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Itwentio i argumentatio w średniowiecznym 
tzw. kazaniu uczonym - na przykładzie kazania 

De sancto Michaele Jakuba z Paradyża

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie postawione przez Tertuliana w traktacie De 
praescriptione haereticorum: „Quid ergo Athenis et Hierosolimis? stało się w wiekach 
późniejszych istotnym wyzwaniem dla filozofów i teologów. Rzymski apologeta chrześ
cijaństwa nie znalazł na postawione przez siebie pytanie pozytywnej odpowiedzi1, ale 
w fakcie, że nie widział on możliwości współpracy między dwiema tradycjami - grecko- 
rzymską i judeochrześcijańską - należy upatrywać raczej postawy charakterystycznej 
dla pierwszych wieków chrześcijaństwa niż rzeczywistych relacji między tymi dwiema 
formacjami kulturowymi. Chrześcijaństwo wyrasta ze starożytnej tradycji (przez 
afirmację lub negację), co szczególnie widać na płaszczyźnie kształcenia w ramach 
siedmiu sztuk wyzwolonych. Średniowieczna retoryka jako jedna z dyscyplin „try

1 Oczywiście jest to duże uproszczenie, zwłaszcza jeśli uwzględnimy retoryczny charakter tego 
pytania. Sformułowanie to bowiem można interpretować nie jako radykalny sąd, lecz argument 
w dyskusji nad relacjami łączącymi grecką filozofię z doktryną nowej wiary. Pytanie Tertuliana stało 
się również, nieco w oderwaniu od kontekstu, hasłem wywoławczym w debatach na temat korzeni 
chrześcijaństwa, a zwłaszcza roli tradycji pogańsko-judaistycznej w określeniu doktryny religijnej 
przez pisarzy wczesnochrześcijańskich. Pytanie to interpretowano również jako dylemat, czy wiarę, 
którą symbolizuje Jerozolima, da się pogodzić z wiedzą czy z instynktem moralnym, symbolizowa
nymi przez Ateny (por. np. W. E. Helleman, TertulHan on Athens and Jerusalem, [w: ] Helleniza- 
tion Revisited: Shaping a Christian Response within the Greco-Roman World, ed. W. E. Helleman, 
Lanham 1994, s. 361-382; E. Osborn, TertulHan. First Theologian of the West, Cambridge - New 
York 1997, s. 27-47). 
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wialnych” ma swoje źródło w starożytnej sztuce wymowy, „ochrzczonej” przez Ojców 
Kościoła. Procesu adaptacji antycznych idei retorycznych dokonał na najszerszą skalę 
święty Augustyn w traktacie De doctrina Christiana, mianując Cycerona nauczycielem 
chrześcijańskiego mówcy2.

2 Niemniej jednak, jak podkreśla James J. Murphy: „But he makes the recommendation with the 
positive ideal of spiritual conversion of mind. Hence it is not enough to seek to move men’s minds, 
merely for the sake of power; instead the power to move (flectere) is to be used to lead men to Truth 
(yerum). The ultimate end of discourse for the Christian must be different from that of the pagan Cicero” 
[„Jednakże [Św. Augustyn] proponuje pozytywny ideal nawrócenia umysłu. Zatem niewystarczająca 
jest próba zmiany umysłu człowieka dla samej władzy; zamiast tego owa siła winna służyć poprowa
dzeniu ludzi ku Prawdzie. Ostateczny rezultat dyskursu dla chrześcijanina winien być różny od tego 
proponowanego przez poganina Cycerona.” - przeł. L. I.]]. (J. J. Murphy, Rhetoric in the Middle 
Ages: A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance, Berkeley 1974, s. 62).

3 Wprost wyrażoną ideę głoszenia Słowa Bożego zawarł Jezus po swoim zmartwychwstaniu 
w słowach skierowanych do Apostołów: „Idąc tedy, nauczajcie wszytki narody, chrzcząc je w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je chować wszytko, com wam kolwiek przykazał.” (Mt 28,19-20, 
przekład J. Wujka).

4 Por. Dokumenty soborów powszechnych, t. II: 869-1312, oprać. A. Baron, H. Pietras, Kraków 
2002, s. 214-325.

Istotnym novum w dziedzinie retoryki w średniowieczu jest ars praedicandi, rozu
miana jako sztuka układania i wygłaszania kazań. Chrześcijanie pierwszych wieków 
czuli się zobowiązani do rozszerzania zbawczego dzieła Chrystusa, a najważniejszym 
i najskuteczniejszym środkiem do jego propagowania stało się słowo, zarówno w prze
kazie ustnym, jak i w formie pisanej. Spośród wielu sposobów przekazywania treści 
Objawienia na szczególną uwagę zasługuje usankcjonowane przez samego Chrystusa 
nauczanie ustne. Jezus, wygłaszając Kazanie na Górze (Mt 5,1-7,28), dał wzór swoim 
uczniom, jak należy głosić prawdy wiary3. Dlatego już od samego początku istnienia 
chrześcijaństwa głoszenie kazań i wyjaśnianie w ten sposób najważniejszych prawd 
wiary uznane zostało za jeden ze środków nawracania pogan i umacniania wiernych.

