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Od Sokołowskiego do Szylarskiego. Z dziejów homiletyki…

Wiesław Pawlak
Lublin

O d Sokołowskiego  
do Szylarskiego. Z dziejów homiletyki 
XVI–XVIII wieku

1

Wśród współczesnych badaczy literatury staropolskiej panuje chyba powszech-
na zgoda co do tego, że „rzecz z […] poezją polską dawnych okresów ma się zu-
pełnie tak samo jak z wymową rzymską, np. z mowami Cycerona. Nikt ich ani 
zrozumieć, ani ocenić dokładnie nie potrafi; nikt nie zda sobie sprawy z ich formy, 
jeżeli dokładnie nie wystudiuje przedtem […] praw i zasad greckich teorii reto-
rycznych, które Rzymianie odziedziczyli w gotowym stanie”. Podobnie, „chcąc 
zrozumieć poezję dawnych wieków, trzeba przed nią poznać i zrozumieć jej poety-
kę”1. Trudno dziś znaleźć pracę o literaturze staropolskiej, w której brakowałoby 
zupełnie bezpośrednich lub pośrednich odniesień do sformułowanej w dawnych 
traktatach teorii poezji lub retoryki2. Zasadność i użyteczność analizowania daw-
nych tekstów w kontekście współczesnych im wypowiedzi teoretycznych nie jest 
więc na ogół kwestionowana, dyskusyjny jest jedynie zakres ich wykorzystania. 
Według Teresy Michałowskiej „interpretacja utworu w  kontekście poetyki sprowa-
dza się w istocie do wskazania zrealizowanych w nim reguł i konwencji (norm 
postulowanych oraz norm praktykowanych)”. Jest to, jak się  wydaje, zaledwie 
swoiste minimum „programowe”, co nie zmienia faktu, że jego  realizacja wymaga 
„uprzedniego poznania treści teorii «sformułowanej» oraz zbadania ukształ
towanych w tradycji literackiej, skonwencjonalizowanych sposobów  wypowiedzi”3. 

1 W. Bruchnalski, Parę uwag o poezji polskiej w średniowieczu i w epoce odrodzenia tudzież 
o stosunku jej do poetyki i retoryki, w: idem, Między średniowieczem a romantyzmem, wybór 
i oprac. J. Starnawski, Warszawa 1975, s. 200, 203.

2 Na „coraz bardziej konsekwentne analizowanie i wartościowanie tekstów staropolskich przy 
użyciu aparatu pojęciowego klasycznej poetyki i retoryki” zwrócił uwagę Andrzej Borowski 
w swym przeglądzie Tendencji metodologicznych w najnowszych badaniach nad literaturą staro-
polską („Teksty Drugie” 1994, nr 3, s. 81).

3 T. Michałowska, Poetyka i poezja. (Problemy interpretacji poezji staropolskiej), w: eadem, 
Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982, s. 156.
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Nie trzeba dodawać, że owa teoria powinna być  adekwatna do przedmiotu   
badań.

Powyższe uwagi, siłą rzeczy ogólnikowe i uproszczone, odnoszą się właściwie 
do wszystkich tekstów literatury dawnej, ukształtowanych w mniejszym lub 
większym stopniu zgodnie z założeniami ówczesnej poetyki i retoryki. Dotyczą 
zatem także prozy kaznodziejskiej, która (szczególnie w jej barokowym „wyda-
niu”) w ostatnich latach przeżywa swoisty renesans jako obiekt badań historycz-
noliterackich. W badaniach tych, w zależności od ich przedmiotu, zauważyć 
jednak można nieco odmienne podejście do dawnej teorii kaznodziejstwa (homi-
letyki). Najogólniej rzecz ujmując, o ile w pracach dotyczących kazań średnio-
wiecznych odwołania do ówczesnej ars praedicandi stanowią normę4, o tyle 
w pracach na temat kazań z okresu renesansu i baroku – rzadkość5. Autorzy tych 
ostatnich ograniczają się z reguły do korzystania z podręczników retoryki „świec-
kiej”, co wynika zapewne z nieznajomości nowożytnej teorii kaznodziejstwa6, 
ale także z przekonania, że pod względem formalnym, na płaszczyźnie językowo
stylistycznej i kompozycyjnej kazania nie różnią się zasadniczo od innych od-
mian wymowy.

