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Długie trwanie tradycji staropolskiej, 
czyli Kotwica (w) ostatniej toni

Zagadnienie masowej produkcji wydawniczej XIX stulecia do dziś nie zo- 
stało wystarczająco rozpoznane w literaturze naukowej. Choć szeroko rozu- 
miana książka popularna (ludowa, tandetna itp.) o charakterze dewocyjnym, 
edukacyjnym, użytkowym czy przygodowo-sensacyjnym od wielu lat stanowi 
przedmiot zainteresowań specjalistów reprezentujących różne dziedziny wie- 
dzy1, to jednak istniejące opracowania dalekie są od wyczerpania tematu -  
można raczej powiedzieć, że kolejne prace otwierają coraz to nowe perspekty- 
wy badawcze.

Trzeba przy tym pamiętać, że tego rodzaju druki XIX-wieczne są niezwy- 
kle interesującym świadectwem życia umysłowego szerokich warstw społe- 
czeństwa. W fascynujący sposób dokumentują dwoistość polskiej kultury tego 
stulecia (a może nawet czasów późniejszych). Część z nich można postrzegać 
jako jednoznaczne świadectwo modernizacji kulturowej, często pod wpływem 
wzorców zachodnich, dokonywanej bądź to odgórnie (edukacja, parenetyka, 
dydaktyka), bądź też ״stającej się” oddolnie, w oderwaniu od działalności elit 
intelektualnych (masowa recepcja fenomenów kultury popularnej). Z drugiej 
zaś strony liczne książki popularne stanową świadectwo długiego trwania i za- 
skakującej niekiedy produktywności wzorców kulturowych, których początki

1 Spośród wielu istotnych prac, których wyszczególnienie rozsadziłoby ramy artykułu, na- 
leży koniecznie wymienić dorobek naukowy Janusza Dunina (w tym zwłaszcza Papierowe- 
go bandytę, Łódź 1974) oraz Tadeusza Żabskiego (m.in. Proza jarmarczna XIX  wieku. Próba 
systematyki gatunkowej, Wrocław 1993, ״Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 1403). Warto 
wspomnieć także prace księgoznawczo-bibliograficzne Władysława i Wojciecha Chojnackich, 
szczególnie cenne jako świadectwo funkcjonowania książki popularnej na Śląsku, Warmii 
i Mazurach oraz w ośrodkach polonijnych. Por. też H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 
2004, s. 321-337. Jako przykład opracowań szczegółowych może posłużyć książka Wójcie- 
cha Frąckowiaka Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu 
Gdańskim w latach 1840-1920 (Gdańsk 1977, ״Seria Monografii -  Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe״, nr 59), podejmujące studia nad dziejami wydawniczymi popularnych elementarzy
i czytanek z punktu widzenia historii edukacji, a także praca Piotra Grochowskiego Straszna 
zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX  wieku (Toruń 2010, 
seria ״Paralele: Folklor-Literatura-Kultura”), pisana z perspektywy folklorystycznej i oparta 
w dużej mierze na kwerendach przeprowadzonych w zbiorach muzeów etnograficznych. Warte 
śledzenia są również wszelkie wydawnictwa dokumentujące masową działalność wydawniczą 
prowadzoną w ramach instytucji religijnych. Na osobną wzmiankę zasługuje pionierska Biblio- 
grctfia wydawnictw ludowych (Lwów 1894).
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sięgają doby staropolskiej; co więcej, z biegiem lat wzorce te ulegają wartym 
szczególnej uwagi przemianom, uzależnionym nie tylko od dynamicznych 
zmian rzeczywistości społeczno-kulturowej, ale również od ich własnej we- 
wnętrznej logiki (literatura modlitewna, jarmarczny obieg dawnej prozy nar- 
racyjnej).

Fundamentalne znaczenie mają tu przede wszystkim studia księgoznaw- 
cze: ustalenie liczby wydań, analiza zmienności tekstu i szaty graficznej, iden- 
tyfikacja osób, środowisk i ośrodków zaangażowanych w przygotowanie i druk 
kolejnych edycji, rekonstruowanie ich programu ideowego czy próba identyfi- 
kacji docelowego czytelnika. Próby opisania popularnego obiegu wydawnicze- 
go napotykają jednak na fundamentalną trudność -  nie tyle nawet szczątkowy 
stan zachowania egzemplarzy, co niemal zupełną ich zatratę. Jak pisał Janusz 
Dunin:

Biblioteki naukowe, z natury rzeczy stanowiące archiwum piśmiennictwa, lek- 
ceważyły najczęściej druki popularne. Jeszcze w roku 1935 Ministerstwo Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało zarządzenie zezwalające na 
przeznaczenie na makulaturę wydawnictw określonych jako ״notorycznie bez- 
wartościowe”. [...] Jeśli się nawet znajdzie opis w katalogu, jakże często okaże 
się, że egzemplarz od dawna nie znajduje się na swoim miejscu. Prawdziwą grat- 
ką dla szperacza jest trafienie na ślad kolekcji druków ludowych, które weszły 
w skład biblioteki i nie zostały tam rozproszone. I tak np. w Bibliotece Jagiellońskiej 
znajduje się teczka kilkunastu piosenek ulicznych i brukowych, zebranych przez 
K. Dobrowolskiego. Zbiory druków ludowych po Sewerynie Udzieli przechowuje 
Krakowskie Muzeum Etnograficzne, zaś w Książnicy Miejskiej w Toruniu istnieje 
bogata kolekcja Walentego Fiałka -  księgarza i bibliofila ludowego z Chełmna. 
Resztki wspaniałej niegdyś kolekcji Juliana Tuwima znalazły się w Muzeum Mic- 
kiewicza w Warszawie2.

Prace nad nową edycją Bibliografii Polskiej Estreicherów XIX stule- 
cia, prowadzone pod kierunkiem prof. Wacława Wałeckiego w Centrum 
Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów (przy współudziale Zespołu, 
w tym również autora niniejszego szkicu), pozwalają uogólnić powyż- 
sze spostrzeżenia na całość masowej produkcji wydawniczej XIX stulecia. 
Poszczególne nakłady elementarzy, katechizmów, modlitewników i wszel- 
kiego rodzaju popularnych broszurek, drukowane w XIX stuleciu na pa- 
pierze niskiej jakości i traktowane przez czytelników w kategoriach stricte 
użytkowych, szybko ulegały całkowitemu zużyciu. Książki tego rodzaju za

2 J. Dunin, op. cit., s. 20-21.



zwyczaj nie były również włączane do instytucjonalnych księgozbiorów na- 
ukowych, które zagwarantowałyby im przetrwanie. Na to nakłada się jesz- 
cze szerszy problem współczesnej ochrony druków XIX-wiecznych: dzięki 
rosnącej w ostatnich latach świadomości historycznej i konserwatorskiej 
oraz licznym programom ochronnym niemal niespotykane jest już lekce- 
ważące podejście do książek wydanych po 1800 roku (traktowanych niegdyś 
niczym przestarzałe publikacje współczesne, ״zbiory zbędne” pozbawione 
autonomicznej wartości historycznej), ale zaniedbania z lat minionych nie- 
jednokrotnie dają o sobie znać. Czasem okazuje się, że z trudem odnalezio- 
ny unikat jest mocno zdefektowany lub też na półce ostała się sama tylko 
okładka.