Choć objaśnianie Pisma Świętego było integralnym elementem nauczania, a na
stępnie liturgii, potrzebę kodyfikacji zasad przygotowywania i wygłaszania kazań 
dostrzeżono dość późno. Pierwsze podręczniki sztuki wygłaszania kazań zaczęły się 
pojawiać się w XI-XII w. (np. dzieła Alana z Lille czy Piotra Cantora). Badacze dziejów 
homiletyki są jednak zgodni, że sposób głoszenia kazań był dość anachroniczny, po
wielający patrystyczne wzorce, a same kazania, z racji skostnienia formy, nie spełniały 
swych podstawowych funkcji. Ten stan rzeczy zaczął się zmieniać wraz ze stopniowym 
powstawaniem uniwersytetów począwszy od XII w., ale prawdziwie rewolucyjnym 
momentem był rok 1215, w którym zebrał się IV Sobór Laterański. Wiek XIII był 
przełomowy dla rozwoju kaznodziejstwa, gdyż konsekwencją zaleceń soborowych4 
i pojawienia się zakonów kaznodziejskich był wzrost liczby głoszących Słowo, a także 
podniesienie się ich kwalifikacji. W wyniku tego poziom merytoryczny i formalny 
głoszonych kazań znacznie wzrósł, poza tym Kościół zyskał ścisłą kontrolę nad tym, 
co przekazywano wiernym z ambony. Temu także służyły coraz liczniej powstające 
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traktaty artes praedicandi, w których poszukiwano najlepszych metod głoszenia kazań 
oraz kodyfikowano treści nauczania5.

5 O historii średniowiecznego kaznodziejstwa zob. m.in.: J. S. Pelczar, Zarys dziejów 
kaznodziejstwa w Polsce, Kraków 1917; J. Wolny, Kaznodziejstwo, [w:] Dzieje teologii katolickiej 
w Polsce, t. 1: Średniowiecze, red. M. Rechowicz, Lublin 1974, s. 278 i n.; K. Panuś, Kaznodziej
stwo w Polsce. Od średniowiecza do baroku, Kraków 2001 (Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele 
katolickim, cz. 2).

6 Por. Humbert de Romans, Pouczenia o obowiązkach zakonnych, przeł.T. Szostak, [w:] 
Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze-Renesans-Barok, wstęp, wybór 
i oprać. M. Cytowska, T. Michałowska, Warszawa 1999, s. 172.

7 Zob. T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003, s. 207; K. Panuś, op. cit.·, A. Gu- 
riewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, przeł. Z. Dobrzy- 
niecki, Warszawa 1997.

“ Ważniejsze źródła dotyczące biografii Jakuba z Paradyża: J. Fijałek, Mistrz Jakub z Paradyża 
i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego, t. 1-2, Kraków 1900; S.A. Porębski, Jakub 
z Paradyża - poglądy i teksty, Warszawa 1994; J. S t o ś, Mistrz Jakub z Paradyża i devotio moderna. 
Główne problemy refleksji filozoficzno-teologicznej Jakuba z Paradyża i ich związek z devotio moderna, 
Warszawa 1997; idem, Ja/cub z Paradyża, Kraków 2004 (Wielcy Ludzie Kościoła); idem, Jakuba 
z Paradyża - dwa traktaty o człowieku, Szczecin 2006.

Kazania w średniowieczu spełniały wiele funkcji, od perswazyjnej, przez informa
cyjną, aż po ludyczną. Mowy te obejmowały tematyką, według enumeracji Humberta 
de Romans, takie zagadnienia jak: Deus, angelus, homo, caelum, diabolus, mundum, 
infernum, praecepta, consilia, sacramenta, scriptura, virtutes et vitia6, a praktyka ka
znodziejska nie wykraczała poza wyliczone powyżej. Wraz ze wzrostem liczby kazno
dziejów zwiększyła się liczba osób mogących częściej słuchać objaśnień Pisma. Owa 
„demokratyzacja” wiernych postawiła przed kaznodzieją nowe wyzwanie przedstawienia 
wszystkich aspektów wiary w formie dostosowanej do poziomu wykształcenia słuchaczy. 
W związku z tym średniowieczne sermones można umownie dzielić w zależności od 
tego, czy ich odbiorcami byli illitterati, czy litterati, na przeznaczone dla ludu oraz tzw. 
uczone, których grupę docelową stanowili przeważnie duchowni7. Celem niniejszego 
artykułu jest propedeutyczna analiza przykładowego kazania uczonego (De sancto 
Michaele Jakuba z Paradyża), ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów 
budowy tekstu retorycznego, jak inwencja i argumentacja, ponieważ właśnie na tych 
dwóch obszarach najpełniej można wskazać cechy charakteryzujące kazanie uczone.