Nie kwestionując ani też nie pomniejszając roli klasycznych (tzn. wywodzą-
cych się z greckorzymskiej tradycji) konwencji retorycznych w kształtowaniu 
oratorstwa religijnego, należy chyba jednak w większym niż dotychczas stopniu 
uwzględniać jego specyfikę, wynikającą z odmiennych celów, środków i wzorów. 
Specyfiki tej świadomi byli zwłaszcza dawni teoretycy kaznodziejstwa, których 
dzieła stanowią najbliższy kontekst analitycznointerpretacyjny dla współczesnej 
im „swady” ambony. Nieobecność ich w pracach na temat prozy kaznodziejskiej 
stanowi poważną lukę, której wypełnienie może być bardzo owocne poznawczo. 
Chodzi przy tym nie tylko o stwierdzenie, czy i w jakim stopniu postulowane 
w danym okresie normy i przepisy znajdują wyraz w konkretnych kazaniach, ale 

4 Zob. J. Wolny, Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związki z tzw. „Kazaniami gnieź-
nieńskimi”, w: Średniowiecze. Studia o kulturze, t. I, Warszawa 1961, s. 171–238; idem, Kazno-
dziejstwo, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. I, Lublin 1974, s. 275–280; 
B. Chmielowska, Ars praedicandi Stanisława ze Skarbimierza, w: Retoryka w XV stuleciu. Studia 
nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej, red. M. FrankowskaTerlecka, Wro-
cław 1988, s. 127–135; T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 199–204, 301–310; 
M. Hanczakowski, Kazania świętokrzyskie, w: Lektury polonistyczne, red. J.S. Gruchała, t. III, 
Kraków 1999, s. 7–30.

5 Zob. np. artykuły na temat kaznodziejstwa w tomie Teatr wymowy. Formy i przemiany reto-
ryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, Białystok 2004 czy też (prezen-
towaną w niniejszym numerze „Baroku”) książkę Anny NowickiejStruskiej, Ex fumo in lucem. 
Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego, Lublin 2008.

6 Jest ona do pewnego stopnia usprawiedliwiona, brakuje bowiem syntezy XVI i XVIIwiecz-
nej teorii kaznodziejstwa. Tytuł obszernego artykułu Mieczysława Brzozowskiego (Teoria kazno-
dziejstwa (wiek XVI–XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. II, cz. 1, 
Lublin 1975, s. 361–428) jest nieadekwatny do zawartości, w niewielkiej tylko części dotyczącej 
ówczesnej, sformułowanej explicite teorii wymowy kościelnej.
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także o to, by właściwe im cechy uchwycić za pomocą współczesnych im pojęć, 
te zaś zawarte są właśnie w ówczesnej teorii homiletycznej7.

Teoria kaznodziejstwa dostarcza zatem aparatu pojęciowego, który jest po 
prostu bardziej przydatny w analizie tekstów kazaniowych niż pochodzący z trak-
tatów wymowy cywilnej. Dotyczy to zagadnień z zakresu genologii – począwszy 
od fundamentalnego na gruncie kaznodziejstwa podziału na homilie we właści-
wym tego słowa znaczeniu oraz na tzw. kazania tematyczne. Podział ten, oczy-
wisty dla dawnych predykatorów i homiletów8, umyka uwadze historyków lite-
ratury, być może dlatego, że nie mieści się w ramach tradycyjnego wykładu re-
toryki. Także w opisie poszczególnych odmian kazań – niedzielnych, świątecz-
nych czy pogrzebowych – bardziej owocne może być sięgnięcie do traktatów 
z zakresu wymowy kościelnej, niż do „zwykłych” podręczników retoryki, które 
tego typu zagadnień nie poruszają9. Również stosowana przez teoretyków kazno-
dziejstwa oraz samych kaznodziejów terminologia odnosząca się do kompozycji 
– np. temat, protemat – wydaje się bardziej właściwa w opisie kazań niż analo-
giczne terminy pochodzące z retoryki klasycznej.

