważ „Rzym skoro zbudowany jest, dwu królów mieć nie mógł”332. 

Ciekawe, że w oryginale Hieronimowego listu wywód zaczyna się od uwagi, iż „żadnej sztuki nie 

uczymy się bez pomocy nauczyciela” (nulla ars absque magistro discitur)333. Całość piętnastego 

rozdziału dotyczy bowiem porządku nauczania, na jakim ukonstytuowana była typowa wspólnota 

monastyczna w IV wieku. Kiedy więc św. Hieronim stwierdza, że „cały porządek Kościoła opiera 

się na swych kierownikach” (omnis ordo Ecclesiasticus suis rectoribus nititur)334, to a fortiori 

stara się uwypuklić specyfikę powołania mniszego. Zakonnik powinien poddać się „kierownictwu 

jednego ojca” (unius disciplina Patris)335, aby skutecznie praktykować ćwiczenia duchowe oraz 

budować harmonię w wymiarze liturgicznym i wspólnotowym. Skarga wyraźnie poszerza zakres 

znaczeniowy szeregu porad św. Hieronima dla Rustyka, aby wpleść je w antyreformacyjny 

kontekst (sprawa jedności wiary oraz rozdrobnienia innowierców), wtórnie dotyczący także 

władzy politycznej. 

Ostatnią, choć nie mniej istotną kwestią związaną z Kazaniami sejmowymi pozostaje 

słynny obraz ojczyzny jako okrętu. Metafora okrętu była obecna zarówno w twórczości 

kaznodziejskiej Piotra Skargi, jak i Andrzeja Kochanowskiego czy – bardzo szeroko – w 

późnorenesansowej i barokowej emblematyce. Jak zauważa historyk sztuki kościelnej, Paulina 

Kowalczyk, „ewoluująca od czasów wczesnochrześcijańskich ikonografia navis Ecclesiae, 

wychodząc od skromnej navicula Petri, przez średniowieczne przedstawienia statku z budynkiem 

kościoła na pokładzie, punkt kulminacyjny osiągnęła w rozbudowanych alegoriach tworzonych w 

duchu kontrreformacji, w których łódź przedstawiana jest jako uzbrojony okręt gotujący się do 

walki z wrogami religii katolickiej”336. A więc był to, jak wspomniano, motyw alegoryczny dość 

powszechnie używany przez moralistów doby staropolskiej. Nie stracił on wówczas na 

aktualności, ale przeciwnie – zyskał „nowe sensy, znajdując oparcie w silnej konfesjonalizacji 

religijnej”337. Przykład takiej właśnie zaktualizowanej i zaadaptowanej do myśli społecznej 

alegorii statku można odnaleźć w Kazaniu wtórym Skargi:  

 

Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na 

nich leży, a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje, a on się sam gubi. Bo 

gdy okręt obrony nie ma, i on ze wszytkim, co zebrał, utonąć musi. A gdy swymi 

skrzynkami i majętnością, którą ma w okręcie, pogardzi, a z innymi się do obrony okrętu 

uda, swego wszytkiego zapomniawszy: dopiero swe wszytko pozyskał i sam zdrowie 

swoje zachował. Ten namilszy okręt ojczyzny naszej wszytkich nas niesie, wizytko w nim 

                                                           
332 P. Skarga, Kazania sejmowe, jw., s. 118. 
333 Hieronim ze Strydonu, List 125, jw., s. 161. 
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335 Hieronim ze Strydonu, List 125, jw., s. 161. 
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Kościoła katolickiego [w:] Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych, red. A. Bielak, W. 
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mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z 

niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla bezpieczności jego 

wszytkim, co w domu jest, nie pogardzamy: zatonie, i z nim my sami poginiemy. W tym 

okręcie macie syny, dzieci, żony, imienia, skarby, wszytko, w czym się kochacie. W tym 

tak wiele dusz jest, ile ich to królestwo i państwa przyłączone mają338. 

 

 Skonstruowany przez Skargę opis ojczyzny jako okrętu został rozbudowany co do 

szczegółów, spośród których każdy złożył się na wieloaspektową alegorię. Autor nie przytoczył 

jednak żadnego odniesienia do któregokolwiek z autorów wczesnochrześcijańskich. Jest to 

zrozumiałe z uwagi na fakt, iż Ojcowie Kościoła znali motyw navis Ecclesiae, jednakże obcy był 

im podobny pod kątem konstrukcji literackiej motyw navis Patriae. Z drugiej strony należałoby 

stwierdzić, że „okręt ojczyzny” okazuje się swego rodzaju reinterpretacją „łodzi Piotrowej”, w 

której ujawnia się długie trwanie specyficznej struktury alegorycznej obecnej w dziełach 

Tertuliana, św. Hipolita Rzymskiego, św. Ambrożego z Mediolanu, św. Augustyna czy św. 

Izydora z Sewilli. To samo dotyczy wzburzonego morza, które miota statkiem, a które u Skargi 

symbolizowało trudny moment historyczny, w jakim znalazła się Rzeczpospolita. Nastąpiło tutaj 

przejście od alegorii o charakterze eklezjologicznym do alegorii o charakterze polityczno-

społecznym. U Ojców Kościoła „falami morskimi” były wszakże prześladowania, pokusy, albo 

ogólny obraz niepewności doczesnego życia wiodącego do zbawienia. Aby uwypuklić 

wspomniane różnice, jak i podobieństwa, warto przytoczyć dłuższy ustęp słynnego i wielokrotnie 

przywoływanego w tradycji katolickiej listu św. Ambrożego z Mediolanu do biskupa 

Konstancjusza: 

 

Przyjąłeś urząd kapłański i siedząc przy sterze Kościoła przeprowadzasz ten statek przez 

wiry morskie. Trzymaj mocno ster wiary, abyś się nie poddał potężnym falom nawałnic 

tego świata. Wielkie jest i rozległe morze, ale się nie lękaj, albowiem On go na morzach 

osadził i utwierdził ponad rzekami (Ps 24,2). Przeto słusznie wśród tak zmiennego świata 

Kościół Pana, jakby zbudowany na skale Apostoła, pozostaje niewzruszony i trwa na 

swym mocnym fundamencie (por. Mt 16,18), mimo iż wokoło niego burzy się rozpętane 

morze. Uderzają weń fale, lecz nie mogą nim zachwiać, a chociaż często elementy tego 

świata z wielkim trzaskiem rozbijają się o niego, jednakże znajdujących się w potrzebie 

przyjmuje w swym bezpiecznym porcie zbawienia. A jeśli nawet rzuca nim morze, to 

przecież unoszą go wody – i zobacz co więcej, że są to te wody, o których powiedziano: 

rzeki swój głos podnoszą (Ps 93,3)339. 

 

[Suscepisti munus sacerdotii, et in puppe Ecclesiae sedens, navim adversus fluctus 

gubernas. Tene clavum fidei, ut te graves hujus saeculi turbare non possint procellae. 