Jakub z Paradyża (ok. 1380-1464)8, piętnastowieczny cysters, a następnie kartuz, 
był znakomicie wykształconym doktorem teologii, specjalizującym się w wykładzie 
Sentencji Piotra Lombarda. Uczył w Akademii Krakowskiej, pełniąc jednocześnie 
obowiązki kaznodziejskie w kolegiacie św. Anny. Zajmował się teorią (traktat Ars 
praedicandi) i praktyką kaznodziejską (Sermones dominicales), wiele zaś z jego rozpraw 
teologicznych powstało podczas ostatnich dwudziestu lat życia spędzonych w kartuzji 
erfurckiej. Tam prawdopodobnie również zostały spisane kazania, z których jedne
mu poświęcić chcę więcej uwagi. Ponieważ stało się to wówczas, gdy Paradyżanin 
nie zajmował się już ich czynnym głoszeniem, można domniemywać, że ich zbiór 
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powstał jako podręcznik (i istotnie w takim celu był wykorzystywany w XV i XVI w), 
do którego sięgać mogli inni kaznodzieje. Zbiór Jakuba z Paradyża zawierał kazania 
przeznaczone zarówno dla nieco mniej wykwalifikowanego odbiorcy, jak również 
teksty, do odbioru których wymagana była znajomość pojęć teologicznych. A choć 
nieznane są konkretne sytuacje i okoliczności, w których te kazania były wygłaszane, 
to jednak sam tekst daje wskazówki dotyczące funkcji, jaką spełniał.

Kazanie, które jest przedmiotem niniejszej analizy, przeznaczone było na uro
czystość Michała Archanioła (29 września). Dzień ów stawał się niekiedy pretekstem 
do wygłaszania kazań o tematyce angelologicznej. Tak jest m.in. w jednym z kazań 
świętokrzyskich’, w zbiorze mów kościelnych autorstwa Peregryna z Opola9 10 * 12 oraz u Pa- 
radyżanina. Porównując jednak te trzy przykładowe teksty, można łatwo zauważyć, że 
różnią się one w zależności od tego, do kogo były skierowane, nie tylko językiem, jakim 
posługują się ich twórcy, ale także sposobem traktowania podstawowych zagadnień 
dotyczących nauki o aniołach. Kazanie Peregryna z Opola posiada charakter „egzem- 
plaryczny” (tzn. zawiera przewagę exemplum nad innymi sposobami argumentacji), 
natomiast dwa pozostałe, jeśli uwzględnimy wybór ich autorów między verba docent 
a exempla trahunt, można umieścić po stronie systematycznego wykładu teologicznego 
w formie kazania. Można to udowodnić za pomocą analizy retorycznej tych kazań.

9 Kazanie na dzień św. Michała, [w:] Średniowieczna proza polska, oprać. S. Vrtel-Wierczyński, 
Wrocław 1959 (Biblioteka Narodowa. Seria I, nr 68).

10 Peregryn z Opola, Na dzień śwftego Michała Archanioła, [w:] Kazania de tempore i de 
sanctis, red. nauk. J. Wolny, przeł. J. Mrukówna, Kraków - Opole 2001, s. 561-565.

" P. Zumthor, Retoryka średniowieczna, przeł. J. Arnold, [w:] Retoryka, red. M. Skwara, 
Gdańsk 2008, s. 107 (Tematy Teoretycznoliterackie. Archiwum Przekładów „Pamiętnika Literackiego”).

12 Wszystkie cytaty z kazania pochodzą z wydania: Jakub z Paradyża, Sermones de sanctis 
et depraecipuis festivitatibus, wyd. S. A. Porębski, Warszawa 2004 (Textus et Studia Historiam The- 
ologiae in Polonia Excultae Spectantia, vol. XXIX). Kazania Jakuba z Paradyża ukazały sie drukiem 
w 1472 r. w Speyer - był to cykl kazań o świętych oraz na niedziele i święta. Po każdym z cytatów 
zaznaczać będę stronę, na której znajduje się cytowany fragment. Ów, pochodzący z Ewangelii św. 
Mateusza, w tłumaczeniu Jakuba Wujka brzmi: „Anjołowie ich w niebiesiech zawsze widzą oblicze 
Ojca mego, który jest w niebiesiech.” (Mt 18,10).

Jakub z Paradyża na każdej płaszczyźnie kazania na dzień św. Michała, zarówno 
inwencji, dyspozycji, jak i elokucji, uwzględnił poziom intelektualny jego czytelnika 
(słuchacza). Przyjrzyjmy się, jak w sferze inwencji oraz doboru przez kaznodzieję 
argumentów projektowany jest odbiorca. Inwencja będzie tu traktowana, zgodnie 
z określeniem Paula Zumthora, jako „odkrywanie myśli, wydobycie z tematu wszystkich 
możliwości myślowych”, a także jako nauka o zbieraniu argumentów". Starożytni teore
tycy sztuki wymowy na czele z Arystotelesem, Cyceronem i Kwintylianem podkreślali, 
że podstawą zarówno inventio, jak i argumentado, jest res, dlatego też bardzo trudno jest 
dokonać analizy danego tekstu, pomijając ich wzajemne uzupełnianie się i powiązanie.