Masowe książki XIX-wieczne, nie tylko kramarskie, ale również religij- 
ne czy edukacyjne, należą więc do najgorzej zachowanych typów polskiego 
piśmiennictwa tego okresu, a poszukiwanie egzemplarzy zazwyczaj wiąże się 
z poszerzonymi kwerendami, obejmującymi oprócz głównych bibliotek na- 
ukowych również wybrane muzea, seminaria duchowne oraz biblioteki za- 
konne, co do których skądinąd wiadomo, że posiadają interesujące zbiory pi- 
śmiennictwa popularnego. Dużą pomocą służą również biblioteki zagranicz- 
ne, zwłaszcza stolice dawnych państw zaborczych: unikatowe egzemplarze 
polskich druków masowych odnajdują się czasem w Berlinie (w Bibliotece 
Państwowej) lub w Petersburgu (w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej lub 
w Bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk). Pokaźną, dobrze zachowaną i wartą 
szczególnej uwagi kolekcję wydawnictw popularnych z terenów dawnego za- 
boru rosyjskiego można znaleźć również w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego.

To właśnie w zbiorach BUW szczęśliwym trafem zachował się jedyny zna- 
ny egzemplarz anonimowego modlitewnika zatytułowanego Kotwica w ostat- 
niej toni to jest nowe skuteczne czworakie nabożeństwo z  poprzedzającymi tyleż 
naukami dla człeka grzesznego i w nieszczęściu zostającego, do ukrzyżowanego 
Jezusa, Najświętsz[ej]MaryiPanny,wszystkichświętych,zaduszezmarłych,zpo- 
Zwoleniem starszych przedrukowane. W  drukarni Jasnej-Góry Częstochowskiej 
roku Pańskiego 18083. Edycja ta została zarejestrowana w pierwszym wyda- 
niu Estreicherowskiej Bibliografii Polskiej XIX stulecia pod hasłem ״Kotwi- 
ca”4; autor niniejszego opracowania natrafił na nią podczas opracowywania
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3 Wersja cyfrowa (skan): http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent7icN146884 (dostęp 
02.01.2018).

4 K. Estreicher, Bibliografia Polska XIXstulecia, t. 2, Kraków 1874, s. 451 (hasło: Kotwica).

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent7icN146884
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analogicznego hasła w nowej edycji Bibliografii5. Tytuł modlitewnika jedno- 
znacznie wskazywał na istnienie pierwotnej wersji, z której dokonano prze- 
druku, a jego cechy językowe i stylistyczne sugerowały interesujący kontekst 
staropolski. Cała rzecz wyglądała dość intrygująco, prowokując do poszuki- 
wania dalszych wyjaśnień.

Cenną pomocą okazał się tu przede wszystkim spis repertuaru wydawni- 
czego Jasnej Góry: Druki Jasnogórskiej Oficyny w latach 1693-1863. Choć bra- 
kowało tam wzmianek dotyczących edycji wcześniejszych, zaś opis wydania 
z 1808 roku nie wspominał o żadnym pierwowzorze, to jednak na podstawie 
wzmianek w księgach rachunkowych drukarni z lat 1821-1864 odnotowano 
dwa późniejsze anonimowe wydania Kotwicy... z lat 1821 i 18286. W ten spo- 
sób okazało się, że istniały przynajmniej trzy edycje XIX-wieczne (niewyklu- 
czone, że mogło być ich więcej, skoro przebadane księgi rachunkowe obejmują 
dopiero lata 20. XIX wieku), które zostały opublikowane w najważniejszym 
polskim sanktuarium maryjnym, najpewniej na użytek pielgrzymów, a do tego 
uległy całkowitemu lub niemal całkowitemu zaczytaniu. Stało się więc jasne, 
że mamy do czynienia nie z efemerydą wydawniczą, a z drukiem popularnym, 
którego oddziaływanie w początkach XIX wieku miało w pewnym stopniu 
charakter masowy.

Z tej perspektywy dość zaskakujący okazuje się fakt, że tego rodzaju upo- 
wszechnienia doczekała się książka, która w XVIII stuleciu nie podbiła naj- 
wyraźniej rynku czytelniczego. Zbieżność tytułu i treści pozwoliła bowiem 
ustalić, że pierwotną wersją popularnego jasnogórskiego modlitewnika była 
niewielka broszura autorstwa księdza Benedykta Chmielowskiego, rów- 
nież zachowana w jednym egzemplarzu w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego: Kotwica ostatniej toni alias [njowe skuteczne [czjworakie 
nabożeństwo dla człeka grzesznego i w smutku jakim zdesperowanego. I. Do 
ukrzyżowanego Jezusa, II. Do najdroższej Maryi Panny, III. Do wszytkich 
świętych, IV. Za duszje] wiernych zmarłych, świeżo na pociechę i folgę serc 
strapionych przez Ks. Benedjykta] Chmielowskiego, dziekana rohatyńskiego, 
firlejowskiego i podkamienieckiego pasterza [s]koncyp[o]wane. Roku, którego 
ko[...] [...]ą, a krzyża swego kotwicą Chrystus nas od wiecznego zatracenia

5 K. Estreicher, Bibliografia Polska XIX stulecia. Wydanie nowe, t. 19, oprać. Zespół pod 
kierunkiem W. Wałeckiego, red. T. Nastulczyk, Kraków 2015, s. 153-154.

6 Druki Jasnogórskiej Oficyny w latach 1693-1863. Erzeugnisse der Druckerei Jasna Góra 
in Częstochowa in den Jahren 1693-1863, oprać. H. Czerwień, wyd. S. Świdziński, Coesfeld 
2006, s. 157; informacja o wykorzystanych źródłach: ibidem, s. 9.



uwiózł toni 1747. We Lwowie w Drukarni Socfietatis] Iesu1. Opublikowana 
po raz pierwszy w 1747 roku, od momentu pierwszego wydania aż po wspo- 
mniany rok 1808 nie pozostawiła żadnego śladu w zestawieniach biblio- 
graficznych. Choć oryginalny nakład najpewniej również został zaczytany, 
a brak świadectw na temat kolejnych wydań nie musi koniecznie oznaczać 
ich nieistnienia8, to jednak zestawienie Kotwicy... z wielokrotnie przedru- 
kowywanym Biegiem roku całego9 tego samego autora sugeruje, że mimo 
wszystko mamy do czynienia z dziełem drugorzędnym, które zostało spopu- 
laryzowane wtórnie.

Oczywiście Kotwica... jest tylko jednym z wielu tekstów staropolskich, 
które utrzymały się w masowym obiegu po 1800 roku. Pod względem popu- 
larności nie może równać się z przedrukami szesnastowiecznej prozy fabular- 
nej, j ak chociażby z History ją  o Magielonie czy z History ją  o siedmiu mędrcach 
(która wznawiana była na użytek ludowego czytelnika j eszcze w XX wieku) 10, 
a nawet z niektórymi tekstami astrologicznymi ( Własności siedmi planet)11.

7 Korzystałem z mikrofilmu BUW nr 6033; reprodukowane karty, w tym karta tytułowa, 
mają liczne drobne ubytki. Początek tytułu w wydaniu z 1747 roku ewidentnie nie zawiera 
przyimka ״w” (Kotwica ostatniej toni...). W literaturze przedmiotu rozpowszechnił się błędny 
zapis tytułu; por. m.in. Estr. XIV, 173-174 (hasło: Chmielowski Benedykt); Bibliografia lite- 
ratury polskiej ״ Nawy Korbut”, t. 2, Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe A-M, oprać. 
Zespół pod kierownictwem R. Pollaka, Warszawa 1964, s. 80.