Mare 755 quidem magnum et spatiosum, sed noli vereri; quia ipse super maria fundavit 

eam, et super flumina praeparavit eam (Ps. XXIII, 2). Itaque non immerito inter tot mundi 

freta Ecclesia Domini tamquam supra apostolicam aedificata petram immobilis manet, et 

inconcusso adversum impetus saevientis sali perseverat fundamine (Matth. XVI, 18). 
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Alluitur undis, non quatitur: et licet frequenter elementa mundi hujus magno illisa 

resultent fragore; habet tamen quo laborantes excipiat, tutissimum portum salutis. Sed 

tamen etsi in mari fluctuat, currit in fluminibus; et vide ne in illis fluminibus magis, de 

quibus dictum est: Elevaverunt flumina vocem suam (Psal. XCII, 3)] 

 

 

8.3. Przykłady innych kazań Piotra Skargi 

 

Erudycja Piotra Skargi w zakresie piśmiennictwa Ojców Kościoła, tak wschodnich, jak i 

zachodnich, jest faktem powszechnie znanym. Zasadniczo każde z jego dzieł zachowuje ten sam 

charakterystyczny dla ówczesnej apologetyki katolickiej układ treści: wpierw przytaczane są 

teksty Pisma Świętego, następnie wypisy z literatury wczesnochrześcijańskiej, a wreszcie 

przykłady hagiograficzne. Odautorski komentarz pozostaje tu raczej ubogi i koncentruje się 

przeważnie na ustaleniu właściwego stosunku cytowani biblijnych do źródeł tradycji 

patrystycznej, aby następnie odnieść je do bieżących problemów czy potrzeb wspólnoty wiernych.  

Karol Górski zauważył, że w pismach Skargi najczęściej cytowanym autorem 

wczesnochrześcijańskim nie był św. Augustyn, ani nawet którykolwiek z łacińskich Ojców, ale 

tworzący na Wschodzie św. Jan Chryzostom340. Pośrednio wskazuje to na głęboką świadomość, 

jaką polski jezuita miał w zakresie źródeł patrystycznych. Być może częste sięganie po pisma św. 

Jana Chryzostoma wynikało również z prostego faktu, iż Skarga nie był ani filozofem, ani 

mistykiem, ale przede wszystkim moralistą341. Praktyczna, zbudowana na nowotestamentowej 

etyce oraz greckiej paidei myśl biskupa Konstantynopola doskonale współgrała z głęboko 

jezuicką, nastawioną na życie aktywne oraz zasadę tantum quantum („o tyle, o ile”) formacją 

autora Czytań bractwa miłosierdzia342. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Skargę 

nazywano często „polskim Chryzostomem”343, głównie z uwagi na estetyczne, literackie i 

retoryczne walory jego twórczości kaznodziejskiej. Wiadomo, że św. Jan Chryzostom zasłynął 

jako najwybitniejszy orator starożytności chrześcijańskiej. Sam przydomek Χρυσόστομος, jaki 

nadano temu wybitnemu teologowi z przełomu IV i V wieku oznaczał „złotoustego”, a więc 

osobę szczególnie obdarzoną darem wymowy. Skarga mógł sięgać po pisma 

konstantynopolitańskiego biskupa, aby przyswoić sobie tajniki sztuki kaznodziejskiej, zaś lektura 

ta wpłynęła na polskiego jezuitę nie tylko estetycznie, ale także formacyjnie.  

Twórczość kaznodziejska Skargi łączy i zestawia ze sobą wątki apologetyczne, myśl 

moralną oraz edukację w zakresie katolickiej dogmatyki. Obrona doktryny Kościoła 

ustanowionego na fundamencie Pisma oraz Ojców i Doktorów została przedstawiona w Kazaniu 
                                                           
340 Zob. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 160-161. 
341 Por. T. Mitana, Religijność Skargi. Studium psychologiczne, Kraków 1922, s. 134. 
342 Zob. D. Rylaarsdam, John Chrysostom on Divine Pedagogy: The Coherence of his Theology and Preaching, 
Oxford 2014, s. 55-99. 
343 Zob. W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca epoki baroku, Częstochowa 1999, s. 145. 
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na drugą niedzielę Adwentu. Całość jego wywodu sprawia wrażenie, jak gdyby służył w 

przestrzeni liturgicznej jako katecheza przed wyznaniem wiary: credo in unam, sanctam, 

catholicam et apostolicam Ecclesiam („Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski 

Kościół”)344. Kazanie otwiera świadectwo św. Ireneusza z Lyonu oraz Tertuliana, dwóch 

wczesnych, przed-nicejskich Ojców, którzy stwierdzili, że Kościół rzymski co do swoich 

doczesnych fundamentów został założony przez apostołów Piotra i Pawła345. Na potwierdzenie 

szczególnego autorytetu papieża zostali następnie przywołani biskupi Rzymu z pierwszych 

weków, tacy jak np. św. Klemens Rzymski czy św. Grzegorz Wielki, a więc duchowni, których 

Tradycja uznała za jednych z najważniejszych Ojców Kościoła. Skarga nie omieszkał przy tym 

wskazać na ich zasługi nie tylko dla rozwoju rozumowej refleksji nad wiarą objawioną, ale także 

dla obrony czystości wyznania przeciw powstającymi wówczas błędami i herezjami. Jezuita zdaje 

się sugerować, że ustanowienie centralnej władzy w Kościele pozwoliło na utrzymanie jedności 

chrześcijan, ale także umożliwiło zachowanie „nieodmienności” doktryny. Kazanie przywołuje w 

tym miejscu kontrowersję ariańską jako bodaj największą i najważniejszą w pierwszych wiekach, 

a dalej – pneumatomachów, nestorian, uczniów Eutychesa oraz sensualistów Berengara z Tours 

(który nie przynależy już do starożytności chrześcijańskiej). Tylko widzialna głowa wspólnoty 

wiary – jak wnioskuje Skarga – mogła przeciwstawić się szybkiej ekspansji tych herezji wśród 

ludu chrześcijańskiego. W ten sposób urząd papieża stał się niejako warunkiem „jedyności”, 

„świętości”, „powszechności” i „apostolskości” Kościoła. 

Warto jednak przyjrzeć się homilii bezpośrednio poprzedzającej przedstawione wyżej 

kaznodziejskie refleksje. W jego świetle okazuje się, że obrona urzędu papieskiego jest częścią 

ogólnego namysłu nad sprawiedliwością Bożą oraz związanym z nią powołaniu Kościoła do 

prowadzenia ku przebaczeniu. W Kazaniu na pierwszą niedzielę Adwentu Skarga stara się przede 

wszystkim wyjaśnić, na czym polega katolicka wiara w Boga jako sprawiedliwego Sędziego. Nie 

bez znaczenia pozostaje fakt, że kwestia ta została poruszona w kontekście oczekiwania na Boże 

Narodzenie, czyli przyjście Chrystusa bliskiego, kochającego i miłosiernego. Widoczne jest tutaj 

napięcie obecne w klasycznej literaturze teologicznej pod postacią znanej zasady „już – jeszcze 

nie” (iam et nondum)346; rozciąga się ono pomiędzy pierwszym i ostatnim przyjściem Chrystusa, 

kenozą i chwałą, Wcieleniem i Paruzją. Tym sposobem Adwent byłby rozumiany jako 

oczekiwanie na miłosierdzie, a zarazem jako okres poprzedzający oczekiwanie na Boży sąd. 

Punktem wyjścia dla swoich rozważań Skarga uczynił słowa św. Augustyna zapisane w 

komentarzu do Psalmu 100 z dzieła Enarrationes in psalmos: „Rozdzielajmy te dwa czasy, 

                                                           
344 Mszał Rzymski, Poznań 1963, s. 596-597. 
345 P. Skarga, Kazanie na pierwszą niedzielę Adwentu [w:] tegoż, Kazania na niedzielę i święta całego roku, t. 
I, oprac. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1843, s. 19. 
346 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, par. 680. 
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podobno teraz najdziem czas miłosierdzia, potem czas sądu”347. Dalszych argumentów 

dostarczają refleksje z Moralium św. Grzegorza Wielkiego usytuowane na znamiennym 

paradoksie: 

 

Uchronić się (…) postrachu Sędziego nie możem jedno przed sądem. Teraz go nie 

widzim, ale go ubłagać możem. Lecz gdy w straszliwym Majestacie swoim zasiądzie, 

ujrzeć go będziemy mogli, ale go ubłagać nie będziem mogli; bo zbrodnie złych, którym 

długo milcząc cierpiał, będzie wszystkie naraz w gniewie karał348. 