Zacząć wypada od tematu kazania. Jest nim cytat z Ewangelii św. Mateusza 
(Mt 18, 10):

Angeli eorum in caelis semper vident faciem Patris mei, qui in caelis est (s. 172)'2.
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Paradyżanin w pierwszym zdaniu swego kazania wyjaśnia, dlaczego wykorzystuje 
uroczystość Michała Archanioła do objaśnienia, kim są aniołowie i jakie pełnią funk
cje. Mówi bowiem:

Per totum anni circulum fideles in Ecclesia diversas peragunt solemnitates, scilicet Christi, 
Beatae Mariae et aliorum sanctorum, numquam autem specialiter de angelicis spiritibus 
(s. 172).

[W ciągu całego roku wierni celebrują różne święta w Kościele, takie jak [te ku czci] 
Chrystusa, Matki Bożej i innych świętych, lecz nigdy nie obchodzą żadnego poświęconego 
w szczególny sposób duchom anielskim13.]

13 Wszystkie tłumaczenia fragmentów kazań są filologicznymi przekładami mojego autorstwa 
-L. I.

14 Por. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprać. A. Bo
rowski, Kraków 2005, s. 93.

Odbiorca kazania już na samym wstępie otrzymuje informację, że wprawdzie za
gadnienia angelologii pojawiają się w kościele sporadycznie, ale przypadające tego dnia 
święto czyni ów dzień wyjątkowym, bo oto wierni mogą posłuchać o czymś, czego nie 
słyszą przez cały rok. Tym samym kaznodzieja stosuje, znany już w starożytności, topos 
„przynoszę coś, czego jeszcze nikt nie mówił”14, tak go odpowiednio przetwarzając, że 
przybiera on postać następującego stwierdzenia: „przynoszę coś, o czym się niewiele 
mówi”. Autor pozyskuje w ten sposób przychylność słuchacza/czytelnika. Następnie, 
zgodnie z klasyczną zasadą podziału tekstu przemowy, w exordium wyjaśnia temat ka
zania. Paradyżanin „rozbija” (zabieg zwany partitio) przywołany przeze mnie wcześniej 
cytat z Ewangelii na cztery części, wskazując cztery obszary zagadnień, którym, wydawać 
by się mogło, poświęci więcej miejsca w kazaniu. Podkreśla, że w dwóch słowach, to jest 
we frazie Angeli eorum, zawarta jest główna myśl tematu, jednak zauważa, że w całym 
biblijnym sformułowaniu tematu znajdują się cztery godne uwagi kwestie. I tak: (1) słowo 
Angeli informuje nas o naturze aniołów, (2) eorum - o ich posłudze ludziom, (3) okre
ślenie in caelis semper - o niezmienności i mocy duchów niebieskich, zaś (4) vident 
faciem Patris mei - o szczęśliwości niebiańskiej. Niemniej jednak pars subtilis owego 
kazania nie będzie składać się ze wspomnianych powyżej czterech części, lecz z trzech. 
Pierwsza, zgodnie z tym, co już zapowiedział kaznodzieja, traktować będzie o naturze 
aniołów, druga - o ich posłudze ludziom, zaś o dwóch następnych Paradyżanin mówi:

De tertio et quarto membro thematis, quae videntur se concomitare, videlicet de eorum 
perpetuitate et excellentissima felicítate, forte plus est mirandum, gaudendum et aspiran- 
dum, quam multum loquendum (s. 179).

[W przypadku trzeciej i czwartej części tematu, które zdają się mu towarzyszyć, mianowicie 
o ich wieczności i najwyższej szczęśliwości, zdecydowanie bardziej należy temu oddawać 
cześć, radować się i do tego dążyć, niż to roztrząsać.]
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- i dlatego nie zajmie się tymi zagadnieniami w dalszych partiach kazania. Posłu
guje się retoryczną kategorią niewyrażalności, lecz motywuje ją nieco inaczej (nie 
funkcjonuje ona np. w ramach captatio benevolentiae), budując swój sąd na opozycji 
fides-ratio. Zaznacza tym samym, że w kazaniu może mówić tylko o tym, co można 
ująć w ramy dostępnych ludziom pojęć, wszelkie zaś zagadnienia, które nie poddają 
się rozumowemu objaśnieniu, należy przyjmować na podstawie wiary. Można rów
nież dopatrzyć się w tym sformułowaniu krytyki systemu scholastycznego (formacja 
umysłowa Paradyżanina w dużej mierze opierała się na założeniach devotio moderna) 
i jego tendencji do logicznego objaśniania prawd wiary. Mimo że kaznodzieja rezygnuje 
z wyjaśniania zagadnień niezmienności i mocy aniołów oraz z opisu szczęśliwości nie
biańskiej, jaka jest ich udziałem, kazanie będzie składało się z trzech części. Ostatnią, 
trzecią część kazania, stanowi obligatoryjne w tym schemacie sermo i odwołujące się 
do uczuć pouczenie, jakie wypływa z wyżej przedstawionych argumentów osnutych 
wokół komentarza egzegetycznego, ponieważ oprócz docere istotną funkcją kazania 
uczonego jest movere.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zasadą organizującą całość mowy kościelnej jest 
jego trójkowy podział. Cały tekst kazania można podzielić na trzy części (nie licząc 
wstępu i zakończenia) - to wyraźnie wydzielone zagadnienia dotyczące (1) istoty 
aniołów, następnie (2) ich służby wobec ludzi, ostatnia zaś część dotyczy (3) kwestii 
eschatologicznych i ma charakter pouczenia. Zauważyć można, że także argumenty są 
przeważnie „dobierane” trójkami. Np. mówiąc o stworzeniach boskich Paradyżanin 
dzieli je na bezcielesne (anioły), cielesne („pierwiastki”) oraz tzw. rodzaj mieszany, 
którego jedynym reprezentantem jest człowiek. Z kolei aniołowie służą ludziom z trzech 
powodów: z powodu Boga, z powodu siebie samych i z powodu ludzi. W innym znowu 
miejscu kaznodzieja zaleci trzy drogi naśladowania aniołów w naszym codziennym życiu, 
a będą to: skrucha, skromność i stałość. Ten trójpodział nie dziwi. Dzięki De caelesti 
hierarchia Pseudo-Dionizego Areopagity, fundamentalnemu dziełu z zakresu angelologii, 
uznawanemu w średniowieczu za autorytet w tej dziedzinie teologii, liczba „trzy” na stałe 
została przypisana aniołom15. Pseudo-Dionizy twierdził bowiem (odwołując się jednak 
do nie tak sławnej, ale chronologicznie pierwszej teorii świętego Ambrożego16), że jest 
dziewięć chórów anielskich w układzie 3x3, zaś ich zadania to: oczyszczać, oświecać 
i jednoczyć. Do obu tych informacji Paradyżanin odwołuje się wprost w swym kazaniu, 
dzieło zaś Areopagity traktuje jako źródło jednego z argumentów.