Nieco inaczej ma się rzecz z zagadnieniami stylistycznymi – tu, szczególnie 
na poziomie konkretnych tropów lub figur, wystarcza aparat pojęciowy wypra-
cowany na gruncie retoryki klasycznej. Jest on jednak niewystarczający w przy-
padku kwestii bardziej ogólnych, takich jak kategoria stosowności czy typologia 
stylów. Chodzi tu o stosunkowo częste zjawisko przełamywania zasady decorum 
i mieszania, w obrębie tej samej wypowiedzi, różnych stylów. Sporo uwagi temu 
zagadnieniu poświęcił już św. Augustyn w traktacie De doctrina christiana, jed-
nak dostrzeganie w tym zjawisku prostej „kontynuacji rzymskiej tradycji reto-
rycznej”10 jest, jak sądzę, nieporozumieniem. Rację mają raczej ci uczeni, którzy 
widzą w nim fenomen specyficzny dla literatury chrześcijańskiej i mający głę-
bokie uzasadnienie teologiczne.

W teorii antycznej – pisał Erich Auerbach – styl wysoki, podniosły, nosił nazwę sermo gravis 
lub sublimis; styl niski – sermo remissus albo humilis; oba musiały być między sobą ściśle 
rozgraniczone. W chrystianizmie natomiast oba te style od samego początku uległy stopieniu, 
szczególnie przez wcielenie Chrystusa i Mękę Pańską, w których urzeczywistnione i zjedno-
czone są zarówno sublimitas, jak i humilitas – a przy tym obie te cechy osiągają tu niezwykłe 
wymiary11.

7 Zob. L. Signer, Die Predigtanlage bei P. Michael Angelus von Schorno, O. M. Cap. (1631–
1712). Ein Beitrag zur Geschichte des Barockschrifttums, Assisi–Paderborn 1933, s. 6.

8 Zob. T. Młodzianowski, Kazania i homilije na niedziele doroczne, także święta uroczystsze…, 
t. IV, Poznań 1681, s. 555–556.

9 Ciekawe, że dotyczy to również dzieł, których autorami byli duchowni, znani też jako kazno-
dzieje, np. Stanisław Papczyński, Prodromus Reginae Artium, Warszawa 1663 (nowe wyd.: Zwia-
stun Królowej Sztuk, tłum. B. Kupis, wprow. J.A. Drob, Warszawa 2007).

10 M. Skwara, O teorii retorycznej św. Augustyna, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4, s. 116.
11 E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, tłum. Z. Żabic-

ki, t. I, Warszawa 1968, s. 264.
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Podobne stanowisko zajmuje HenriIrénée Marrou, podkreślając przy tym 
decydującą rolę Biblii w kształtowaniu nowego modelu chrześcijańskiej wymo-
wy12. Rzeczywiście, nietrudno w Piśmie Świętym znaleźć przykłady wypowiedzi, 
które wydają się wręcz prowokacyjnie ignorować klasyczne zasady stosowności, 
jak choćby słowa św. Pawła: Tamquam purgamenta huius mundi facti sumus, 
omnium peripsema usque adhuc (1 Kor 4,13). Stosowanie kryteriów estetyki 
klasycznej wobec stylu autorów biblijnych może wydawać się dziś niestosowne, 
było jednak normą aż do XVIII w., kiedy to zaczęto dostrzegać specyfikę litera-
tury biblijnej jako niezależnej od dziedzictwa klasycznego i reprezentującej zu-
pełnie odmienną estetykę13.