 

 Innymi słowy, dopóki Jezus Chrystus pozostaje utajony w sakramentach Kościoła, ludzie 

mogą oddalić od siebie sąd i gniew Boży. Kiedy jednak pod koniec czasów stanie się On jawny w 

swoim majestacie, wówczas nikt nie znajdzie dla siebie ucieczki ani obrony. Stąd potrzeba chrztu, 

spowiedzi oraz komunii, póki jeszcze panuje „czas łaski” (zob. Łk 4,19); dotyczy to zarówno 

życia konkretnych osób, jak i całych narodów (zgodnie z telos narodu jako takiego oraz 

opatrznościowego prowadzenia każdej konkretnej społeczności). Kolejne kazania Skargi 

przygotowane na niedziele adwentowe zgłębiają oczywiście ten temat. Można w nich wyraźnie 

dostrzec specyfikę stylu jezuickiego autora: dydaktyczny ton połączony z pewną dominantą 

apologetyczną, w której przykłady Ojców Kościoła służą jako świadectwa wywiedzione z 

„mądrości dziejów”. Co więcej, dzięki zestawieniu Kazań sejmowych z kazaniami na kolejne dni 

Adwentu ujawnia się zakres i specyfika zaangażowania Skargi w bieżące sprawy polityczne. 

Miało ono – wedle ustaleń ks. Andrzeja Bruździńskiego – „charakter duchowy, podstawowy, a 

więc przedpolityczny”. Wpływało ono „na politykę jako taką”, polegając jednakże na 

chrześcijańskiej „odpowiedzialności za dobro wspólne”, a nie tylko jednostkowe, związane z 

osobistym zbawieniem349. Spuścizna patrystyczna, podobnie jak erudycja w zakresie Pisma 

Świętego oraz autorów antycznych, służyła jezuicie jako zbiór paremii o charakterze 

sapiencjalnym, które okazały się pomocne w praktycznym napominaniu oraz wskazywaniu zasad 

moralnych350. 

 

 

8.4. Kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego 

 

                                                           
347 P. Skarga, Kazanie na pierwszą niedzielę Adwentu [w:] tegoż, Kazania na niedzielę i święta całego roku, 
jw., s. 8. 
348 P. Skarga, Kazanie na pierwszą niedzielę Adwentu, jw., s. 8. 
349 Zob. A. Bruździński, Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne 
zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 21/2013, s. 
43-66. 
350 Por. A. Bruździński, Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę, jw., s. 65; S. Fidziński, Piotr Skarga 
jako polityk, „Przegląd Powszechny”, r. 29/1912, t. 115, z. 8/9, s. 104.. 
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Pewną erudycję w zakresie dzieł Ojców Kościoła wykazują homilie Andrzeja Kochanowskiego, 

słynnego w połowie siedemnastego wieku karmelitańskiego kaznodziei i kierownika duchowego. 

Wszystkie jego dzieła mają kontemplacyjny charakter zgodny z wytycznymi duchowości 

Karmelu. Autor, będąc miłośnikiem i znawcą arystotelesowskiej metafizyki, chętnie uciekał 

również w dywagacje typowo filozoficzne351. Tak też kazanie wygłoszone na pogrzebie 

podskarbiego wielkiego koronnego, Jana Mikołaja Daniłowicza, dało Kochanowskiemu okazję do 

snucia rozważań nad ziemskimi godnościami człowieka oraz istotą cnoty, w tym przede 

wszystkim cnoty pokory i sprawiedliwości. Wiadomo, że pochwała szlachetnego urodzenia, 

wysokiego stanowiska, a przy tym doskonałości charakteru stanowiła część każdej tego typu 

mowy, zwłaszcza w ramach modelowego kształtu viri boni. Co dla tej pracy szczególnie istotne, 

Kochanowski skonstruował swoją laudację przy pomocy szeregu odniesień do dzieł 

wczesnochrześcijańskich, tak że nawet pouczenia znanych antycznych moralistów, filozofów 

przyrody i kosmologów zinterpretowane zostały przez pryzmat tradycji patrystycznej. Łatwo 

dojść do wniosku, że Kochanowski pozostaje w swoim wywodzie typowym dla epoko 

arystotelikiem chrześcijańskim. 

 Kazanie roztacza przed słuchaczem obraz życia ludzkiego jako okrętu płynącego po 

wzburzonym morzu. Opis ten służy oczywiście refleksjom na temat roli cnoty, aby przejść do 

pochwały Daniłowicza jako człowieka, który godnie wykorzystał krótki czas swojego ziemskiego 

bytowania. Z jednej strony mowa tutaj o niepewności ludzkich dróg, raz spokojnych, innym zaś 

razem piętrzących trudności, a z drugiej strony – o szybkim i nieuchronnym przemijaniu 

wszystkiego, co doczesne. Biblijnych podstaw dla tej metafory dostarczyła oczywiście Księga 

Mądrości (Mdr 5,10: Przeminęło to wszystko jak cień i jak poseł przebiegający, i jak okręt, który 

przepływa przez burzącą wodę, którego, gdy przejdzie, śladu znaleźć nie można, ani ścieżki 

kadłuba jego między falami), Księga Psalmów (Ps 106,23-26: Którzy zstępują na morze w 

okręciech, i mają sprawy po wodach wielkich. Ci widzieli dzieła Pańskie, i dziwy jego na 

głębinie.Rzekł, i powstał wiatr burzliwy: i podniosły się nawałności jego. Wstępują aż do nieba, i 

zstępują aż do przepaści, dusza ich schła we złej przygodzie), jak również obecna u wszystkich 

trzech synoptyków obraz łodzi Apostołów i Jezusa miotanej falami jeziora Genezaret (Mt 8,24: A 

oto wzruszenie wielkie stało się na morzu, tak iż się łódka wałmi okrywała, a on spał). Te same 

motywy pojawiły się w emblematyce barokowej oraz w innych utworach staropolskich, takich jak 

chociażby Wirydarz krześciański Jakuba Lubelczyka, którego zasadnicza treść podporządkowana 

została opisowi wzorcowych postaw chrześcijańskich wobec zmienności doczesnych 

przypadków. Jak stwierdził karmelicki kaznodzieja, „na okręcie lubo jesz, lubo śpisz, lubo co 

                                                           
351 A. Nowicka-Struska, Wstęp [w:] A. Kochanowski, Kazania lubelskie, oprac. A. Nowicka-Struska, 
„Lubelska Biblioteka Staropolska”, t. VIII, Lublin 2010, s. 16-17. 
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inszego robisz, zawsze do portu płyniesz, i tu żyjąc, zawsze, cokolwiek czyniemy, do portu się 

śmierci przybliżamy”352. 

