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Nie trzeba zbytnio przypominać, że osoba św. Stanisława na trwałe weszła 
do polskiej kultury i zbiorowej świadomości jej uczestników do tego stopnia, 
że średniowieczny biskup-męczennik stał się ikoniczną postacią Krakowa, jak 
i tutejszej organizacji kościelnej. Twórcy literatury staropolskiej (również ci 
zagraniczni) odwoływali się do krakowskiego hierarchy, idąc za linią tradycji 
kontynuowanej i ugruntowanej przez Wincentego z Kielczy, i kontynu-
owanej przez Jana Długosza i pisarzy polsko-łacińskich takich jak Marcin 
Kromer, Piotr Skarga, Stanisław Sokołowski czy Szymon Szymonowic (by 
wymienić tylko kilku z nich). 

Wszyscy przywołani twórcy w mniejszym lub większym stopniu 
związani byli z Krakowem, którego niepoślednia rola w utrwalaniu 
pamięci o św. Stanisławie realizowała się m.in. poprzez działalność tutej-
szych oficyn drukarskich. W wieku XVII, bo ten będzie nas tutaj szcze-
gólnie zajmował, oprócz osoby świętego biskupa (czego dowodem są 
informacje i wzmianki na kartach wybranych starych druków) w środo-
wisku intelektualnym Krakowa pamiętano także o innych świątobli-
wych osobach żyjących przed dwoma stuleciami i współtworzących 
tzw. „szczęśliwy wiek Krakowa” (felix saeculum Cracoviae). Dochodziła 
do tego uwidaczniająca się na kartach użytkowych publikacji dewo-
cyjnych oraz traktatów teologicznych i panegiryków obecność także 
innych, również zagranicznych świętych promowanych na fali reformy 
trydenckiej. Widać więc, że św. Stanisław był jednym z wielu wzorców 
osobowych przedstawianych czytelnikom druków krakowskich. Można 
jednak powiedzieć, że jego ranga wyraźnie górowała nad pozostałymi 
świątobliwymi postaciami, nawet jeżeli frekwencyjność występowania 
w repertuarze wydawniczym danej drukarni była porównywalna do tej 
odnoszącej się do innych osób.

Spośród utworów wydawanych przez krakowskie oficyny zwłaszcza 
II poł. XVII stulecia część – z racji swojej funkcji i tematyki – wpisy-
wała się w ustalenia Tridentinum. Książki i broszury reprezentujące ten 
nurt literatury publikowane były m.in. przez drukarnię założoną przez 
Krzysztofa Schedla starszego, który w 1639 roku rozpoczął w Krakowie 
działalność wydawniczą. Schedel pozostawił po sobie warsztat drukarski 
funkcjonujący w kamienicy na terenie dzisiejszego Pałacu Spiskiego przy 
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Rynku Głównym pod numerem 34. Jego dzieło kontynuowali wdowa po 
nim i synowie, w tym Mikołaj Aleksander i jego żona, aż do co najmniej 
1708 roku. Spod pras drukarskich Schedlów, spośród ogólnej liczby ponad 
750 druków, wyszło nie mniej niż kilkanaście utworów, w mniejszym lub 
większym stopniu odnoszących się do postaci biskupa Stanisława. Najbar-
dziej znanym w tej grupie jest jeden ze zbiorów kazań Szymona Staro-
wolskiego, kanonika katedry wawelskiej; przy jego tekstach zatrzymamy 
się nieco dłużej.

Sześć okolicznościowych mów poświęconych biskupowi Stanisła-
wowi, dzielących się w większości na dwie części, znalazło się w zbiorze 
„Świątnica Pańska” Szymona Starowolskiego, jaki Krzysztof Schedel 
wydał w 1645 roku; kolejna edycja, dokonana przez synów K. Schedla, 
pochodzi z r. 1682. Pierwsze trzy kazania związane są z uroczystością ku 
czci biskupa obchodzoną 8 maja, trzy kolejne powstały na dzień przenie-
sienia jego relikwii ze Skałki do kościoła katedralnego, czyli 27 września. 