8 Ważnym tropem może się tu okazać marginalna uwaga Janiny Dobrzynieckiej, która naj- 
wyraźniej natrafiła na wzmiankę o Kotwicy..., przeglądając osiemnastowieczne rachunki za 
papier z drukami Uniwersytetu Jagiellońskiego (ohecnie w Archiwum UJ), sprawa ta wymaga 
jednak dalszych badań; por. J. Dobrzyniecka, Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674- 
1783, Kraków 1975 (״Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 
z. 53), s. 238 i przyp. 12.

9 Bibliografia literatury polskiej ״ Nowy Korbut”, t. 2, op. cit., s. 80.
10 Na temat żywotności staropolskiej prozy narracyjnej w XIX-wiecznym obiegu popu- 

lamym piszą m.in. J. Dunin, op. cit., s. 91-102 oraz T. Żabski, op. cit., s. 86-101. Przedruk 
tekstu Historyi o Magielonie według wydania Jana Breslauera z 1885 roku (opartego na tek- 
ście XVI-wiecznym) opublikowali J. Ługowska i T. Żabski w tomie Antologia jarmarcznego 
romansu rycerskiego, Wrocław 1992, s. 76-178; por. też Nota edytorska, ibidem, s. 300-301. 
Pełne zestawienie wydań Historyi o siedmiu mędrcach z lat 1800-1900 podaje K. Estreicher, 
Bibliografia Polska XIXstulecia. Wydanie nowe, t. 19, op. cit., s. 120-122 (hasło: Koszyczek 
z Jan). Warto tu dodatkowo zaznaczyć, że jedno z wydań Historyi o siedmiu mędrcach, opubli- 
kowane przez W. Fiałka w Chełmnie przed r. 1896 (na podstawie edycji z r. 1804), zachowało 
się w jednym egzemplarzu we wspomnianym wyżej archiwum wydawcy w Książnicy Kopemi- 
kańskiej (dawniej: Miejskiej) w Toruniu, zaś liczne inne edycje, szczególnie polonijne, znamy 
obecnie tylko z literatury przedmiotu.

11 Według ustaleń Heleny Kapełuś tekst ten, przekazany przez XVIII-wieczne senniki, ״mu- 
siał powstać jeszcze w stuleciu XVI, jak świadczą zachowane w nim osobliwości słownikowe 
i składniowe”, a powielany był na zasadzie tekstu magicznego aż do r. 1898. Była to jednak 
sytuacja wyjątkowa, ponieważ w przypadku tego rodzaju piśmiennictwa ciągłość kulturowa
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Powszechnie znane są dzieje wydawnicze Przeraźliwego echa trąby osta- 
tecznej Klemensa Bolesławiusza, które, wzbogacane o kolejne dodatki, 
utrzymało się w obiegu czytelniczym aż do lat bezpośrednio poprzedza- 
jących wybuch II wojny światowej12. Również wspomniany Bieg roku całe- 
go był systematycznie wznawiany przez całe XIX stulecie, w tym również 
w oficynie Jasnej Góry13. Obecny zwrot w badaniach nad literaturą reli- 
gijną, w tym zwłaszcza nowa, pozbawiona uprzedzeń fala zainteresowa- 
nia tzw. literaturą dewocyjną14 ujawni z pewnością jeszcze niejeden taki 
przypadek.

Kotwica (w) ostatniej toni może jednak okazać się interesującym, choć 
niekoniecznie najbardziej spektakularnym świadectwem długiego trwania pi- 
śmiennictwa staropolskiego w nurcie XIX-wiecznej literatury popularnej ze 
względu na charakterystyczne przemiany, które dokumentuje wydanie z 1808 
roku. Edycja XIX-wieczna zawiera bowiem bardzo obszerne amplifikacje -  
wzmiankowane w tytule ״poprzedzające nauki” -  którymi wzbogacono pier- 
wotny korpus modlitw i pouczeń. Trudno powiedzieć, czy dodatki te wpro- 
wadzono dopiero w wydaniu z 1808 roku, czy też podstawą przedruku było 
jakieś ogniwo pośrednie, po którym nie zachował się żaden ślad. Uzupełnienia 
te stanowią nieco mniej niż połowę całej zawartości modlitewnika i w bar- 
dzo charakterystyczny sposób modyfikują jego pierwotną funkcję. Warto więc 
przyjrzeć się im nieco bliżej, zestawiając treść obu wydań.

nie została zachowana: w XIX wieku tradycję staropolską wyparło nowsze piśmiennictwo nie- 
mieckie i francuskie oraz jego rodzime imitacje. Por. H. Kapełuś, Senniki staropolskie. Z  dzie- 
jów  literatury popularnej XVI-XVIII wieku, [w:] Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej 
i polskiej poświęcone V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. K. Budzyk, 
J. Hrabäk, przy współudziale W. Roszkowskiej-Sykałowej i A. Sieczkowskiego, Warszawa- 
Praha 1963, s. 301-305; J. Dunin, op. cit., s. 158-159.

12 Por. m.in. J. Dunin, op. cit., s. 52-59; P. Kopeć, Życie i działalność naukowa ojca 
Klemensa Bolesławiusza OFMRef. (ok. 1625-1689). Studium historyczno-teologiczne, praca 
doktorska napisana na seminarium naukowym z historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof, dra 
hab. J. Swastka, Legnica 2010,passim, wersja cyfrowa: http://www.dbc.wroc.pl/Content/7463/ 
Kopec.pdf (dostęp 02.01.2018); J. Sokolski, Wprowadzenie do lektury, [w:] K. Bolesławiusz, 
Przeraźliwe echo trąby ostatecznej, wyd. J. Sokolski, Warszawa 2004 (״Biblioteka Pisarzy 
Staropolskich”, t. 29), s. 17; W. Wałecki, Klemens Bolesławiusz. (Pisarz reformacki z XVII 
wieku). Zarys monograficzny, ,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, t. 25, s. 279-280; 
T. Żabski, op. cit., s. 40-41.

13 K. Estreicher, Bibliografia Polska XIXstulecia. Wydanie drugie, t. 3, red. K. Estreicher 
(mł.), Kraków 1962, s. 114-116 (hasło: Chmielowski Benedykt Joachim).

14 Por. zwłaszcza M. Ślusarska, Literatura dewocyjną -  problem definicji, [w:] Staropolska 
literatura dewocyjną. Gatunki, tematy, funkcje, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, War- 
szawa2015, s. 9-51.
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Strona tyt Strona tyt.
Zapewnienia o skuteczności modlitwy, oparte 
o Ps 50 (49), 15 oraz o cytat ze św. Bernarda 
z Clairvaux.

[brak]

[brak] Kalendarz roczny
[brak] Nauka I. Jako dzień dobrze zacząć i kończyć.