 Aby oprzeć swoje refleksje na autorytecie starożytnych pisarzy kościelnych, Kochanowski 

wpierw zacytował fragment listu św. Hieronima do Heliodora, biskupa Altinum. Utwór ten został 

napisany po śmierci Nepocjana, prezbitera i ukochanego siostrzeńca adresata, przyjmując formę 

epitafium. Ustęp epistoły przytoczony przez karmelitę zaczyna się od wariacji na temat słów 

Apostoła Pawła; Quotidie morimur, czyli każdy dzień umieram (1 Kor 15,31). „Codziennie 

umieramy – brzmi wywód św. Hieronima – codziennie się zmieniamy, a jednak wierzymy, że 

jesteśmy wieczni” (Quotidie morimur, quotidie commutamur, et tamen aeternos nos esse 

credimus)353. Wszystko, co człowiek czyni, dzień po dniu, godzina za godziną „ulatnia się” z jego 

życia (de vita mea tollitur)354. Życie doczesne jest znikome i nietrwałe jak kręgi pojawiające się 

na wodzie albo obłoki; taki odcień znaczeniowy ma zresztą hebrajskie słowo hebhel, którego 

odpowiednikiem jest łaciński termin vanitas355. Mnich ze Strydonu stwierdził wreszcie, że 

„piszemy oraz odpisujemy, listy przebywają morza i gdy okręt znaczy bruzdy na morzu, na 

poszczególnych falach upływają chwile naszego życia” (Scribimus atque rescribimus, transeunt 

mare epistolae, et findente sulcum carina, per singulos fluctus aetatis nostrae momenta 

minuuntur)356.  

Przypomnienie o upływie czasu i nieubłaganym prawie śmierci było częstym, a przy tym 

dość oczywistym elementem moralnego nauczania w obrębie barokowego kaznodziejstwa 

pogrzebowego. Kochanowski połączył jednak refleksję na temat kruchości ludzkiego życia z 

kapłańskim napomnieniem o konieczności co rychlejszego spotkania Boga w Kościele 

katolickim. Dlatego też obok listu św. Hieronima kaznodzieja przywołał fragment Homiliae ad 

populum Antiochenum św. Jana Chryzostoma, w którym mowa o tym, że „zawirowania sądu i 

niepokoje obywateli wiodą wszystkich do Kościoła” (fori procellae, et civitatis hiems, omnes et 

ecclesiam undique compellunt)357. Ten społeczny i polityczny aspekt katolickości jako „zasady 

jedności” zbliżałby Kochanowskiego do wspomnianych w tej pracy działaczy 

antyreformacyjnych, takich jak Piotr Skarga, Stanisław Hozjusz czy Andrzej Patrycy Nidecki. 

Karmelita skupił się jednak na motywie homo viator, a więc na problematyce egzystencjalnej 

życia ludzkiego poddanego nieustannej niepewności. To przede wszystkim dlatego – jak jasno 

sugeruje Kochanowski – warto szukać dla siebie ratunku w Kościele. Zgromadzenie wiernych 

                                                           
352 A. Kochanowski, Niebieskie planety górnym oddane sferom, przy pogrzebie Jaśnie Wielmożnego jego 
Mości Pana Jana Mikołaja z Żurowa Daniłowicza [w:] tegoż, Kazania lubelskie, jw., s. 47. 
353 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 47; Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2 (51-79), oprac. M. Ożóg, 
H. Pietras, Kraków 2010, s. 93. 
354 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 47; Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2 (51-79), jw., s. 93. 
355 Por. M. Grzegorzewska, Teologie Szekspira, Kraków 2018, s. 74-75. 
356 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 47; Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2 (51-79), jw., s. 93-94. 
357 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 48. 
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wokół sakramentów staje się bowiem swego rodzaju „portem” (portum); poza nim szaleją burze i 

wichry, grożąc okrętowi rozbiciem358. Całkiem podobne sformułowanie, „port zbawienia” 

(portum salutis), pojawiło się zresztą w liście św. Ambrożego do Konstancjusza. 

 Kochanowski wspomniał, że „Grzegorz święty”, a więc św. Grzegorz Wielki, „wszystkie 

ziemskie rzeczy odzieżą naszą nazwał”359. Zgodnie z tą wykładnią Daniłowicz przyjął doczesne 

zaszczyty zaledwie jako „cielesną powłokę” (corporis indumentum)360, nie ceniąc ich wyżej, 

aniżeli przystoi to dobremu chrześcijaninowi. Stał się tym samym wzorem pokory, a przede 

wszystkim miłości. Kochanowski stwierdził, że „w Jaśnie Wielmożnego podskarbiego sercu 

pałała miłości”361, która jawiła się otaczającym go bliźnim jako znak Bożego miłosierdzia. 

Rozważania te opierają się zresztą na autorytecie św. Piotra Chryzologa, wielkiego 

wczesnochrześcijańskiego kaznodziei i duszpasterza. „Dzielnego czyni siła miłości” (Fortem facit 

vis amoris)362 – zauważył cytowany przez karmelitę Ojciec Kościoła w kazaniu De bono pastore. 

Interesujący jest już sam fakt, iż staropolski autor zdecydował się na określenie cnót, jakimi 

odznaczał się podskarbi wielki koronny (a więc osoba świecka) w oparciu o 

wczesnochrześcijańskie pismo skierowane do prezbiterów i biskupów. Wskazuje to na dość 

szerokie zastosowanie dzieł patrystycznych uznawanych w tym przypadku za uniwersalne, 

dotyczące wszystkich warstw społecznych źródła praktycznych wskazówek cnoty i godziwego 

życia. Pierwotny kontekst sformułowania przez wczesnochrześcijańskiego autora konkretnych 

dyrektyw schodził na drugi plan. Kwestią wtórną okazało się więc to, czy dany list albo homilia 

kierowała pouczenia do osób świeckich (tzw. „ludu”), mnichów czy kapłanów, bądź też czy 

odpowiadała na aktualne zapotrzebowania poszczególnych wspólnot chrześcijańskich. 

Staropolscy kaznodzieje – wzorem emblematycznej pszczoły – wybierali z utworów 

patrystycznych wszystko to, na czym można było zbudować zestaw ogólnych wskazań 

dotyczących chrześcijańskiej świętości. 

Opisu innych szlachetnych cech Daniłowicza, takich jak łaskawość i miłosierdzie wobec 

wrogów albo wielkoduszność, dokonał Kochanowski w bezpośrednim odwołaniu do jednej z 

homilii św. Jana Chryzostoma. „Czegóż brakuje, aby zaliczyć jego postępowanie do przejawów 

najwyższej roztropności” (quid ad summam philosophiam possit adiungi)363 – zapytywał Doktor 

Złotousty, mając na myśli dobroduszność Dawida wobec Saula. Kochanowski przypisał tę samą 

„najwyższą roztropność” Daniłowiczowi, u którego miłość zawsze górowała nad chęcią zemsty, a 

wszystko to nie tylko w celu upamiętnienia zmarłego, ale także dla zbudowania słuchaczy: „Wy 

                                                           
358 Zob. A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 48. 
359 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 64. 
360 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 64. 
361 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 64. 
362 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 65. 
363 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 68. 
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przynajmniej, którzy wiecie, zbudujcie się z cnoty”364. Karmelitański kaznodzieja zapewnił także 

swoich słuchaczy o tym, że podskarbi zawsze okazywał hojny wobec biednych, i to z takim 

zaangażowaniem serca, do jakiego zachęcał św. Augustyn365. Był przy tym wolny od 

przywiązania do złota i bogactw, spełniając idealny obraz ucznia Chrystusa nakreślony przez św. 

Grzegorza z Nazjanzu czy Euzebiusza z Cezarei366. Jak zatem widać, większą część laudacji 

zmarłego skomponował Kochanowski w oparciu o szereg odniesień do dzieł Ojców Kościoła. 

 

 

8.5. Kazania maryjne Szymona Starowolskiego 

 

Kulturę katolicką czasów potrydenckich cechował wyraźny rozwój dwóch gałęzi refleksji 

religijnej: z jednej strony była to pobożność maryjna, a z drugiej – kult eucharystyczny. Oba 

zjawiska stały się w poprzedniej epoce przedmiotem sporu dotykającego samych fundamentów, a 

nawet istoty Kościoła, i poniekąd z tego powodu podjęcie ich na nowo (jak również zanegowanie 

przez niektórych tradycyjnej ich wykładni) zbliżyło nowożytne dyskusje do 

wczesnochrześcijańskiego klimatu intelektualnego, w którym dopiero krystalizowała się doktryna 

Kościoła starożytnego.  