Kazanie pierwsze na wspomnianą uroczystość, „O zwierzchności paster-
skiej i powinności poddanych”, stawia Stanisława jako wzorcowy przykład 
sprawowania władzy duchownej połączonej z czynnym zaangażowaniem na 
rzecz ludzi potrzebujących pomocy: 

sam u sądów ujmował się o krzywdę sierot, wdów ubogich i ludzi utra-
pionych; sam ubogim nogi umywał, sam rękami swoimi ślepe i ułomne 
karmił […]. 

Użycie zaimka na początku każdego członu składającego się na przy-
toczone zdanie podkreśla osobiste zaangażowanie biskupa praktykującego 
uczynki miłosierdzia. W kazaniu tym Starowolski analizuje symboliczne 
znaczenie pastorału, podkreślając m.in. przewagę urzędu nauczycielskiego 
biskupa nad władzą świecką i w tej perspektywie rozpatrując konflikt 
z królem Bolesławem Śmiałym. Ascetyczne życie Stanisława, uzewnętrznia-
jące się w skromnym odzieniu i stosowaniu dodatkowych postów, stanowi 
jeden z wątków podejmowanych w drugim kazaniu „O czułości paster-
skiej”. Osoba biskupa daje kaznodziei asumpt do wyrażenia poglądu na 
rolę nauczania biskupów: 
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A opowiadać mają nie według swojej opinijej i nauki wymyślonej 
z głowy swojej, jako czynią heretycy, ale według nauki dawnej w Kościele 
Bożym [...]. 

W trzecim kazaniu traktującym „O jedności Kościoła świętego” autor, 
opierając się na alegorii owcy i pasterza, przedstawia interpretację życia reli-
gijnego ludzi świeckich oraz odsyła do św. Stanisława jako istotnie dobrego 
pasterza. Tekst inkrustowany jest passusami m.in. z hymnu „Gaude mater 
Polonia”, podobnie jak w pojawiających się w innym miejscu zbioru kaza-
niach na dzień przeniesienia relikwii. Nawiązujący do perykopy ewange-
licznej motyw dobrego pasterza stanowił oś konstrukcyjną także kolejnych 
trzech kazań. Mowa „O dobrym pasterzu” podaje informacje o wykształceniu 
przyszłego biskupa, jego umiarkowaniu w przyjmowaniu beneficjów prze-
jawiającym się w posiadaniu jednej kanonii, a także o opiece nad ubogimi 
i praktykach pokutnych. Drugie kazanie na dzień przeniesienia relikwii – 
„O znakach dobrych owieczek” – po objaśnieniu znaczenia alegorii owcy 
przedstawia Stanisława zarówno jako owieczkę, jak i pasterza. Stanisław może 
być postrzegany jako owca ze względu na cechy, jakie posiadał: naznaczenie 
znakiem krzyża (na chrzcie), posłuszeństwo i niewinność. Kazanie trzecie 
„O miłości pasterskiej przeciwko [tj. wobec, ku] owieczkom swoim” przed-
stawia Stanisława jako wzorowego hierarchę, który 

nie tylko słowem i nauką zbawienną, ale też i przykładami swoimi do wsze-
lakiej świątobliwości prowadził. 

Konflikt z królem Bolesławem Szczodrym ma w interpretacji Staro-
wolskiego podłoże moralne; biskup wypominał bowiem najznaczniejszym 
obywatelom, a na ostatek i samemu monarsze, złe postępowanie. Kazanie 
kończy się wezwaniem kierowanym zwłaszcza do „przezacnych krakowian” 
do uroczystego i połączonego z dziękczynieniem obchodzenia uroczystości 
dedykowanej świętemu.

W dwóch pierwszych kazaniach na dzień 8 maja, jak i w pierwszym na 
27 września jako egzemplum przytaczana jest historia Piotrowina, którego 
pośmiertne pojawienie się stanowiło rękojmię prawdomówności biskupa 
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Stanisława. Przykład ten odsyła nas do techniki tworzenia kazań, w której 
kaznodzieje operowali motywami i toposami obecnymi już w innych tekstach 
literackich. W samych kazaniach relatywnie niewiele miejsca poświęcono 
bezpośrednio św. Stanisławowi, niemniej cały teologiczny wywód podpo-
rządkowany jest tezie o świętości jego życia. Kolejne druki, w których postać 
biskupa-męczennika pojawia się jako wpływająca na sposób ujęcia podejmo-
wanej tematyki, wydawali już dziedzice Krzysztofa Schedla. 