W żywej paginie tytuł: Modlitwy poranne. 
Zawartość:
-  Przestroga (dwa punkty pouczeń, dotyczące 
znaczenia modlitwy codziennej oraz dobrej in- 
tencji modlitewnej).
-  Krótkie teksty modlitewne towarzyszące co- 
dziennym czynnościom związanym ze wstawa- 
niem: Gdy się odechniesz przed wstaniem, mów 
żegnając usta i serce; Gdy wstaniesz, mów że- 
gnając się; Gdy suknią bierzesz, mów; Gdy obu- 
wie bierzesz, mów, Gdy się opasujesz, mów; Gdy 
się czeszesz, mów, Gdy się umywasz, mów.
-  Gdy się już ubierzesz, mów poklęknąwszy 
(dłuższe akty modlitewne): Akt pokłonu, Akt 
ckiękczynienia, Akt miłości boskiej, Akt skruchy, 
Akt ofiarowania. (W Rejestrze na końcu tomu 
całość pod zbiorczym tytułem: Akty poranne).
-  Modlitwy poranne na poszczególne dni tygo- 
dnia (od niedzieli do soboty) W Rejestrze całość 
pod zbiorczym tytułem: Modlitwy na cały ty- 
dzień.
-  Dalsze intencyje pożyteczne־, modlitwa do 
Boga Wszechmogącego (bez osobnego tytułu); 
Proś sobie o błogosławieństwo (modlitwa do 
Trójcy Św.); Do Chrystusa Pana (modlitwa do 
członków Pana Jezusa); Do Najświętszej Panny 
Maryi; Proś o błogosławieństwo (modlitwa do 
NMP); Do świętego anioła stróża; Do śfwięte- 
go] patrona albo patronki. (W Rejestrze całość 
pod zbiorczym tytułem: Intencyja).

Akces albo generalna instrukcyja o modlitwie 
każdej, żeby była Bogu przyjemna, a modlącemu 
się skuteczna.
W żywej paginie tytuł: Akces albo generalna in- 
strukcyja o modlitwie każdą.
Zawartość:
-  Osiem punktów pouczeń (bez osobnego tytu- 
łu), dotyczących właściwego sposobu modlitwy 
(dobrej intencji modlitewnej, czystego sumienia, 
uwagi i gorącości ducha, pokory, szczerości, 
wytrwałości) oraz unikania sposobów niewła- 
ściwych (formułowania rozkazów, żądań, szcze- 
gółowych wymagań). W druku błąd numeracji: 
punkt S. powtórnie oznaczony jako 7.

Nauka II. Albo doskonała wiadomość o modli- 
twie każdej, żeby była Bogu przyjemna, a modlą- 
cemu się skuteczna
W żywg paginie tytuł: Nauka o modlitwie każ- 
dej.
Treść jak w wydaniu z 1747: osiem punktów 
pouczeń (bez osobnego tytułu) oraz podsumo- 
wanie.

W nielicznych miejscach, zapewne już wówczas 
niezrozumiałych, tekst został uwspółcześniony 
(np. wprowadzono ״zniewolić modlitwami” 
zam. nigasnego ״zdewinkować importunią”).
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-  Podsumowanie dotyczące przyczyn niesku- 
teczności modlitwy (nieczyste sumienie, prośba 
o rzecz nieprawą).
[brak] Nauka III. Jako modlitwy przy codziennych spra- 

■wach potocznych pożytecznie odprawowować.
W żywej paginie tytuł: Akty strzeliste przy róż- 
nych sprawach.
Zawartość:
-  Przestroga (pouczenie dotyczące aktów strze- 
listych przy czynnościach życia codziennego, 
,jako to jedzenie, picie, spanie, chodzenie i inne 
tym podobne”).
-A kty strzeliste. Modlitwy do Boga (krótkie tek- 
sty modlitewne): Gdy z domu wychodzisz, mów 
te słowa żegnając się׳, Gdy idziesz do kościoła 
lub gdzie indziej, mów׳, Gdy w niebo węjźrzysz, 
mów׳, Gdy przychodzisz na cmentarz, mów; Gdy 
wchodzisz do kościoła, mów; Gdy się pokra- 
piasz wodą święconą, mów; Gdy wnijdziesz do 
kościoła, upadnij na kolana przed Najświętszym 
Sakramentem, wprzód niż do ławki wnijdziesz, 
i pokornie mów; Gdy mijasz krucyfiks, mów na- 
chyliwszy głowę; Gdy mijasz obraz Najświętszej 
Parmy, mów z Bernardem świętym; Gdy jutrzen- 
kę rano obaczysz, mów, Gdy słońce wschodzące 
widzisz, mów; Gdy słońce zachodzi, mów, Gdy 
księżyc zobaczysz, mów, Gdy gwiazdy widzisz, 
mów; Gdy widzisz ubogiego, zdym czapkę przed 
nim i mów; Gdy jałmużnę dajesz, myśl albo mów; 
Gdy ślepego widzisz, mów; Gdy chorego nawie- 
dzasz albo widzisz, mów; Gdy kapłan niesie do 
chorego Najświętszy Sakrament, mów upadłszy 
na kolana; Gdy dzwonienie słyszysz, mów; Gdy 
zegar słyszysz, mów; Gdy jesteś strapiony, mów; 
Gdyć się co dobrego stanie, mów, Gdy widzisz 
weselących się, mów; Gdy smutnego kogo wi- 
dzisz, mów; Gdy do stołu siadasz, mów zawsze 
nabożnie pacierz, to jest Ojcze nasz etc., a po- 
tym przydaj; Kiedy jesz, mów, jeżeli nie usty, to 
sercem; Gdy pijesz, mów tak sobie; Gdy od stołu 
wstajesz, mów; Gdy rzeki, jeziora widzisz, mów 
tak, Gdy wynijdziesz w pole a obaczysz zboże, 
mów; Gdy widzisz łąki i kwiecia w polu, mów, 
Gdy w ogrodzie obaczysz kwiecia, mów; Gdy 
wąchasz kwiatki, mów, Gdy do sadu wnijdziesz, 
mów; Gdy widzisz niepłodne drzewo, mów, Gdy 
idziesz przez las, mów tak i myśl; Gdy słyszysz 
ptastwo śpiewające, mów, Gdy śnieg pada albo 
deszcz, mów; Gdy grzmi albo się błyska, mów 
przyklęknąwszy z dobrą uwagą; Jeżeli będziesz 
miał krucyfiks, pocałuj go jakby umierając 
i mów, Mów te słowa jakoby już ostatnie umie- 
rając: Jezus, Maryja, Józef, a jeżelibyś czasu nie
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miał, mów te przynajmniej słowa; Gdy w drogę 
idziesz albo jedziesz, mów, Gdy w kuchni jeść 
gotujesz, mów; Gdy przędziesz albo szyjesz, albo 
rzemięsło jakiekolwiek robisz, czyń to na chwalę 
Boską i mów.