Estetyka ta rzutowała, co zrozumiałe, na pozostającą pod przemożnym wpły-
wem Biblii literaturę. Znalazło to wyraz nie tylko w refleksji teoretycznej św. Au-
gustyna, ale przede wszystkim w postaci „różnego rodzaju krzyżówek i miesza-
nek gatunków stylistycznych” czy też elementów humorystycznych w dawnej 
hagiografii14. Z historii kaznodziejstwa można wspomnieć osobliwy zwyczaj 
znany jako risus paschalis – czyli kazań wielkanocnych, których celem było 
wzbudzenie wesołości i śmiechu15. Być może z obyczajem tym związane są 
elementy farsowe w widowiskach misteryjnych o tematyce wielkanocnej (obec-
ne np. w Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim). W Polsce rozpo-
wszechnione były kazania kolędowe, wygłaszane w okresie Bożego Narodzenia, 
często utrzymane w konwencji komicznożartobliwej16. Specyficznych właści-
wości stylistycznych tego typu tekstów nie da się wytłumaczyć i opisać wyłącz-
nie za pomocą aparatu pojęciowego tradycyjnej retoryki – należy zatem odwołać 
się do fundamentalnych zasad sztuki kaznodziejskiej. Przypomnijmy w tym 
miejscu ważne stwierdzenie Mirosława Korolki:

Kazanie […] należy ze swej gatunkowej istoty do literatury i teologii; podlega więc zarówno 
ocenie estetycznej, jak i doktrynalnej. Należy przy tym zaznaczyć, że jest rzeczą niemożliwą 
wytyczenie linii oddzielającej strefę literacką (ściślej: stylistycznojęzykową) kazania od sfery 
teologicznodoktrynalnej (myślowej), bowiem obie dziedziny wzajemnie się zazębiają, warun-
kują. Podobnie też wygląda sytuacja z analizą tych utworów, gdzie historyk literatury winien 
uwzględniać teologicznobiblijne kryteria kaznodziejskiego słowa, a historyk teologii – doce-

12 H.I. Marrou, Christliche Beredsamkeit, w: Zum Augustin-Gespräch der Gegenwart I, red. 
C. Andresen, Darmstadt 1975, s. 63–74.

13 J. Dyck, Athen und Jerusalem. Die Tradition des argumentativen Verknüpfung von Bibel und 
Poesie im 17. und 18. Jahrhundert, München 1977, s. 64–130.

14 E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, 
Kraków 1997, s. 436–441.

15 Na temat tego zjawiska zob. M. O’Connell, Mockery, Farce, and Risus Paschalis in the York 
Christ before Herod, „Ludus. Medieval and Early Renaissance Theatre and Drama” VI, 2002, 
s. 45–58.

16 Najbardziej znana jest Kokosz panom krakowianom w kazaniu na kolędę dana Jacka Mija-
kowskiego (Kraków 1638), niedawno wydana krytycznie przez R. Mazurkiewicza (Warszawa 
2008). Tu także, we Wstępie (s. 14–17), nieco więcej na temat tradycji tego rodzaju kazań.
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niać wymiar estetyczny tych utworów. Ta integralna ocena jest koniecznością metodologiczną, 
nie zawsze docenianą w historii kaznodziejstwa wszystkich czasów17.

Sprostanie zawartym w powyższej wypowiedzi założeniom i postulatom me-
todologicznym nie jest rzeczą prostą – wymaga bowiem od historyka literatury 
kompetencji teologicznych, a od teologa – historycznoliterackich. Z pomocą 
obydwu przychodzi właśnie homiletyka, w której zawarte są zarówno najbardziej 
ogólne – także teologiczne – założenia sztuki kaznodziejskiej, jak i wypływające 
z nich bardziej konkretne przepisy odnoszące się do całej płaszczyzny wyrażania 
(kompozycja, styl itp.). Oto, tytułem przykładu, „dyspozycja” początkowych 
partii XVIIwiecznego podręcznika homiletyki, autorstwa francuskiego kapucy-
na Amadeusa a Bayeux (zm. 1676):