15 O tradycji dionizjańskiej w średniowieczu więcej w pracach: R. F. Hathaway, Hierarchy 
and the definition of order in the letters of Pseudo-Dionysius. A study in the form and meaning of 
the Pseudo-Dionysian writings, The Hague, Nijhoff, 1969; P. Rorem, Pseudo-Dionysius: a com
mentary on the texts and an introduction to their influence, Oxford, Oxford University Press, 1993; 
F. O’Rourke, Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas, Notre Dame, IN, University of 
Notre Dame Press, 2005.

16 Por. traktat św. Ambrożego Hexameron, http://www.documentacatholicaomnia. 
eu/03d/0339-0397,_Ambrosius,_Hexameron_Libri_Sex._LT.pdf, s.12 (29 I 2011).

http://www.documentacatholicaomnia
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W tym miejscu należy pokrótce przyjrzeć się rodzajom argumentów, jakimi po
sługuje się kaznodzieja, aby dowieść swoich teorii. Zdecydowanie najczęstszym jest 
argumentum ad verecundiam, służący uwiarygodnianiu sądów. Oprócz wspomnianego 
dzieła Pseudo-Dionizego, Jakub z Paradyża wprost odwołuje się do znajdującego się 
poza wszelkimi wątpliwościami autorytetu Pisma Świętego (co jest typową cechą genus 
didaskalikon17), do Sentencji Piotra Lombarda, do rozpraw Jana Damasceńskiego, świę
tego Hieronima itd. Spotkać można również w tekście kazania nawiązania do traktatu 
De anima Arystotelesa. Siła argumentu z autorytetu jest niekwestionowana, zwłaszcza 
w średniowieczu z przyświecającą mu zasadą non nova, sed nove.

17 Zob. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000, s. 105 (Vademecum Polonisty).
'* Szczegóły, które nie pojawiały się w Piśmie Świętym, uzupełniała wiedza pochodząca między 

innymi z apokryfów. O historii upadku Szatana i jej miejscu w średniowiecznych narracjach por. 
J. B. Russell, Lucifer: The Devil in the Middle Ages, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1992; 
W. Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie, Wroc
ław 2003.

Jak już wspomniano, analizowane kazanie Paradyżanina nie zawiera argumentów 
tworzonych w oparciu o exempla. Mimo to kaznodzieja posługuje się w swoim wywo
dzie udramatyzowaną narracją. Dzieje się tak wówczas, gdy dokonuje rekonstrukcji 
wydarzeń mających miejsce przed czasem historycznym. Otóż w Piśmie Świętym nie 
ma dokładnie opisanego upadku Lucyfera, ale wierzący spragnieni byli szczegółów 
i kompletnej, logicznie umotywowanej historii. Jakub z Paradyża wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom słuchaczy18. Opowieść o upadku zbuntowanego anioła rozpoczyna od 
przedstawienia powszechnej szczęśliwości niebiańskiej:

Creati sunt omnes angelí utique boni, splendidi scientia et dilectione pleni, quia a bono Deo 
creati, a quo nihil nisi bonum procedit, sic tamen, ut relinqueretur eis liberum arbitrium 
se avertendi vel convertendi ad Deum, [... ] et hoc meritum esset per liberum arbitrium se 
voluntarle ad Deum convertendo. Sic etiam e contra demeritum si per liberum arbitrium 
se voluntarle averterent a Deo uno solo motu mentís” (s. 174).