[brak] Nauka IV. Jako nabożnie mszy świętą słuchać. 
W żywej paginie tytuł: Słuchanie mszy świętą. 
Zawartość:
-  Przestroga (pięć punktów pouczeń, dotyczą- 
cych znaczenia mszy świętej, sposobów jej du- 
chania i symboliki stroju kapłańskiego, a także 
obejmujących namowę do rozważania męki 
Pańskiej w trakcie mszy oraz do śpiewania ró- 
żańca);
-Najprzód tedy intencyją mszy świętą uczyń, niż 
kapłan wynidzie (modlitwa). (W Rejestrze pod 
tytułem: Intencyją przed mszą śjwiętąj).
-  Krótkie teksty modlitewne (bez osobnego ty- 
tułu): Gdy kapłan z ministrantami wychodzi z 
zakrystyi, pomyśl sobie, jako Pan Jezus z ucznia- 
mi swemi szedł do Ogrojca pożegnawszy matkę 
swoję najmilszą i mów; Gdy się kapłan rozłącza 
z ministrantami, uważ jako Pan Jezus odszedł od 
uczniów na stronę modlitwy, a oni w tym zasnęli 
i mów; Gdy kapłan kielich na stronę ołtarza sta- 
wia, myśl, jako Pan Jezus modląc się te słowa 
mówił ״ Ojcze, jeżeli można, niech ten kielich 
ode mnie oddalony będzie” i mów; itd., zgod- 
nie z biegiem liturgii. Kolejnym czynnościom 
kapłana odpowiada wspominanie następujących 
po sohie epizodów Pasji (wraz z nawiedzeniem 
grobu, Zmartwychwstaniem, rozesłaniem apo- 
stołów oraz Wniebowstąpieniem) oraz prywatne 
modlitwy do Chrystusa (zazwyczaj zaczynające 
się słowami Panie Jezu). Nadto w tekście podano 
polskie przekłady Kyrie, Gloria oraz Agnus Dei. 
(W Rejestrze całość pod zbiorczym tytułem: Spo- 
sób słuchania mszy śjwiętąj).

Pierwsze nowe nabożeństwo do ukrzyżowanego 
Chrystusa Pana, na uproszenie grzechów od- 
puszczenia i pocieszenia w smutku jakim. 
Zawartość:
-  Erudycyjny wstęp (bez osobnego tytułu), pod- 
kreślający wagę nabożeństwa do ukrzyżowane- 
go Jezusa. Przywołuje wypowiedzi św. Wójcie- 
cha i św. Grzegorza, a także przytacza pouczenia 
na temat nabożeństwa pasyjnego, które od same- 
go Jezusa mieli otrzymać święci i błogosławieni: 
Henryk Suzon (wg Ludwika Blosiusa OSB), 
Jadwiga (żona Jagiełły), Mentia Avalos, Aniela 
z Foligno (wg Mikołaja Łęczyckiego-Lanciciusa 
SJ) oraz ,jeden pobożny pustelnik” (wg Ludolfa 
z Saksonii).

Nabożeństwo do ukrzyżowanego Chrystusa 
Pana na uproszenie grzechów odpuszczenia 
i pocieszenia w smutku jakim.

Treść jak w wydaniu z 1747 (w tekście mini- 
malne skróty i drobne modernizacje; w tytułach 
czasem niewielkie odmianki, np. Litanija zatn. 
Nowa Litanija־, zachowano erudycyjne przykła- 
dy i odwołania oraz wzmianki dotyczące modli- 
tewników XVIII-wiecznych).

Na końcu po Modlitwie do Pana Jezusa ukrzyżo- 
wanego dodane:
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-  Sposoby i kondycyje do nabożeństwa tego 
służące, co łatwiejsze. -  Obejmuje piętnaście 
punktów pouczeń i wskazówek, m.in.: rozwa- 
żanie Męki Pańskiej każdego dnia (w oparciu 
o drukowaną we Lwowie książeczkę Cześć co- 
dzienna ku Jezusowi ukrzyżowanemu [Gabriela 
Hevenesiego SJ, w tłumaczeniu Stanisława 
Kijankowskiego SJ]); odprawianie wydruko- 
wanego tu nabożeństwa; spowiedź, komunię, 
naśladowanie Jezusa; odmawianie modlitw św. 
Brygidy, św. Augustyna, św. Gertrudy, Modlitwy 
Jezusowej, aktów strzelistych i licznych modlitw 
anonimowych, których ,jest pełno po różnych 
książkach1’; zażywanie nabożeństwa do Serca 
Jezusowego i do Najświętszego Sakramentu 
(według książeczki Wieczerza Pańska [Ludwika 
Górki SJ]); modlitwy domowe przed krucyfik- 
sem (z zachowaniem odpowiedniego szacunku, 
 żeby cię nie okrzyknął Jezus, jak niegdy Zofią״
z Tylickich Tomicką, chcącą w twarz ucałować 
krucyfiks”); jałmużny i umartwienia na pamiąt- 
kę pięciu ran Zbawiciela (״szczypać się po ciele, 
pokrzywą parzyć, [...] dyscyplinę jeżeli możesz 
czynić, [...] pozwolić się kąsać robactwu, koma- 
rom, muchom, pchłom, jako czynili Elżbieta z 
Gostomskich Sieniawska Marszałkowa W. K., 
jako ks. Franciszek Czarniecki Jezuita [...]”); 
poszczenie w piątki (z licznymi przykładami 
umartwień, m.in. ״ksiądz Kasper Drużbicki je- 
zuita, wielkiej mąż pobożności, przed jedzeniem 
piołunem sobie język napuszczał”); wystawianie 
krzyży przy kościołach (,jeżeli cię stanie na to”); 
uczestnictwo w Bractwie Miłośników Ukrzyżo- 
wanego. Całość zamyka wezwanie do czytel- 
nika: ,Nie każę ci ja katoliku tych wszystkich 
zażywać sposobów; kładę jak kupiec przed cie- 
bie różne materyje, a ty sobie wybierz do gustu, 
humoru i sposobności [...]”.
-  Nowa litanija albo prośba do Chrystusa Pana 
na krzyżu zawieszonego, z Piśma Sfwiętego] i z 
rewelacyi różnych, na uproszenie odpuszczenia 
grzechów i pociechyjakiej wżyciu.
-  Modlitwa do Pana Jezusa ukrzyżowanego.

-  Modlitwa Augustyna śfwiętego] do Pana Je- 
zusa.
-  NB. Z  cudów Najświętszej Maryi Panny. Au- 
thore Discipulo (relacja o rozmowie Chrystu- 
sa i Maryi, którą ״niektóry z ojców ś[więtych] 
w Duchu słyszał”: Maryja opowiada o pięciu 
największych boleściach związanych z życiem 
i męką Chrystusa, zaś Chrystus ogłasza, że kto 
pozdrowi ją modlitwą na pamiątkę każdej z tych 
boleści, dostąpi szczególnych łask).
-  Niektóry zakonnik, jako o tym znać daje 
Caesarius, uprosił sobie łaskę w tym życiu, że 
poszedł do nieba przez tę modlitewkę (dwie 
krótkie modlitwy do Chrystusa o zmiłowanie 
i błogosławieństwo w godzinie śmierci). (W Re- 
jestrze pod tytułem: Modlitwa niektórego zakon- 
nika).

Drugie nowe nabożeństwo do najdroższej Maryi 
Panny matki Jezusowej. O grzechów odpuszczę- 
nie i smutku jakiego oddalenie.
Zawartość:
-  Erudycyjny wstęp (bez osobnego tytułu), po- 
święcony Maryi i jej łaskom. Przywołuje autary- 
tet Biblii oraz pism św. Bernarda oraz wspomina 
szczególne cuda maryjne (״doznali łaskawych tej 
Matki faworów tenże ś[więty] Bernard i Fulber- 
tus mający honor jej piersi ssać macierzyńskie”).

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny mat- 
ki Jezusowej. 0  odpuszczenie grzechów i smutku 
jakiego oddalenie.