Lib. I: Apparatus eloquentiae christinae
Cap. I. De natura, dignitate et utilitate eloquentiae christianae
Cap. II: De fine et officio eloquentiae christianae
Art. I: De fine eloquentiae christianae. De virtutibus et vitiis, quae in persuasione occurrunt
Art. II: De oratoris officio, quod est docere, delectare et flectere. Item de iis, quae tria haec vel 
iuvant, vel impediunt
Cap. III. De causis et mediis, quibus eloquentia christiana comparatur et perficitur
Art. I: De Deo, primaria et praecipua eloquentiae christianae causa
Art. II: De natura eiusque dotibus
Art. III: De arte
Sectio I: Artis essentia, origo et utilitas
Sectio II: Eloquentiae christianae artificiosa methodus ab incuriosis et inertibus vindicatur
Sectio III: Artis cura nimia et immoderata improbatur18

Powyższy schemat wyraźnie pokazuje, jak autor podręcznika przechodzi 
stopniowo od najbardziej fundamentalnych założeń artis praedicandi do zagad-
nień bardziej szczegółowych, przekładając niejako te pierwsze na język konkret-
nych wskazówek „technicznych”. W „przekładzie” tym autor, podobnie jak 
czynił to już św. Augustyn, korzysta z klasycznej terminologii, która jednak nie 
zawsze oznacza dokładnie to samo, co w tradycyjnym wykładzie retoryki. Po-
winności kaznodziei (officia oratoris) według autora cytowanego podręcznika 
wydają się na pierwszy rzut oka identyczne z tymi, jakich wymagano od mówców 
świeckich, trzeba jednak pamiętać, że są one podporządkowane nadrzędnemu 
wobec nich celowi wymowy religijnej, ten zaś jest inny niż w przypadku  retoryki 

17 M. Korolko, Między retoryką a teologią. O kunszcie estetycznym staropolskich kazań (reko-
nesans), w: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. M. JasińskaWojtkowska, K. Dybciak, 
Lublin 1993, s. 41.

18 Amadeus a Bayeux, Paulus ecclesiastes, seu eloquentia christiana, qua orator evangelicus 
ad ideam, et doctrinam Divi Pauli formatur […], Augsburg 1745 (według Bonaventury von Meh-
ra pierwsze, paryskie wydanie ukazało się w 1670 r.; zob. idem, Das Predigtwesen in der kölnis-
chen und rheinischen Kapuzinerprovinz im 17. und 18. Jahrhundert, Roma 1945, s. 165. Pozosta-
łe edycje miały miejsce w 1720 i 1737 r.).
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klasycznej19. Przykłady analogicznej adaptacji jej przepisów i pojęć do zasad 
wymowy kościelnej można mnożyć – należy do nich m.in. uzupełnienie trady-
cyjnej listy toposów inwencyjnych o specyficzną dla kaznodziejstwa kategorię 
miejsc teologicznych – loci theologici – wśród których pierwsze miejsce zajmu-
je Pismo Święte20. Znajomość tych loci oraz zasad ich wykorzystywania okazu-
je się niekiedy wręcz niezbędna do właściwego zrozumienia niektórych zjawisk, 
takich np. jak tzw. koncepty kaznodziejskie (concetti predicabili, conceptus pra-
edicabiles), uznawane często za jeden z wyróżników barokowej swady ambony21. 
Wszystkie te – mniej lub bardziej istotne – różnice między teorią i praktyką 
wymowy świeckiej z jednej strony, a kościelnej z drugiej, wynikają z odmienne-
go charakteru tej ostatniej. Raz jeszcze odwołajmy się do opinii HenriIrénée 
Marrou:

Mimo zależności [od retoryki klasycznej – W.P.] wymowa chrześcijańska sama w sobie, tak 
jak ją analizuje św. Augustyn, jest faktycznie całkowicie różna od tej, której reguły były wy-
kładane w szkołach pogańskich. Jest to wymowa religijna, której przedmiot i cel są jednakowo 
nadprzyrodzone. O czymże innym ona bowiem traktuje, jak nie o tych wzniosłych prawdach, 
„quibus liberamur ab aeternis malis, atque ad aeterna pervenimus bona?” (De doctr. christ. 
IV,18,37)22.