Rolę św. Stanisława w ceremoniale publicznym dokumentuje wydany 
pod imieniem krakowskich paulinów panegiryk „Armamenta gloriae” (Oręż 
chwały), opublikowany w drukarni Schedlowskiej w 1676 roku. Utwór 
ten poświęcony został Janowi Sobieskiemu, a związany jest z obyczajem 
udawania się do świątyni na Skłace (in Rupella) przez nowo obranego króla 
w przeddzień jego koronacji. Eksplikując jeden z tytułów przypisywanych 
monarsze – „twórca szczęścia” (fortunarum auctor) – autor mówi o św. Stani-
sławie, który, obok posiadanej przez Sobieskiego tarczy herbowej, będzie 
dla niego dodatkowym wsparciem w walkach z wrogami.

Przykładem erudycyjnego nawiązywania do tradycji antycznej i prze-
kazu o rybie, która połknęła palec świętego, jest napisany w formie elogium 
utwór Adama Kazimierza Banaszewica, wykładowcy filozofii w Akademii 
Krakowskiej, „Piscis de piscina S. Stanislai” (Ryba z sadzawki św. Stani-
sława), dedykowany kanonikowi tarnowskiemu Stanisławowi Kępskiemu. 
Schedlowie wydali go w 1687 roku. Przywołanie osoby biskupa Stanisława 
stanowi w tym miejscu nie tylko wyraz jego kultu, lecz wiąże się także 
z panegiryczną funkcją tekstu sławiącego wspomnianego kanonika, jego 
braci oraz biskupa Mikołaja Oborskiego, krakowskiego sufragana. 

Z roku 1690 pochodzi wydany przez Mikołaja Aleksandra Schedla utwór 
„Revolutio fortunata” (Szczęśliwa odmiana) napisany przez Jana Felicjana 
Łukaszkiewica, wykładowcę filozofii w Akademii Krakowskiej, a zarazem 
przełożonego szkoły działającej przy kościele Mariackim. Przywołanie świę-
tego Stanisława służy jednocześnie do wyrażenia podziwu wobec kanoników 
kapituły katedralnej, którym święty ten patronuje; im właśnie Łukaszkiewic 
zadedykował swój utwór, zgodnie z panegiryczną konwencją wskazując na ich 
podobieństwo do swojego patrona. Na dzieło składają się przede wszystkim 
cztery elogia w poetycki sposób przedstawiające życiorys świętego. 
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W tekst dzieła „Plausus dioecesis Cracoviensis” (Uznanie ze strony 
diecezji krakowskiej), wydanego w drukarni Schedlowskiej w 1700 roku, 
napisanego z okazji ingresu na Wawel biskupa Stanisława Dąmbskiego 
przez krakowskiego akademika i duchownego w Sołuszowie, Piotra Sien-
kiewicza, wpleciona została modlitwa do świętego Stanisława. Proszony 
jest on o przychylność dla swojego następcy noszącego to samo imię. 
Pojawiające się w tekście zdanie brzmiące po przełożeniu na język polski: 
„niechaj jak najdłużej żyje biskup krakowski Stanisław” nabiera dodatko-
wego nacechowania znaczeniowego; podmiotem pochwały i życzeń jest 
nie tylko nowy biskup, ale także – pośrednio – pierwszy hierarcha noszący 
w Krakowie to imię.

W drukach wydawanych przez Schedlów spotkać można również ikono-
graficzne przedstawienia świętego Stanisława. Na odwrocie karty tytułowej 
zbioru tekstów z liturgii godzin „Officia propria ss. patronorum provinciae 
Poloniae” (Oficja własne świętych patronów prowincji polskiej), opracowa-
nych już wcześniej przez Stanisława Sokołowskiego, a wydanych ponownie 
przez dziedziców Krzysztofa Schedla w 1661 roku, znajduje się grafika przed-
stawiająca św. Stanisława wskrzeszającego Piotrowina i wiersz „Ad Polo-
niam” (Do Polski). Św. Stanisławowi poświęcony jest także zbiór modlitw 
w oficjach patronów Polski dołączonych do „Officia propria sanctorum” 
z 1682 roku. Motyw ikonograficzny dwóch występujących obok siebie 