Treść jak w wydaniu z 1747 (w tekście mini- 
malne skróty i drobne modernizacje, np. ,już 
to ośmnasty po Narodzeniu wiek upłynął” zam. 
 -upływa”; w tytułach czasem niewielkie od״
mianld).
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-  Trzynaście punktów pouczeń i wskazówek 
(bez osobnego tytułu) obejmujących m.in.: czę- 
ste pozdrawianie Maryi modlitwami, w tym 
zwłaszcza Pozdrowieniem anielskim, różańcem, 
koronką, decymkami, godzinkami, litaniami M ; 
wygłaszanie pięciu ״psalmów imię Maryi składa- 
jących” oraz napisanych na ich wzór pięciu psal- 
mów św. Bonawentury; rozpamiętywanie sied- 
miu boleści Maryi; poszczenie w soboty i wigilie 
świąt maryjnych; naśladowanie pokory i cicho- 
ści Maryi; wystrzeganie się grzechów ciężkich, 
 -osobliwie nieczystych”, dla imienia Maryi; nie״
zachwianą wiarę w Niepokalane Poczęcie NMP; 
wpisywanie się w bractwa; spowiedź, komunię, 
umartwienie i jałmużnę; piesze nawiedzanie 
miejsc kultu maryjnego; odpuszczanie proszą- 
cym w imię Maryi; kult obrazów maryjnych; na- 
śladowanie szczególnych czcicieli Maryi (,jako 
to ś[więtego] Alberta, który po sto razy na dzień 
na ziemię się rzucał, pozdrawiając Maryją. [...] 
Pobożny Franciszek Binas zakonu ś[więtego] 
Franciszka imiona Jezusa i Maryi, dając znać, że 
ich sługą i niewolnikiem, scyzorykiem nad ser- 
cem sobie na ciele wyrżnął”).
-  Nowa litanija albo prośba do przeczystej Ma- 
ryi na uproszenie odpuszczenia grzechów i od- 
dalenie utrapienia jakiego, wyliczając je j figury 
z Pisma Świętego i obrazy je j cudowne w całym 
świecie.
-  Modlitwa do najdroższej Matki Boskiej.

Na końcu po Modlitwie do najdroższej Matki 
Boskiej dodane:
-  Trzy modlitwy do Najświętszej Maryi Parmy 
Matki Boskiej na otrzymcmie szczęśliwą śmierci 
(św. Mechtyldy).
-  Pozdrowienie Niepokalanego Poczęcia Naj- 
świętszej Maryi Parmy.

Trzecie nowe nabożeństwo do aniołów i wszyt- 
Tdch świętych. Na uproszenie odpuszczenia grze- 
chów i wszelkiej pociechy.
Zawartość:
-  Erudycyjny wstęp (bez osobnego tytułu), pod- 
kreślający wagę kultu świętych (״herezyja by to 
była ich nie szanować”) w oparciu o autorytet 
Biblii, św. Gertrudy, św. Ambrożego, św. Jadwi- 
gi (księżnej polskiej) i ks. Nadazego (Joannes 
Nadasius SJ). Zawiera nadto przestrogę przed 
bałwochwalstwem (״aby w szanowaniu świę- 
tych nie popełnić excessa, więcej ich niż Boga 
szanując”), opartą o przykłady biblijne.
-  Kondycyje i sposoby czczenia świętych Bo- 
żych. -  Obejmuje cztery punkty wskazówek, 
m.in.: odmawianie modlitwy, w tym szczególnie 
litanii do wszystkich świętych; post przez sie- 
dem poniedziałków ku czci świętych; ćwiczenie 
się w ״cnotach faworytalnych” poszczególnych 
świętych.
-Komputalbo katalog świętych wybranych i do- 
świadczonych patronów w wielkich i wszelakich 
naszych potrzebach. -  Obejmuje dwa skrócone

Nabożeństwo do aniołów i wszystkich świętych 
na uproszenie odpuszczenia grzechów i wszelkiej 
pociechy.

Treść jak w wydaniu z 1747 (w tekście mini- 
malne skróty i drobne modernizacje; w tytułach 
czasem niewielkie odmianki).

Na końcu po Nota bene dodane:
-  Modlitwa, której odmawiać jedna z towarzy- 
szekśfwiętej] Urszulipanna nauczyła błogosłja- 
wionego] Henryka kartuzyjana u śwfiętej] Bar- 
bary w Kolnie mówiąc: jeżelibyś często odma- 
wiał do Najświętszej Maryi Parmy matki Jezusa 
Chrystusa tę modlitwę, wszystkich świętych ła- 
skę pozyskasz. Z  kroniki zakonu kartuzfyjanów] 
w księdze 5. rozdziale 10.
-  Modlitwa do świętej Army.
-  Modlitwa do świętego patrona, którego kto ma 
imię.
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spisy świętych ״sławnych łaskami i cudami” 
(1. św. św. Juda Tadeusz, Józef Oblubieniec, 
Antoni Padewski, Grzegorz patriarcha ormiań- 
ski, Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery, Kaje- 
tan, Piotr z Alkantaiy, Jan Nepomucen, Onufry, 
Dominik, Wincenty Ferreriusz, Jan z Dukli, 
Stanisław Kostka; 2. św. św. Jacek dominikanin, 
H.. .eus arcybiskup [tekst uszkodzony, w edycji 
z 1808 odmiennie -  Hartovius], Fintanus kapłan, 
Magdalena pokutnica, Magdalena de Pazzi, Te- 
resa, Wilgefortis, Kalamanda, Sekundina, Aniela 
z Foligno, Jan Sarkander), a także rozbudowaną 
listę świętych pomocników (auxiliatores), za- 
wierającą krótkie wprowadzenie oraz biografie 
poszczególnych świętych (św. św. Jerzy mę- 
czennik, Błażej biskup, Erazm biskup, Pantale- 
on medyk, Wit, Krzysztof, Dionizy Aeropagita, 
Cyriak diakon, Akacjusz setnik, Eustachiusz, 
Magnus wyznawca, Idzi, Małgorzata panna 
i męczenniczka, Barbara panna i męczenniczka, 
Katarzyna panna i męczenniczka; nadto Ateno- 
genes biskup Sebasty).
-  Modlitwa do tych samych piętnastu świętych 
auxiliatores albo pomocników, jako też do ś[wię- 
tegoJ Atenogetesa.
-  Nowa litanija albo prośba do wszytldch świę- 
tych w różnych potrzebach doczesnych i wiecz- 
nych.
-  Modlitwa do wszystkich świętych.
-  Modlitwa do ukrzyżowanego Jezusa, prosząc 
go przez zasługi osób, osobliwie polskich, w opi- 
nii świętobliwości zeszłych.
-  Nota Bern (wyjaśnienie autora, dlaczego wy- 
mieniono tu wiele osób ״ani beatyfikowanych, 
ani kanonizowanych, jednak we czci zostają- 
cych u dewotów”).
[brak] Modlitwy wieczorne.

Zawartość:
-  Wstępna modlitwa (bez osobnego tytułu).
-A k t dziękczynienia.
-  Modlitwa pokutna (Krótko pomyśl, czymeś 
Boga obraził i mów).
—Polecanie się.

Czwarte nowe nabożeństwo za dusze wiernych 
zmarłych, które przynoszą wiele pociech dla 
tych, co się modlą za ich wyzwolenie z  mąk 
czyśćcowych.
Zawartość:
-Fundament i zachęcenie do tego nabożeństwa. 
-  Obejmuje objaśnienie fundamentów teologicz- 
nych tego rodzaju nabożeństwa, odwołujące się

Nabożeństwo za dusze wiernych zmarłych, które 
przynosi -wiele pociech dla tych, co się modlą za 
ich wyzwolenie z mąk czyśćcowych.