[Zaiste, wszyscy aniołowie zostali stworzeni dobrzy, jaśniejący mądrością i pełni miłości, 
gdyż przez Boga dobrego zostali stworzeni, od którego jedynie dobro pochodzi [dosł. od 
którego nie pochodzi nic innego jak tylko dobro - przyp. L. I. ]; tak wszelako zostali stwo
rzeni, aby była im dana wolna wola odwrócenia się od Boga lub zwrócenia się do Niego, 
[... ] i ów chwalebny uczynek zwrócenia się do Boga następował dobrowolnie dzięki wolnej 
woli. Przeciwnie zaś, haniebny czyn, jeśli przez wolną wolę odwrócili się od Boga jedynie 
ruchem umysłu.]

Jak wynika z powyższego cytatu, Bóg, stworzywszy aniołów, uczynił ich wszystkich 
dobrymi, ale dał im wolną wolę zwrócenia się ku Niemu lub odwrócenia od Niego. Akt 
ten następował nie przez fizyczny ruch, lecz przez ruch umysłu. Jak piszę Paradyżanin, 
wystarczyło poruszenie się pojedynczej myśli w kierunku Boga lub skierowanie jej 
w przeciwną stronę. A skierowanie myśli w przeciwną stronę oznaczało rezygnację 
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z dobra, w tym przypadku z Boga utożsamianego z Dobrem Najwyższym (Summum 
Bonum). Już na początku swego istnienia aniołowie musieli przejść próbę i dokonać 
wyboru - zwrócić się w stronę Boga lub wybrać inną ścieżkę. Kartuski kaznodzieja, 
kontynuując swą opowieść, zaznacza, że wśród wszystkich aniołów jeden tylko wy
różniał się spośród pozostałych, którego Bóg uczynił doskonalszym nad inne. Autor 
piszę bowiem:

Lucifer unus ex supremis occasione resplendentiae suorum naturalium, cui Deus con- 
tulerat super omnes esse formosiorem [...], se super alios propria auctoritate elevans, 
et inter cetera se parificari Deo volens, dixit: „Similis ero Altissimo”, per hoc se libere 
a Deo avertens, mox pulsus fuit de caelo in infernum cum omnibus sibi consentientibus 
numquam redimendus (s. 175).

[Jeden tylko Lucyfer, któremu Bóg udzielił, że był piękniejszy od pozostałych z powodu 
blasku swoich przyrodzonych cech [...], wynosząc się ponad innych swoją władzą i chcąc 
się równać między innymi Bogu, powiedział: „Będę podobny Najwyższemu”, przez co, od
wracając się dobrowolnie od Boga, wkrótce strącony został wraz ze swoimi poplecznikami 
z nieba w otchłań piekielną i nie będzie nigdy odkupiony.]

Kaznodzieja podsumowuje historię upadku Lucyfera słowami:

Ecce quantum odit Deus superbiam (s. 175).

[Oto do jakiego stopnia Bóg nienawidzi pychy.]

Wprowadzone w ten sposób w tok narracji argumentum przybliża słuchaczom 
dramatyczne wydarzenia w Królestwie Niebieskim oraz realizuje tym samym jedną 
z najważniejszych zasad średniowiecznego kaznodziejstwa. Według tej zasady dobre, 
czyli skuteczne (wywołujące pożądany skutek u odbiorcy) kazanie to takie, które nie 
tylko wyczerpuje temat, ale także niesie ze sobą napięcie, poruszające odbiorcę bar
dziej niż jakiekolwiek słowne napominanie. Paradyżanin, relacjonując historię upadku 
umiłowanego anioła Bożego, szczególnie podkreśla te wydarzenia, które można łączyć 
z tendencjami nowej pobożności. Bóg z opowieści kartuza to Bóg cierpiący i zawie
dziony, Bóg, od którego odwraca się jego wybraniec. To nie surowy władca ani Król 
Królów, lecz zdradzony Bóg Ojciec, Miłość, która nienawidzi (odit). Odwrócenie się 
Lucyfera jest dramatycznym momentem, zmieniającym bieg historii. W tym świetle 
jeszcze bardziej przejrzysty staje się sens ofiary Chrystusa. W zamian za grzeszne nie
posłuszeństwo - pokora, za pychę - uniżenie, za negację - afirmacja. Dźwięki nowej 
pobożności akcentują inne akordy niż scholastyczne brzmienia. To już zupełnie inna 
pieśń o spotkaniu człowieka ze Stwórcą, przemieniająca feudalne wyobrażenie świata 
i Boga w jednostkowe, personalne doświadczenie.

Wyjaśniając, na czym polega posługa anioła stróża względem człowieka, Jakub 
z Paradyża podkreśla, że jest nią sprawowanie opieki nad człowiekiem w każdym 
momencie jego życia:
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Unde ex quo homo habet quintuplicem statu, ideo angelí eum in quolibet statu custodiunt 
[...]. Primo, in útero ne a daemone suffocentur; post nativitatem ne a baptismo retrahan- 
tur; in vita ne ad peccata trahantur; in morte ne nimis de fide tententur; post mortem ne 
a laqueis diaboli capiantur et ut ad caeli palatia perducantur (s. 178).