Świadomość tych różnic miał nie tylko św. Augustyn, ale także jego następcy, 
czego dowodem jest – oprócz samych kazań – teoria kaznodziejstwa. W przeko-
naniu, że jej znajomość jest niezwykle przydatna w historycznoliterackich bada-
niach nad dawną prozą kaznodziejską, chciałbym w dalszej części artykułu 
zwrócić uwagę na dorobek europejskich i polskich katolickich homiletów XVI–
XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem trzech autorów: Stanisława Sokołow-
skiego, Kazimierza Wijuka Kojałowicza i Walentego Szylarskiego.

2

Mówiąc o teorii kaznodziejstwa (tu w znaczeniu szerokim, jako o wszelkich 
wypowiedziach normatywnych explicite odnoszących się do tekstów kazanio-
wych), należy zwrócić uwagę na różne formy, w jakich się ona wyrażała. Naj-
ważniejszym źródłem do jej poznania są oczywiście podręczniki, analogiczne do 
popularnych na przestrzeni XVI–XVIII w. kompendiów retoryki świeckiej (rheto-
rica civilis). Oprócz nich należy pamiętać o ustawodawstwie kościelnym, w któ-
rym przepisy odnoszące się do obowiązku głoszenia kazań (munus  concionadi) 

19 Zob. Amadeus a Bayeux, op. cit., s. 7: „Eloquentiae christianae finis v.g. est persuasio per 
dictionem facienda, ut gloria Dei, hominumque salus promoveatur; officium autem est dicere ap-
posite et convenienter ad efficiendam eiusmodi peruasionem”.

20 Ibidem, s. 84 i nast.
21 W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin 2005, s. 65–103.
22 H.I. Marou, op. cit., s. 63–64.
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są stale obecne. Niewątpliwie największe znaczenie miały dekrety Soboru Try-
denckiego – De verbi Dei concionatoribus et quaestoribus eleemosynariis (O ka-
znodziejach słowa Bożego i kwestarzach jałmużnikach) z 17 IV 1546 r. oraz 
A quibus et quando munus praedicationis obeundum (Kto i kiedy powinien głosić 
kazania) z 11 XI 1563 r.23 Dekrety te były stopniowo przyjmowane i adaptowa-
ne do lokalnych warunków i zwyczajów przez synody prowincjonalne, co rów-
nież ma swoje odzwierciedlenie w dokumentach. Do ustawodawstwa kościelne-
go o charakterze partykularnym należą też różnego rodzaju przepisy i instrukcje 
zakonne. Niektóre z nich, jak list okólny generała jezuitów, Claudia Aquavivy, 
De formandis concionibus (Rzym 1613)24, mają postać zwięzłych traktatów ho-
miletycznych. Niekiedy podobny charakter mają inne dokumenty, jak list 
św. Franciszka Salezego do André Frémyota, arcybiskupa Bourges, De vero 
praedicandi modo (1604 r.)25.

Oprócz wymienionych dokumentów w badaniach nad homiletyką należy 
wziąć pod uwagę także same kazania. Nie chodzi tu o ich „poetykę immanentną”, 
będącą w mniejszym lub większym stopniu wyrazem określonych norm i kon-
wencji homiletycznych, ale o bezpośrednie wypowiedzi na temat teorii i prakty-
ki głoszenia kazań. Te „metakaznodziejskie” wystąpienia i deklaracje pojawiają 
się zaskakująco często, o czym świadczą chociażby indeksy rzeczowe w zacho-
wanych kolekcjach kazań. Ich wartość polega m.in. na tym, że umożliwiają one 
bezpośrednią konfrontację deklarowanych zasad z praktyką oratorską lub pisar-
ską. Fenomenem dziś chyba niespotykanym są wcale liczne kazania w całości 
poświęcone głoszeniu Słowa Bożego. Okazję ku temu stwarzał niejako kalendarz 
liturgiczny, przypominając świętych znanych jako wybitni kaznodzieje (św. Jan 
Chryzostom, św. Bernard z Clairvaux), lub czytania mszalne, takie jak przypo-
wieść o siewcy, czytana w niedzielę Sexagesimae (Sześćdziesiątnicy), interpre-
towana jako paraboliczna nauka o kaznodziei (siewcy), Słowie Bożym (ziarnie) 
i różnych typach słuchaczy. Kazania takie niekiedy upodabniały się do niewiel-
kich rozpraw homiletycznych, tym cenniejszych, że często zawierają opis kon-
kretnych zwyczajów, zjawisk lub szerzących się w kaznodziejstwie błędów. 
Znaczną popularność zyskało m.in. jedno z kazań portugalskiego jezuity Anto-
niego Vieiry, wygłoszone w 1655 r. i w tłumaczeniu łacińskim rozpowszechnio-
ne w całej Europie26.