Ogromny nacisk, jaki zaczęto kłaść na duchowość maryjną i eucharystyczną można 

oczywiście tłumaczyć zjawiskiem znanym jako „tryumfalizm katolicki”, które naznaczyło 

teologię i sztukę kościelną po Soborze trydenckim. W atencji dla Najświętszej Panny oraz Bożego 

Ciała można również dostrzec odpowiedź na dwa zasadnicze zarzuty, które protestantyzm 

kierował pod adresem Tradycji „papistów”. Pomimo znanego faktu, iż Marcin Luter był autorem 

szeregu dzieł poświęconych maryjnemu wstawiennictwu, wszystkie odłamy protestantyzmu z 

czasem uznały kult matki Jezusa Chrystusa za przejaw bałwochwalstwa, a także niebiblijnej 

koncepcji „pośrednictwa świętych” (intercessio sanctorum), która miałaby niepotrzebnie 

komplikować, a nawet osłabiać rolę Jezusa Chrystusa jako jedynego Pośrednika pomiędzy 

Bogiem i ludźmi (zob. 1 Tm 2,5). Z szeregiem zarzutów spotkała się również katolicka wykładnia 

realnej obecności Ciała i Krwi Pańskiej w sakramencie Eucharystii. Krytyka protestancka 

uderzyła przede wszystkim w sam system sakramentalny. Ten – zdaniem reformatorów – miałby 

ubóstwiać materię zamiast prawdziwego Boga, który oczekuje czci w duchu i w prawdzie (J 4,24), 

a nie w fizycznej materii łaski. Odpowiedź katolicka starała się wykazać brak domniemanej 

sprzeczności pomiędzy duchowym i materialnym przejawem wiary: duch jest Bóg (J 4,24), ale 

Słowo ciałem się stało (J 1,14). W tym punkcie pobożność maryjna i kult eucharystyczny 

                                                           
364 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 68. 
365 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 50. 
366 A. Kochanowski, Niebieskie planety…, jw., s. 52-53. 
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znajdywały wspólną przestrzeń teologiczną, splatając się ze sobą, o czym świadczy ogromna 

liczba ówczesnych utworów literackich przeznaczonych do modlitwy: 

 

Witaj, Ciało przenajświętsze, 

Z Panny czystej narodzone (…)367. 

 

Duchowość katolicka przełomu szesnastego i siedemnastego wieku znana jest ze zjawiska 

zwanego maksymalizmem maryjnym368. Uosobieniem tego nurtu w dojrzałej postaci był św. 

Ludwik Maria Grignion de Montfort, odkryty w XIX wieku autor Traktatu o prawdziwym 

nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, który sam w sobie stanowi wyrazisty przykład 

potrydenckiego stylu lektury pism Ojców Kościoła ujętych jako depozyt spójnej tradycji 

teologicznej i duchowej. W kulturze baroku rozwijała się również tzw. „mariologia serca”, której 

punkt kulminacyjny – biorąc pod uwagę spuściznę teologiczną wybitnego spadkobiercy mistyki i 

ascetyki siedemnastego wieku, św. Alfonsa Marii de Liguoriego – można wyznaczyć na drugą 

połowę osiemnastego wieku369. Na drodze rozwoju maksymalizmu maryjnego, jak i „mariologii 

serca” niebagatelną rolę odgrywała także interpretacja spuścizny patrystycznej, zwłaszcza tej 

pochodzącej z tzw. „złotego okresu”, a więc naznaczonej z jednej strony dojrzałym rozwojem 

wielu gałęzi refleksji teologicznej (w tym także mariologii), a z drugiej – rosnącą tendencją do 

systematyzacji dotychczasowego dziedzictwa modlitewnego, ascetycznego i mistycznego. 

Pozostaje to nie bez znaczenia dla omawianego w tym rozdziale tematu, ponieważ domeną 

dawnej teologii maryjnej była przede wszystkim typologiczna lektura Pisma, która w 

starotestamentowych znakach i figurach poszukiwała kolejnych dróg interpretacji Bożego 

Macierzyństwa. W tym kontekście najczęściej przywoływanymi autorami 

wczesnochrześcijańskimi byli św. św. Jan z Damaszku oraz św. Efrem Syryjczyk, a więc dwaj 

wielcy Doktorzy Maryjni starożytności chrześcijańskiej (za takich uznała ich Tradycja 

katolicka)370. Oczywiście znaczące okazały się także relektury dzieł św. Augustyna, największego 

dla kultury siedemnastowiecznej autorytetu teologicznego. Z jego pism skoncentrowanych wokół 

problematyki natury i łaski można było ponadto wywnioskować pewne podstawy dla opinii na 

temat Niepokalanego Poczęcia (później przekształconej w dogmat). 

W ramach staropolskiego piśmiennictwa o tematyce religijnej swego rodzaju objaśnienie 

podstaw katolickiej mariologii dał Szymon Starowolski, autor Kazania pierwsze na dzień 

Wniebowzięcia Panny Maryjej. Teologicznym kontekstem tego utworu jest opinia (również 

przekształcona w późniejszych czasach w dogmat), wedle której Maryja po zakończeniu 

                                                           
367 Witaj, Ciało przenajświętsze [w:] Kancyjonał Pieśni Nabożnych według Obrzędów Kościoła Świętego 
Katolickiego, oprac. S. Garnczarski, Kraków 2017, s. 213. 
368 Zob. A.A. Napiórkowski, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, Kraków 2016, s. 178-180. 
369 Zob. A.A. Napiórkowski, Kościół w Maryi. Maryja w Kościele, Kraków 2016, s. 17. 
370 Por. Mały Słownik Maryjny, tłum. K. Brodzik, Niepokalanów 1987, s. 80-81. 
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doczesnego życia, nie pozostała w grobie i nie zamieniła się w proch, ale została wzięta z duszą i 

ciałem do nieba. Argumentów za tą tezą było kilka. Najważniejszym z nich był fakt Bożego 

Macierzyństwa, od którego wychodziły zresztą wszystkie pozostałe twierdzenia mariologiczne. 

Maryja była – jak mówi Tradycja Kościoła – Arką Nowego Przymierza, czyli Chrystusa, 

przechowującą we własnym wnętrzu wypełnione Prawo w postaci Syna Bożego. Skoro zatem 

była „skrzynią testamentu jego”, to jako taka nie mogła ulec zniszczeniu: I otworzony jest kościół 

Boży na niebie: i widziana jest skrzynia testamentu jego w kościele jego (Ap 11,19). Porównanie 

to odnosi się oczywiście do poczęcia Jezusa Chrystusa, a następnie do noszenia Go w łonie. 

Teologowie katoliccy wnioskowali bowiem, że kobieta, która dostąpiła zaszczytu zrodzenia Boga 

Wcielonego, „utkania” Jego Ciała we wnętrznościach jej własnego ciała, stała się przez to żywym 

Kościołem. Z kolei Kościół nie może rozłożyć się w grobie: I ukazał się znak wielki na niebie: 

Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej korona z gwiazd 

dwunaście (Ap 12,1). Fragment ten odczytywany był zarówno jako opis Kościoła jako Niewiasty, 

jak i opis Niewiasty jako Kościoła371. Obie rzeczywistości wzajemnie się przenikają. Stąd też 

Wniebowzięcie Maryi antycypowałoby powszechne zmartwychwstanie całej wspólnoty wiernych. 