Treść jak w wydaniu z 1747 (w tekście mini- 
malne skróty i drobne modernizacje; w tytułach 
czasem niewielkie odmianki).
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1747 1808
do autorytetu katolickich pisarzy kościelnych 
 ,ciż doktorowie, mianowicie Gabriel, Medina״)
Bellarmin, Suarez, Lessius, Layman, Jacobus 
Hautinus, Teofil Raynaudus, Valentia, Martinus 
de Rhoa w księgach i traktatach swoich rzetel- 
nie dowodzą, że dusze w czyśćcu zatrzymane 
mogą i actu modlą się za tych, którzy się za ich 
z czyśćca wyzwolenie modlić zwykli”). Nadto 
przywołuje pisma św. Brygidy, św. Augusty- 
na oraz liczne przykłady pobożnych czynów, 
cudów i widzeń związanych z duszami czyść- 
cowymi (w oparciu o różnorodne dzida, m.in. 
Annuae Societatis Jesu, pisma Suriusa, Baroniu- 
sza, Bellarmina, ale też Koronę Polską Kaspra 
Niesieckiego czy żywot św. Patyka).
-  Kondycyje i sposoby tego nabożeństwa. -  
Obejmuje osiem punktów wskazówek i po- 
uczeń, m.in.: odprawianie ״z ferworem” wydru- 
kowanego tu nabożeństwa; dawanie jałmużny; 
zamawianie mszy za dusze zmarłych (szczegół- 
nie ״u ołtarzów uprzywilejowanych”); ofiarowa- 
nie zmarłym spowiedzi i komunii świętej oraz 
swoich dobrych uczynków; odmawianie mo- 
dlitw za dusze zmarłych (godzinki, Anioł Pań- 
ski, koronki, pacierze); śpiewanie Dies irae i De 
profimdis; częste modlitwy do Matyi i świętych 
o wstawiennictwo za duszami czyśćcowymi.
-  Tu kwestyją w tej materyi kładę potrzebną. Ja- 
kim sposobem dusze wiedzą w czyśćcu, że je  kto 
ratuje na tym świecie, przez co ratuje i kiedy?
-  Nowa litanija albo prośba za dusze wiernych 
zmarłych. Na uproszenie im ochłody, a sobie 
przez nie same jakiej pociechy.
-  Modlitwa za dusze wiernych zmarłych.

Na końcu po Modlitwie za dusze wiernych zmar- 
łych dodane:
-  Pieśń o Sądzie Pańskim (przekład Dies irae).
-  Modlitwa za dusze wiernych zmarłych (inny 
tekst pod tym samym tytułem).
-  Modlitwa (do Trójcy Świętej, Chrystusa, Ma- 
tyi i wszystkich świętych).

[brak] Rejestr nabożeństwa znajdującego się w tej 
książce.

Imprimatur Die 18. 8bris 1747. Obioszyni. Ni- 
colaus Ignatius Wyzycki Archiepiscopus Metro- 
politanus Leopoliensis.

[brak imprimatur]

Jak można zauważyć, pierwotny tekst obejmuje głównie obszerniejsze 
teksty modlitewne -  zasadniczą treścią każdego Nabożeństwa jest dłuższa 
Litanija i nieco krótsza Modlitwa. Towarzyszące im objaśnienia i napomnie- 
nia służą kształtowaniu właściwego wzorca pobożności oraz zaspokaja- 
ją chwalebną u chrześcijańskiego czytelnika ciekawość rzeczy świętych. 
Liczne odwołania do literatury teologicznej, do autorytetów kościel- 
nych oraz do dzieł świętych i błogosławionych pisarzy przeplatają się przy 
tym z anegdotami, przykładami z żywotów świętych, opisami cudownych
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wydarzeń czy ciekawostkami historyczno-biograficznymi (zaczerpniętymi 
z najróżniejszych, niekiedy dość zaskakujących w tym kontekście źródeł, np. 
z Niesieckiego). Zastosowanie środków podnoszących atrakcyjność tekstu 
ma tu znakomite uzasadnienie -  dodatkowy koloryt erudycyjnych objaśnień 
służy szczytnym celom pobożnej książeczki -  lecz mimo to ubarwione 
anegdotą, kompilacyjno-erudycyjne wywody brzmią znajomo dla każdego 
czytelnika Nowych Aten. Benedykt Chmielowski, układając dzieło o ściśle 
religijnym charakterze, zachowuje miejscami swoisty styl encyklopedysty- 
-popularyzatora; nawet gdy wskazuje czytelnikowi drogi rozwoju osobistej 
pobożności, odsyła go do dalszej literatury, polecając mu Cześć codzienną ku 
Jezusowi ukrzyżowanemu oraz Wieczerzę Pańską -  konkretne modlitewni- 
ki autorstwa pisarzy Societatis Jesu. Warto tu przy okazji zwrócić uwagę, że 
pewne elementy duchowości jezuickiej można powiązać z oryginalną treścią 
Kotwicy... (starczy wspomnieć wielokrotnie podkreślaną dowolność w do- 
borze tekstów modlitewnych i praktyk religijnych, które autor niczym kupiec 
przedstawia wiernym do wyboru według ״gustu, humoru i sposobności”)15. 
Być może ma to związek z formacją Chmielowskiego, pobierającego w mło- 
dości nauki w szkołach prowadzonych przez ten zakon, albo też z ogólnym 
wpływem wzorców jezuickiego piśmiennictwa dewocyjnego na kształt po- 
pularnych modlitewników w XVIII wieku.

Dodatki pojawiające się w wydaniu z 1808 roku -  Nauka I, III i IV -  mają 
nieco inny charakter. Choć ich ogólny schemat wydaje się podobny (Przestroga 
zawierająca pouczenia i napomnienia, a następnie teksty modlitewne), to róż- 
nice widoczne są na pierwszy rzut oka. Uwagi wprowadzające są tym razem 
bardzo skrótowe, zredukowane do prostego objaśnienia fundamentalnych 
kwestii dotyczących właściwego sposobu modlitwy; z tego rodzaju rozwa- 
żaniami koresponduje również Nauka II, stanowiąca w pierwszym wydaniu 
zwięzły wstęp ogólny do całego zbiorku. W Nauce I i III po Przestrodze nastę- 
puje cały szereg indywidualnych rozważań i modlitw powiązanych z drobnymi 
czynnościami życia codziennego, zaś w Nauce IV  ten sam schemat znajdu- 
je zastosowanie w medytacjach pasyjnych nawiązujących do poszczególnych

15 Podążam tu tropem inspirujących rozpoznań Marty M. Kacprzak, która przeanalizowa- 
ła schematy i inspiracje ignacjańskie w popularnym XVH-wiecznym modlitewniku Postne na- 
bożeństwo Adama Makowskiego SJ; por. M.M. Kacprzak, Z literatury dewocyjnej XVII wieku: 
״ Postne nabożeństwo" Adama Makowskiego SJ (1630) jako ignacjańskie ćwiczenie duchowe, 
[w:] Staropolska literatura dewocyjna, op. cit., s. 139-176; w kwestii dowolności form modlitwy 
oraz praktycznego ״dostosowania dawanych ćwiczeń do właściwości osóh je odprawiających” 
(zgodnie ze wskazówkami zaczerpniętymi z Ćwiczeń duchownych Ignacego Loyoli) por. ibidem, 
s. 153, 160-162. -  Notabene, analogiczny obraz autora-kupca rozkładającego przed klientami 
różnorodne materie można odnaleźć w zbiorze Fraszek lwa. Kochanowskiego (HI, 39).



czynności liturgicznych w trakcie mszy świętej. W ten sposób Naukę I, II i IV  
można potraktować jako trzy cykle medytacyjne, w których wyraźne dostrze- 
galne są schematy ignacjańskie16.