[Stąd, skoro człowiek przechodzi przez pięć etapów egzystencji, to aniołowie strzegą go 
w każdym z nich. [...] Po pierwsze, w łonie, aby nie byli zdławieni przez demona; po na
rodzinach, aby nie byli odciągnięci od chrztu; w całym życiu, aby nie pociągał ich grzech; 
w chwili śmierci, aby nie zostali zbytnio wystawieni na próbę wytrwałości w wierze; po śmierci, 
aby nie zostali schwytani w pułapkę diabła i aby zostali doprowadzeni do pałaców nieba.]

Z powyższego cytatu wynika, że anioł towarzyszy człowiekowi od poczęcia aż do 
ostatnich chwil życia, a nawet po śmierci. Anioł dba o to, by podczas ziemskiej wę
drówki człowiek nie rnusiał zmagać się z przeciwnościami ponad jego siły. Kaznodzieja 
odwołuje się do słuchaczy, tłumacząc, że aniołowie, jako wierni towarzysze i bezinte
resowni pomocnicy ludzi, bardzo często smucą się z powodu grzechów popełnianych 
przez swych podopiecznych, a ich potępienie odbierają jako osobistą porażkę. Jest to 
odwołanie się do rzeczywistości pozawerbalnej, do doświadczenia audytorium i spo
łecznych praktyk w stosunkach międzyludzkich. Wszak gdy ktoś wyświadcza nam 
gratis jakąś przysługę, nie można odpłacać mu niewdzięcznością - zdaje się mówić 
Jakub z Paradyża. Dlatego, posługując się argumentem ze wzajemności, autor pyta:

Sed an tristantur de damnatione animarum eis commisarum? (s. 179)

[Lecz czy czasem nie smucą się z powodu potępienia dusz ich podopiecznych?]

W pytaniu tym pobrzmiewa skarga na niewdzięczność ludzi, którzy nie potrafią 
docenić tak wielkiego daru, jakim jest opieka Bożych posłańców. Paradyżanin uprze
dza jednak następne pytanie dotyczące zgodności woli aniołów z wolą Pana Zastępów. 
Dowodzi bowiem, że istoty nadprzyrodzone nie mogą mieć wpływu na decyzję Boga 
dotyczącą potępienia lub zbawienia tych, którymi się opiekują. Wprawdzie mogą orę
dować za nimi, lecz ostateczny werdykt należy tylko do Najwyższego Sędziego. Warto 
w całości zacytować tę niezwykle subtelną argumentację paradyskiego kartuza, który, 
powołując się na ustalenia Piotra Lombarda, w taki oto sposób udziela odpowiedzi na 
uprzednio przywołane pytanie:

Respondetur ex II Sententiarum [...], cum angelí sunt conformes divinae voluntati, et sunt 
in continua speculatione, ideo nihil fit contra eorum absolutam voluntatem, sicut nec Dei, 
licet aliquid fit contra voluntatem eorum condicionatam, quia vellent custoditum non 
cadere in peccatum, nec in paenam, si Deus vellet non permitiere (s. 179).

[Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w drugiej księdze Sentencji [...]. Skoro aniołowie 
są dostosowani do woli Bożej i nieustannie czuwają, to nic nie stanie się zarówno wbrew 
ich bezwarunkowej woli, jak i wbrew woli Boga, choć powstaje coś wbrew ich woli wa
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runkowej, gdy chcą, żeby ten, którym się opiekują, nie popadl w grzech i został zwolniony, 
jeśli Bóg zechce, z kary.]

W ten sposób rozwiązanych zostaje kilka problemów, w tym kwestia posłuszeństwa 
aniołów wobec woli Bożej. Dodatkowo autor podkreśla nadprzyrodzoną naturę aniołów, 
których „bezwarunkowa wola” jest tożsama z wolą Boga, elementem zaś różnicującym 
może być „wola warunkowa”. Wobec powyższego stwierdzenia nietrudno o wniosek, 
że podział woli na warunkową i bezwarunkową wymagał od odbiorcy kazania nawyku 
rozważań teologicznych o wysokim stopniu abstrakcji.

Średniowiecze to czas poszukiwania wiążących definicji dla zjawisk i pojęć, dlatego 
też scholastyczna dialektyka znalazła swoje odbicie i zastosowanie także w kazaniach. 
Niemal każdy kaznodzieja, który poruszał się na gruncie angelologii, starał się sfor
mułować definicję istoty anielskiej przez określenie jej genus proximum i differentia 
specifica. Stało się to również pokusą Jakuba z Paradyża, w kazaniu którego spotykamy 
się z następującą definicją anioła, przywołaną zresztą za Janem Damasceńskim:

[...] est [angelus] substantia intellectualis, semper mobilis, arbitrio libera, incorporea, deo 
ministrans, secundum gratiam non naturam immortalitatem suscipens (s. 173)1’.

[[Anioł] jest substancją rozumną, zawsze w ruchu, posiadającą wolną wolę, bezcielesną, 
służącą Bogu, partycypującą w nieśmiertelności dzięki łasce, a nie naturze.]