Pisał o tym zresztą Szymon Starowolski w bezpośrednim odwołaniu do słów św. Jana z 

Damaszku: 

 

(…) jako tenże Doktor ś[więty] mówi. Et David exultat eius parens, & cum eo choros 

ducunt Angeli, celebrant Archangeli, virtures glorificant, Principatus exultant, protestates 

colletantur, gaudentDominationes, Thronifestum diem agunt, laudant Cherubim, gloriam 

eius praedicant Seraphim. Abowiem dzisia arka ona testament wiecznego, ktora w sobie 

nie manne, ale samego Boga nosiła, jest w prowadzona do onego Kościoła niebieskiego, 

gdzie w przybytku Pańskim wiecznie odpoczywać będzie372. 

 

Z kolei o niepokalanym poczęciu Matki Chrystusa, które uczyniło z Niej „żywy Kościół” 

oraz Arkę niepodlegającą zniszczeniu, napisał Starowolski w oparciu o Sermonem de 

Assumptione Beatae Mariae Pseudo-Hieronima: 

 

I przez pióro Jeronima ś[więtego] to też nam o Pannie Maryjej, którą poświęcił, jako 

kościół jaki, na przyjęcie Słowa onego Przedwiecznego Chrystusa Jezusa w żywot swój, i 

rożnymi darami ozdobił, o jej niewypowiedzianej zacności oznajmił. Omnis plenitudo 

gratiae, quae est in Christo sicut in Capite, in Maria sicut in collo corpori Ecclesiae 

transfundente373. 

 

                                                           
371 Zob. A. Tronina, „Wielki znak na niebie” (Ap 12,1): Maryja, Kościół czy Chrystus [w:] Signum Magnum – 
duchowość maryjna, oprac. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 59-66. 
372 Sz. Starowolski, Kazanie trzecie o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Panny Maryjej [w:] tegoż, 
Świątnica Pańska zamykająca w sobie kazania na uroczystości świąt całego roku, Kraków 1645, k. 549 
[Biblioteka Narodowa, SD XVII.4.3190]. 
373 Sz. Starowolski, Kazanie wtóre na dzień niepokalanego poczęcia Najświętszej P.M. [w:] tegoż, Świątnica 
Pańska, jw., k. 49. 
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To odwołanie do bezgrzeszności Matki Bożej jest czymś fundamentalnym dla teologii 

Wniebowzięcia oraz Ukoronowania. Porwanie Maryi z ciałem i duszą do nieba wynikałoby 

wszakże z niepokalanego poczęcia. Śmierć weszła na świat jako konsekwencja grzechu. Maryja – 

mając stać się mieszkaniem absolutnie czystego Syna Bożego – sama była wolna od wszelkiej 

skazy, a więc nie dotyczyły Jej konsekwencje upadku. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła  

(Mdr 2,24), natomiast Maryja nie uległa diabłu, lecz nad Nim górowała, zgodnie zresztą ze 

słowami tzw. proto-ewangelii w Księdze Rodzaju: Położę nieprzyjaźń między tobą: a między 

niewiastą: i między nasieniem twem, a nasieniem jej: ona zetrze głowę twoje, a ty czyhać będziesz 

na piętę jej (Rdz 3,15). Już najwcześniejszym Ojcom Kościoła jawiła się Ona jako dokładne 

przeciwieństwo Ewy. Pierwsza niewiasta zgodnie ze swoim nieposłuszeństwem usłyszała: boś 

jest proch, i w proch się obrócisz (Rdz 3,19). Druga Niewiasta dzięki swojemu pełnemu 

zawierzeniu Bogu została wyzwolona spod mocy tego przekleństwa. Należy dodać, że nowożytny 

spór między mortalistami (zwolennikami wiary w to, iż Maryja zaznała krótkotrwałej śmierci 

zanim została porwana z duszą i ciałem do nieba) i immortalistami (zwolennikami wiary w to, że 

Maryja doświadczyła wniebowzięcia za swojego życia, nie potrzebując wejścia w śmierć tak, jak 

Jej Syn) nie zmienia zasadniczej treści tego, co napisano wyżej. Innymi słowy, przedstawiane 

argumenty dotyczyły zarówno mortalistów, jak i immortalistów, różniąc się jedynie co do 

szczegółów interpretacyjnych, a zwłaszcza co do kontekstu. 

Istnieją więc rozmaite drogi wnioskowania o końcu doczesnej wędrówki Matki 

Zbawiciela (o czym zresztą Pismo Święte milczy). Starowolski wychodzi zdecydowanie od 

typologicznej interpretacji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W jego Kazaniu pierwszym 

na dzień Wniebowzięcia Panny Maryjej można bowiem przeczytać następujące słowa: 

 

(…) rozkazał był Pan Bóg kapłanom, aby ustawicznie chowali ogień tak we dnie jak i w 

nocy w świątnicy jego przed ołtarzem. A ten ogień, mówi św. Augustyn, zstąpił był na 

ofiary Salomonowe, kiedy kościół poświącał. A drudzy powiadają, że jeszcze na pierwszą 

ofiarę Mojżeszowę, który to ogień chowali wiecznymi czasy kapłani, i od niego zapalali 

wszystkie inne ofiary. Ex illo igne, mówi Augustyn ś[więty], quod diuinitus ad altare 

venerat, deinceps custodito, omnia erant accendenda. Naświętsza Panna Maryja, która 

była Kościołem Trójce Przenaświętszej i Ołtarzem Słowa wcielonego, jeno się poczęła w 

żywocie matki swojej, zaraz w niej zapalił się był ogień miłości Boskiej, który przez 

wszystek czas żywota jej jako była na świecie nigdy w niej nie ugasał; i teraz jako jest 

wzięta do nieba, i wywyższona nad chory anielskie, nigdy w niej nie ugasa; ale nad 

wszytkie stworzenia więcej Pana Boga miłuje, i więcej obfituje w łasce jego świętej. I to 

to jest, co o niej Ewangelia dzisiejsza mówi: Maria optimam partem elegit, quae no 

auferetur ab ea. Maryja najosobliwszą cząstkę sobie obrała, miłość P[ana] Boga swojego, 

zaczym poszło i słuchanie ustawiczne słów i nauki niebieskiej, którą rozsiewał Syn jej 
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jedyny Chrystus Jez[us], a ta już miłość nigdy w niej zgasnąć nie może, & no auferetur ab 

ea374. 

 

Całość kazania zarysowuje analogię pomiędzy starotestamentowym zwyczajem chowania 

ognia Pańskiego w świątyni (zob. Kpł 9, 23-24) i pobytem Jezusa Chrystusa w domu Marii i 

Marty (zob. Łk 10,38-42). Takie skojarzenie, zwłaszcza w kontekście Wniebowzięcia, nie było 

wówczas czymś oryginalnym, pojawiało się już w homiliach średniowiecznych franciszkanów, 

takich jak św. Bernardyn ze Sieny, a później – u wielu autorów staropolskich, np. u Piotra Skargi. 