Ten ciekawy materiał, ujawniony dzięki sięgnięciu po XIX-wieczną edycję 
popularną, może stanowić podstawę szerszych studiów z zakresu historii du- 
chowości (szczególnie o charakterze porównawczym), które jednak ze wzglę- 
du na swój zakres wykraczają poza ramy niniejszego opracowania. Warto tu 
jednak zwrócić uwagę, w jaki sposób schemat drobiazgowej medytacji opartej 
na życiu codziennym wiernego tworzy określony model osobowy, a jedno- 
cześnie kreuje określoną wizję świata, przedstawiając w kategoriach teologii 
Stworzenia typową przestrzeń życia ówczesnego człowieka.

Nauka I, określona w żywej paginie jako Modlitwy poranne, pokazuje 
w szczegółach akt wstawania z łóżka, łącznie z ubieraniem się, czesaniem i urny- 
waniem. Schemat medytacyjny narzuca więc pobożnemu chrześcijaninowi 
określony reżim higieniczny, zaś osobiste niechlujstwo jest oznaką zaniedbania 
obowiązków religijnych17. Co ciekawe, Modlitwy wieczorne -  krótki rozdział 
dodany pod koniec zbiorku, między trzecim a czwartym Nabożeństwem -  nie 
zawiera paralelnych wskazówek. Nauka III jest nieco bardziej różnorodna -  
obejmuje szeroki przegląd miejsc, czynności i wrażeń zmysłowych, które mają 
prowokować do modlitwy. Szczegółowo opisana jest droga z domu do kościoła 
przez przykościelny cmentarz, a także właściwe zachowanie w kościele; po- 
kropienie się wodą święconą, uklęknięcie przed Najświętszym Sakramentem 
 .wprzód niż do ławki wnijdziesz”, modlitwy przed krzyżem i obrazem Maryi״
Słabość kondycji ludzkiej reprezentują napotkani ubodzy, ślepi i chorzy, któ- 
rych należy wspomagać jałmużną, a także umierający, o których przypomina 
widok księdza niosącego Najświętszy Sakrament. Po drodze można też napo- 
tkać ludzi smutnych i weselących się; wszystkie te wskazówki medytacyjne 
układają się w rodzajową scenę uliczną. Wierny kontempluje także kosmiczny 
ład natury: spoglądając w niebo, widzi jutrzenkę, wschód i zachód słońca, księ- 
życ i gwiazdy, stanowiące świadectwo Bożego ładu oraz twórczej mocy Boga. 
Do pobożnej refleksji ma skłaniać także widok poszczególnych elementów 
krajobrazu: rzek i jezior, zboża w polu, łąki, kwiatów polnych i ogrodowych,

16 Na temat rekolekcji ignacjańskich osadzonych w ramach czynności życia codziennego 
por. ibidem, s. 143,155-156,163-164. Literaturę naukową poświęconą staropolskiej medytacji 
doby potrydenckiej wyczerpująco przestawiła i omówiła ostatnio Katarzyna Kaczor-Scheitler, 
Perswazja w wybranych medytacjach siedemnastowiecznych z klasztoru Norbertanek na Zwie- 
rzyńcu, Łódź 2016, s. 33-40.

17 Jak zauważa M.M. Kacprzak: ״w wizji ignacjańskiej zreformowanie życia i oddanie go 
na służbę Bogu owocuje także umiarkowaniem i kulturą bycia, będącą więc jednym z przeja- 
wów postępowania za Chrystusem” (eadem, op. cit., s. 163).
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sadu, lasu, drzewa niedającego owoców. W tej scenerii może również padać 
śnieg albo deszcz, gdy zaś grzmi albo się błyska, należy w pokutnej modlitwie 
szukać nadziei na odwrócenie gniewu Bożego. Malarskość tak przedstawio- 
nej wizji nie wyczerpuje zastosowania zmysłów (ignacjańska applicatio sen- 
suum) w pobożnej medytacji. Wierny słyszy dzwonienie, zegar i ptaki śpie- 
wające, a nawet podejmuje pobożną refleksję podczas wąchania kwiatków. 
Oczywistością jest modlitwa podczas zasiadania do stołu oraz jedzenia i picia 
(z ważnym zastrzeżeniem, by przy jedzeniu odmawiać ją ״jeżeli nie usty, to 
sercem” -  kolejny przykład wspomnianych wyżej zasad ״z pogranicza ascezy 
i dobrych manier”, typowych dla duchowości jezuickiej)18. Odpowiednie roz- 
ważania duchowe można podjąć zarówno w smutku, jak i w radości; pobożna 
refleksja ma towarzyszyć człowiekowi wyruszającemu w drogę, gotującemu 
posiłek, przędącemu, szyjącemu czy wykonującemu ״rzemięsło jakiekolwiek”. 
Te ostatnie uwagi prowokują zresztą do pytań o adresatów rozszerzonego wy- 
dania modlitewnika, sugerują bowiem, że jest on zaadresowany nie tylko do 
szlachty, ale również (a może już przede wszystkim?) do przedstawicieli in- 
nych grup społecznych.

W ten sposób, dzięki podjęciu badań nad XIX-wieczną edycją popular- 
ną, udało się uchwycić popularny modlitewnik w żywym procesie przemian 
i recepcji. Kotwica (w) ostatniej toni ujęta w tej perspektywie nie jest już jedno- 
razową publikacją datowaną na 1747 rok, interesującą badaczy wyłącznie per 
se, lecz okazuje się kolejnym dziełem, które bezpośrednio wpłynęło na kształ- 
towanie się masowej wrażliwości religijnej w pierwszej połowie XIX stulecia. 
Oryginalny tekst, przechowany w przeróbce z 1808 roku, przekazuje później- 
szym czytelnikom charakterystyczny model XVIII-wiecznego piśmiennictwa 
religijnego w wersji charakterystycznej dla uczonego autora-encyklopedysty, 
łączącego specyficzną erudycyjność z zamiłowaniem do niezwykłości, cu- 
downości, barwnych historii i anegdot. Późniejsze dodatki poświadczają na- 
tomiast interesujący proces przenikania ignacjańskiej medytacji duchowej 
w obieg masowy. Być może dalsze badania nad zasobem druków popularnych 
z początku XIX stulecia pozwolą na ustalenie dalszych szczegółów dotyczą- 
cych dziejów i przemian tego modlitewnika, przyczyniając się do głębszego 
zrozumienia przyczyn i okoliczności długiego trwania nurtów staropolskich 
w tradycyjnej polskiej kulturze religijnej -  gdyż dopiero ujawnienie jej głębo- 
kich źródeł pozwala właściwie ją zrozumieć19.

18 Por. ibidem, s. 163.
19 Już po złożeniu artykułu do druku okazało się, że tekst Kotwicy... publikowany był również 

w późniejszych latach (por. np. Zabawa duchowna, Mikołów, T. Nowacki, 1872). Potwierdza to 
potrzebę dalszych szczegółowych badań.