Definicja ta nie jest wolna od terminów filozoficzno-teologicznych, dlatego też 
trudno przypuszczać, że wśród potencjalnego audytorium, tudzież czytelników, mógłby 
się znaleźć ktoś słabo wykształcony.

Ostatnim z interesujących nas argumentów, użytym przez Paradyżanina, jest przy
kład argumentu afortiori, rodzaj wnioskowania a minori ad maius, czyli argumentu 
„ze wzmocnienia”. Opiera się on na formule „jeżeli X, to tym bardziej Y”. W ostatniej, 
mającej charakter pouczenia, części analizowanego kazania paradyski kaznodzieja 
napomina:

Ideo quidquid coram excellentibus personis facere erubesceremus et coram confessoribus 
nostris, etiam in eorum praesentia facere erubescamus (s. 178).

[Dlatego cokolwiek wstydzimy się czynić w obecności dostojnych osób i przy naszych 
spowiednikach, wstydźmy się także czynić w obecności aniołów.]

Jeżeli wstydzimy się dokonywać czynów haniebnych wobec dostojników lub 
wstydzimy się do nich przyznawać w akcie spowiedzi, to tym bardziej powinniśmy 
się wstydzić przed Bogiem i aniołami, którzy widzą wszystko. Paradyżanin wykorzy-

19 Definicja ta jest dosłownie przywołana za Janem Damasceńskim (por. Defide orthodoxa, 
2. 3., PG 94: 865), a rozwijać jej sens i odwoływać się do niej będą również inni uczeni Kościoła, 
zajmujący się zagadnieniami angelologii (między innymi św. Bonawentura i św. Tomasz z Akwinu). 
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stuje ten sam motyw, który przez innych kaznodziejów przedstawiany był najczęściej 
pod postacią bardzo znanego wówczas exemplum o zakonniku20, a z którego on sam 
zrezygnował, najwyraźniej sądząc, że odbiorcy wystarczy dowód a fortiori.

20 Zakonnik ów namawiany był do grzechu nieczystości przez niewiastę lekkich obyczajów. 
Zgodził się, ale zaproponował publiczne oddawanie się cielesnym uciechom. Kiedy kobieta zapro
testowała, tłumacząc, że przecież będą to widzieć inni ludzie, zakonnik zapytał ją, dlaczego wstydzi się 
grzeszyć przy świadkach, a nie wstydzi się przed Bogiem, przed którym przecież nic nie jest zakryte.

21 To jeszcze nie jest czas postylli Rejowej czy Wujkowej, które znaleźć się miały w posiadaniu 
osób świeckich.

Powyższa analiza jest jedynie szkicem, w niewielkim stopniu oddającym złożoność 
problematyki średniowiecznej retoryki kaznodziejskiej. Celowo w niewielkim stopniu 
poruszono w niej nie tylko zagadnienia elokucji, ale również tzw. miejsc wspólnych, 
tak istotnych dla formowania się świadomości zbiorowej i funkcjonowania człowie
ka w kulturze. Niemniej jednak nawet tak szkicowe zarysowanie kilku wybranych 
elementów inwencji i argumentacji oraz ich praktycznego wykorzystania pozwala na 
uchwycenie zasadniczych cech tzw. kazania uczonego. Są to: wysoki poziom abstrak
cji wnioskowania, przewaga argumentów logicznych nad przykładami, kunsztowny 
układ formalny tekstu, rozważania oparte na tekstach teologicznych i filozoficznych 
itd. Kaznodzieja, pisząc kazanie, rnusiał być świadomy, kim są jego odbiorcy i jak na
leży dostosować sposób wypowiedzi do ich poziomu wiedzy. Jednocześnie, tworząc 
swego rodzaju zbiór gotowych kazań, projektował przyszłe audytorium. Dodatkowo, 
dzięki systematycznemu wykładowi wiedzy, zbiór kazań mógł stanowić cenne źródło 
informacji teologicznych bez konieczności ich wygłaszania21. Retoryczna lektura 
tekstu kartuskiego kaznodziei pozwala zatem uznać go za przykład kazania uczonego 
z połowy XV w.
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Abstract

INVENTIO AND ARGUMENTATIO IN MEDIEVAL 'LEARNED SERMON’:
JAKUB OF PARADYZ’S SERMON DE SANCTO MICHAELE

Medieval sermons can be divided into two basic genres depending on the audience: scholarly 
texts and other for illiterates. There are many dissertations on the latter (for instance works of 
Aron Guriewicz, Teresa Szostak, Bronislaw Geremek, Jerzy Wolny etc.) but not much about 
the first one. The main aim of this treatise is an attempt to answer the question: what are the 
elementary characteristics of the medieval scholarly sermons. The rhetorical analysis (with special 
regard to inventio and argumentatio) of one typical scholarly sermon (De sancto Michaele by 
Jacobus de Paradiso) shows differences and similarities between those two genres mentioned 
above. Moreover, it is helpful in discovering basic transformations of the art of preaching.

Keywords: sermon, medieval, preacher, rhetoric.
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