Maryja wszystkie te słowa zachowała w sercu swem (Łk 2,51), a Maria, siostra Marty i Łazarza, 

siedząc u nóg Pańskich słuchała słowa jego (Łk 10,39). Obie sytuacje koncentrują się – stwierdza 

Starowolski – na problemie dwóch różnych przejawów obecności Boga wśród ludzi, jak również 

natury łaski i miłości (do kwestii charytologicznych odnosi się często przytaczana fraza z Łk 10, 

42: Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona). W toku wywodu staropolski 

autor przywołał dzieło Quaestiones in Heptateuchum św. Augustyna, w którym można 

przeczytać: „Z tegoż ognia, który mocą Bożą zstąpił na ołtarz, a następnie był przechowywany, 

rozpalone zostały wszystkie inne” (ex illo igne, quod diuinitus ad altare venerat, deinceps 

custodito, omnia erant accendenda)375. Słowa te, w oryginalnym kontekście dotyczące wyłącznie 

praktyki sprawowania starotestamentowych ofiar, posłużyły Starowolskiemu za punkt wyjścia dla 

wtórnej interpretacji mariologicznej. Maryja jako Boża Rodzicielka byłaby pełna ognia, który 

„mocą Bożą zstąpił” na Nią jak „na ołtarz” (por. Łk 1,35: Duch święty zstąpi na cię, a moc 

nawyższego zaćmi tobie). Z Jej płomienia (przez który należy rozumieć wstawiennictwo u Syna, a 

przede wszystkim motyw Mediatrix) święci oraz Kościół czerpią wszystkie potrzebne łaski. 

Autorytet św. Augustyna byłby tu zatem czymś wtórnym w stosunku do przyjętej interpretacji 

typologicznej i mariologicznej.  

Wypada jeszcze zapytać, jakie wątki teologiczne pozwoliły na taką reinterpretację „ognia 

Pańskiego” oraz „ołtarza”, która w opisach Księgi Kapłańskiej mogła dostrzec zapowiedzi Maryi. 

Wydaje się, że swego rodzaju ogniwem pośrednim było w tym przypadku piśmiennictwo 

dewocyjne. Pojawiał się w nim bowiem motyw Najświętszej Panny jako krzewu gorejącego (por. 

Wj 3,1-6): choć przechowywała w swoim łonie Boga, który jest ogniem trawiącym (Hbr 12,29), 

nie spalała się, gdyż nie była obciążona grzechem pierworodnym. Stąd już proste skojarzenie 

Bożego Macierzyństwa z ołtarzem (na którym wedle nauki katolickiej sprawuje się Ciało Pańskie 

i pośredniczy między Kościołem a Bogiem) obecne w nowożytnej literaturze mariologicznej, 

chociażby u Sebastiana Grabowieckiego: 
                                                           
374 Sz. Starowolski, Kazanie pierwsze na dzień Wniebowzięcia Panny Maryjej. Ewangelia u Łukasza 
Ś[więtego] w Rozdz[iale] X. O przezacnej cząstce, która sobie Naświętsza Panna Maryja obrała [w:] tegoż, 
Świątnica Pańska, k. 536. 
375 Zob. Augustyn z Hippony, Problemy Heptateuchu. Cz. 1. Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, tłum. J. 
Sulowski, oprac. E. Stanula, Warszawa 1990, s. 285. 



142 
 

 

Ołtarzu chleba żywy, 

Co czyni wiek prawdziwy (…); 

Stopniu, po którym Syn wiecznego z nieba 

Boga zszedł, by dał żywot śmiertelnemu! 

Niech przez Cię głos wstępuje, 

Gdy mój duch ciężkości czuje; 

Racz być pomocą do łaski nędznemu!376 

 

Starowolski argumentuje słuszność katolickiej wiary we Wniebowzięcie Maryi poprzez 

przywołanie słów żyjącego w III wieku biskupa Neocezarei, św. Grzegorza Cudotwórcy. „Sermo 

in annuntiationem Sanctae Virginis” mówi bowiem o tym, iż Matka Chrystusa sama w sobie była 

uosobionym Rajem, pośrodku którego wyrosło drzewo życia, czyli Zbawiciel. Jeżeli Adam został 

wydobyty z dziewiczej, nietkniętej jeszcze ziemi Edenu, to Jezus Chrystus, nowy Adam, wyszedł 

z dziewiczego łona Panny. O Niej Oblubieniec, czyli Duch Święty, miałby mówić na kartach 

Pieśni nad pieśniami: „Ogród zamkniony siostra moja oblubienica, ogród zamkniony, zdrój 

zapieczętowany” (Pnp 4,12). Tego rodzaju skojarzenia pojawiały się później, w 

siedemnastowiecznej literaturze katolickiej stosunkowo często. O tym, że Maryja stała się z woli 

Bożej „ogrodem Eden” oraz „ziemskim rajem nowego Adama”377, pisał chociażby św. Ludwik 

Maria Grignion de Montfort. Także Godzinki o Niepokalanym Poczęciu wysławiają Najświętszą 

Pannę słowami: „Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona”, „Tyś raj Aniołów”, „ogrodzie 

wdzięczności”378. Są to kolejne mutacje tego samego motywu. „Słusznie tedy – pisze Starowolski 

– Taumaturgus [tj. św. Grzegorz Cudotwórca – M.G.] nazywa Pannę Naświętszą semper vigens 

immortalis paradisus, iż w pierwszym Raju urodziła się śmierć, a z niej [tj. z Maryi – M.G.] 

narodził się nam żywot, który śmierć swoją pierwszą śmierć zgładził”379. Dla pełnej jasności 

warto dodać, że interpretacja staropolskiego kaznodziei została ukonstytuowana na wspomnianym 

już zestawieniu Adam – Chrystus oraz Ewa – Maryja. Pierwsze z nich znalazło umocowanie w 

listach apostolskich, podczas gdy drugie obecne było już na bardzo wczesnym etapie rozwoju 

teologii Kościoła. Już św. Justyn Męczennik oraz św. Ireneusz z Lyonu (ponoć bezpośredni 

spadkobierca św. Polikarpa ze Smyrny, domniemanego ucznia Jana Apostoła), pisali że „dziewica 

stała się orędowniczką dziewicy i usunęła dziewicze nieposłuszeństwo przez posłuszeństwo 

dziewicy”380.  

                                                           
376 S. Grabowiecki, Rymy duchowne. Wybór, red. A. Chojowska, Kraków 1996, s. 60-61. 
377 Por. M. Gołębiowski, Niewiasta z perłą. Szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej, Kraków 
2018, s. 177-195. 
378 Zob. P-D. Nau, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Historia i komentarz, tłum. 
M. Gawron-Zaborska, Lublin 2018, s. 49. 
379 Sz. Starowolski, Kazanie trzecie o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Panny Maryjej, k. 547. 
380 Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki Apostolskiej, tłum. W. Myszor, Kraków 1997, s. 52. 
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Dokładnych opisów tego, „jako zeszła z tego świata Naświętsza Bogarodzicielka”, 

dostarczył Starowolskiemu św. Jan z Damaszku, św. Hieronim ze Strydonu oraz św. Grzegorz z 

Tours. A więc przede wszystkim w dniu śmierci nie doświadczała Ona strachu ani cierpienia 

fizycznego. To pierwsze wiązałoby się z doskonałą wiarą, jaką zachowywała Maryja (wiara i 

miłość, jak mówi Nowy Testament, usuwają lęk; por. Mk 5,36; 1 J 4,18), natomiast to drugie – z 

bezgrzesznością, która swego czasu umożliwiła Najświętszej Pannie porodzenie Chrystusa bez 

utraty dziewictwa oraz odczucia bólów porodowych. Następnie Starowolski powołuje się na św. 

Jana z Damaszku, kiedy twierdzi, że na krótko po zaśnięciu Maryi, „Chrystus Pan z zastępy 

Chorów Anielskich przyść raczył”381, a następnie wprowadził Ją do swoich królewskich komnat, 

gdzie „nie masz odmiany”. W związku z tym ustępem pojawiła się również interpretacja jednego 

z motywów Pieśni nad pieśniami. Maryja wstępuje przez puszczą jako promień dymu z wonnych 

rzeczy mirrhy i kadzidła i każdego prochu aptekarskiego (Pnp 3,6). Ona przebija się niejako przez 

chmurę ciemnego i gryzącego dymu, który symbolizowałby ulotne rzeczy doczesne, z samym 

życiem na czele, gdyż przemija kształt świata tego (1 Kor 7,31). Staropolski powołał się również 

na autorytet św. Augustyna, nawiązując do wspomnianej już analogii pomiędzy Adamem i 

Chrystusem oraz Ewą i Maryją. Jeżeli Jezus trzy dni spoczywał po śmierci w grobie, aby 

następnie zmartwychwstać, to również Jego Matka, jako duchowa „kość z Jego kości i ciało z 

Jego ciała” (por. Rdz 2,23), zasnęła na trzy dni, aby ręką Bożą mogła zostać porwana do nieba382. 