Pierwsze strony druku Revolutio fortunata, egz. BJ
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postaci, św. Wojciecha i św. Stanisława, obecny jest wraz z wierszem na 
karcie tytułowej verso opublikowanego w 1673 roku druku „Concertatio 
autumnalis verno-maiali [...] respondens martyrio” (Jesienny trud odpo-
wiadajacy [...] wiosenno-majowemu męczeństwu) paulina Mikołaja Szota-
rewica. Pomagał mu w pisaniu o. Tobiasz Czechowic, profesor zwyczajny 
teologii, o czym informuje nas stosowna adnotacja na karcie tytułowej. 
Utwór zadedykowany został przez Szotarewica św. Stanisławowi; w skiero-
wanym do biskupa słowie znajduje się prośba o opiekę nad krajem w związku 
z trwającą wojną polsko-turecką. W tekście właściwym tego dzieła będącego 
napisanym w duchu scholastyki zbiorem konkluzji z zakresu całej teologii 
postać św. Stanisława nie jest już wzmiankowana. 

Spod pióra Szotarewica wyszły także „Scholasticae veris deliciae seu 
fertilitatis Rupellanae cornucopiae” (Uroki wiosny scholastycznej, czyli róg 
obfitości skałecznej żyzności), wytłoczone przez Schedlów pomiędzy rokiem 
1669 a 1675. Na karcie tytułowej ani w innym miejscu druku nie pojawia 
się data jego wydania, jednak przybliżony czas można ustalić, biorąc pod 
uwagę, że adresat dedykacji, Jan Kery, sprawował funkcję generała zakonu 
paulinów we wspomnianym czasie. Na karcie tytułowej utworu wzmian-
kowana jest świątynia Św. Stanisława na Skałce, przy której prowadzone 
były studia z zakresu scholastyki; ich owocem jest przedstawiane dzieło. 
W samym tekście utworu postać biskupa się nie pojawia, nie ma także jego 
ikonograficznego wyobrażenia.

Rycina przedstawiająca Stanisława wskrzeszającego Piotrawina znaj-
duje się w wydanym w 1692 r. przez Mikołaja Aleksandra Schedla druku 
autorstwa Wojciecha Kazimierza Lesiowskiego, noszącym tytuł „Nowina 
abo nowalia zbawienna Stanisław św.”. Warto przytoczyć także dalszą część 
tytułu: „[....] przy nowaliach majowych do duchownego zażywania i appe-
tytow zbawiennych zaostrzenia podana […]”. Autor posługuje się w tym 
miejscu konceptem opartym na użyciu słownictwa kulinarnego, łączącym 
postać czczonego szczególnie w maju św. Stanisława, kiedy to przypada jego 
„fest uroczysty”, z występowaniem w tym czasie świeżych warzyw i owoców. 
Dedykacja skierowana do biskupa Stanisława Szembeka zawiera charaktery-
styczne dla literackich tekstów epoki metafory, w tym zbudowaną na anty-
tetycznym zestawieniu dwóch postaci: 
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Stanisława świętego, biskupa i męczennika, jako ziemskiego anioła cnota 
i niemogąca znieść effrontem regis impudentiam [zuchwałej bezwstydności 
króla – MC], wolała się we krwi męczeńskiej topić, aniżeli na utopionego in 
carne et sanguine [w ciele i krwi – MC] sprośnego Wenery Adonida patrzyć. 

Koncept zawarty w tytule utworu rozwijany jest następnie w tekście 
właściwym dzieła, stanowiącym hagiograficzny żywot biskupa nazywanego 
parokrotnie „nowiną”.

Spośród krakowskich starych druków pochodzących z XVII wieku 
i poświęconych św. Stanisławowi na naszą szczególną uwagę zdają się obecnie 
zasługiwać te wydawane przez Schedlów. Warto zważyć na dokonującą 
się rewitalizację przestrzeni w Pałacu Spiskim, gdzie planowane jest utwo-
rzenie miejsca upamiętniającego działalność tej jednej z najbardziej zasłu-
żonych i znanych oficyn drukarskich w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. 
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