Po Wniebowzięciu – wedle cytowanych przez Starowolskiego słów św. Augustyna z Sermonis de 

nativitate virginis – „w chwale wiekuistej wywyższona będąc nad wszytkie kreatury, one 

obecznością swoją uwesela, oświeca i ozdabia”383.  

Z wiarą we Wniebowzięcie Maryi łączy się wiara w Jej ukoronowanie, a więc – jak pisze 

Starowolski – „panowanie nad wszytkim światem”384. Jest to zresztą ostatnia tajemnica należąca 

do całego cyklu modlitwy różańcowej. W kazaniu na uroczystość ukoronowania Najświętszej 

Panny Starowolski wychodzi od Orationis de Dormitorium św. Jana z Damaszku, który głosił, iż 

Maryja, „tak jako i Syn jej kochany Chrystus Jezus dnia trzeciego wskrzeszona jest od umarłych, i 

wzięta z ciałem do nieba z wielkim tryumphem, z wielką radością i śpiewaniem Aniołów śś. i 

została Panią i Królową tak nieba wszytkiego jako i ziemie”385. Widać więc, że staropolski autor 

potrzebował wsparcia się na autorytecie jednego z Ojców Kościoła, aby wskazać na starożytne 

źródła praktyki kościelnej. Chwilę później stwierdził zresztą, że wszyscy najwięksi pisarze 

                                                           
381 Sz. Starowolski, Kazanie trzecie o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Panny Maryjej, jw., k. 547. 
382 Sz. Starowolski, Kazanie trzecie o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Panny Maryjej, jw., k. 548. 
383 Sz. Starowolski, Kazanie trzecie o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Panny Maryjej, jw., k. 551. 
384 Sz. Starowolski, Kazanie wtóre o panowaniu nad wszytkim światem Błogosławionej Panny Maryjej [w:] 
tegoż, Świątnica Pańska, jw., k. 539. 
385 Sz. Starowolski, Kazanie wtóre o panowaniu nad wszytkim światem Błogosławionej Panny Maryjej, k. 
539. 
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wczesnochrześcijańscy (ze szczególnym uwzględnieniem św. Hieronima ze Strydonu, św. 

Eucheriusza z Lyonu oraz św. Epifaniusza z Salaminy) poświadczali, iż imię Maria oznacza tak w 

języku hebrajskim, jak i syryjskim Panią, czyli Królową. Co więcej, na początku wywodu 

przytoczone zostały opinie św. Bedy Czcigodnego oraz św. Izydora z Sewilli (zaczerpnięte przez 

Starowolskiego z traktatu mariologicznego Arnolda Carnotena), które wskazują na analogię 

pomiędzy tytułem Chrystus, oznaczającym Pana, a imieniem Maryja, które oznacza Panią. Z tej 

analogii wynika nie tylko zależność Matki od Syna, podobna do zależności Syna od Matki w 

czasie, gdy On zamieszkiwał w Jej łonie jako dziecko, ale także pewnego rodzaju „zależność” w 

królowaniu nad światem i aniołami. Starowolski wnioskuje na tej podstawie, że skoro Maryja 

samą siebie nazwała mianem „służebnicy Pańskiej” (zob. Łk 1,38), to doskonała służba Bogu 

doprowadziła Ją do objęcia najwyższej władzy nad rzeczami widzialnymi i niewidzialnymi386. 

 

  

                                                           
386 Sz. Starowolski, Kazanie wtóre o panowaniu nad wszytkim światem Błogosławionej Panny Maryjej, jw., k. 
540. 
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Podsumowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ Ojców Kościoła na prozę staropolską przełomu szesnastego i siedemnastego stulecia 

należy do istotnych problemów, które rzutują na rozumienie idei fundamentalnych dla 

ówczesnej myśli katolickiej i protestanckiej. 

W studium tym dokonałem interpretacji wybranych dzieł z zakresu prozy staropolskiej 

przełomu szesnastego i siedemnastego wieku. W ramach zaprezentowanych analiz starałem 

się opisać wpływ spuścizny patrystycznej na kształt ówczesnej myśli religijnej, zarówno 

katolickiej, jak i protestanckiej (luterańskiej, kalwińskiej, unitariańskiej). Zdecydowałem się 

natomiast na pominięcie piśmiennictwa prawosławnego, które – pisane często w języku 

staroruskim – wymykają się kompetencjom historyka literatury polskiej, wymagając przy tym 

osobnych studiów. Za początkową cezurę czasową uznałem 1545 rok jako rozpoczęcie obrad 

Soboru Trydenckiego, natomiast za cezurę końcową uznałem 1658 rok, czyli tzw. „wygnanie 

arian z Polski”. Obie daty wyznaczają, w moim przekonaniu, zasadniczą zmianę paradygmatu 

w definiowaniu istoty oraz celów humanizmu, a więc także w podejściu do dziedzictwa 

Ojców Kościoła. Zauważamy tu wyraźne przejście z modelu filologicznego do modelu 

konfesyjnego. 

Materiał badawczy uszeregowałem według klasyfikacji genologicznej poszczególnych 

utworów, biorąc pod uwagę (uwarunkowane cechami dystynktywnymi danego gatunku) 

odmienne funkcje każdego z dzieł prozatorskich, które interpretuję. Analizy koncentrowały 

się kolejno na przykładach literatury polemicznej i apologetycznej, na komentarzach, którymi 

opatrzono staropolskie edycje Pisma Świętego, na unitariańskich pismach programowych, na 

traktatach parenetycznych oraz ascetycznych, a także na kazaniach. Interpretacje każdej z 
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tych grup uworów mogły wykazać, iż poszczególne dzieła Ojców Kościoła były zazwyczaj 

cytowane w ramach tzw. argumenti ab auctoritate, służąc uzasadnieniu przyjętych uprzednio 

pozycji konfesyjnych. Zjawisko to było obecne także w dziełach staropolskich, takich jak 

traktaty ascetyczne albo kazania na nadziele i święta, których nie określał bezpośredni 

kontekst apologetyczny. Co ciekawe, najczęściej przytaczanymi przez autorów przełomu XVI 

i XVII wieku Ojcami Kościoła byli trzej łacińscy Doktorzy, św. Augustyn z Hippony, św. 

Hieronim ze Strydonu oraz św. Grzegorz Wielki. W przypadku piśmiennictwa maryjnego 

należałoby dodatkowo wspomnieć o św. Janie z Damaszku. Ważnym tropem 

interpretacyjnym okazało się również osadzenie dzieł staropolskich w ramach tzw. „kultury 

wypisów” albo „kultury dzieł kompilacyjnych”, która obwarowywała recepcję spuścizny 

patrystycznej szeregiem zapośredniczeń oraz mediacji. 

Niniejsze studium ostatecznie miało dostarczyć syntezy problemu obecności i wpływu 

piśmiennictwa Ojców Kościoła na prozę staropolską przełomu XVI i XVII wieku. Tym 

samym otwiera ono perspektywy dla dalszych, bardziej szczegółowych analiz 

przedstawionego problemu. 






