23 K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Ko-
ściele powszechnym, Kraków 1999, s. 251–253.

24 C. Aquaviva, Epistola ad provinciales Societatis, monita complectens, formandis concio-
natoribus accomoda, w: Epistolae praepositorum generalium ad patres et fratres Societatis Jesu, 
t. I, Gandavii 1847, s. 338–359.

25 Epistola Sancti Francisci Salesii Episcopi Genevensis ad quendam ecclesiae praesulem in 
qua modum praedicandi ei describit, Warszawa 1777; Św. Franciszek Salezy, O kaznodziejstwie, 
w: idem, Wybór pism, wybór, tłum. i wstęp J. Rybałt, Warszawa 1956, s. 297–313.

26 A. Vieira, Sermo pro Dominica Sexagesimae, w: idem, Sermones selectissimi, foecunditate 
materiarum, sublimitate, subtilitate et acumine conceptuum admirabiles, Coloniae 1708, s. 1–20. 
Wyraźne echa tego przemówienia pobrzmiewają w kazaniu na niedzielę mięsopustną Andrzeja 
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Najważniejszy kontekst teoretyczny dawnego kaznodziejstwa stanowią jednak 
różnego rodzaju traktaty i podręczniki homiletyki. Sam termin „homiletyka” 
pojawił się dość późno – dopiero w 2. poł. XVII w. w tytułach dzieł Sebastiana 
Goebla (Methodologia homiletica sive de arte concionandi liber, Lipsk 1672) 
i Johanna Wilhelma Baiera (Compendium theologiae homileticae, Jena 1677). 
Często spotykany w późniejszych opracowaniach protestanckich, jako nacecho-
wany konfesyjnie był praktycznie nieobecny w literaturze katolickiej, która nadal 
posługiwała się terminologią odziedziczoną po średniowieczu – ars praedicandi. 
W XVI w. obok niej pojawiają się takie nazwy jak ars concionandi oraz rheto-
rica sacra (divina, ecclesiastica, christiana). Te ostatnie w jakimś stopniu od-
zwierciedlają rosnący wpływ retoryki klasycznej na teorię i praktykę wymowy 
kościelnej.

Teoria kaznodziejstwa XVI–XVIII wieku pozostawała (i pozostaje nadal) 
w cieniu swej starszej siostry – retoryki, korzystała także z dorobku poprzedni-
ków, takich jak św. Augustyn, św. Jan Chryzostom, św. Grzegorz Wielki, których 
dzieła – De doctrina christiana, De sacerdotio, Liber regulae pastoralis – nale-
żały do najważniejszych wypowiedzi patrystycznych na temat sztuki głoszenia 
kazań27. Trudno powiedzieć, jak wyglądała recepcja bogatego dorobku średnio-
wiecznej ars praedicandi28, jest ona jednak widoczna w terminologii (np. thema), 
w przepisach odnoszących się do interpretacji Pisma Świętego (zasada poczwór-
nego sensu), a niekiedy na poziomie bezpośrednich nawiązań29. Do czynników 
sprzyjających refleksji nad sztuką głoszenia kazań w XVI w. należały ówczesne 
spory religijne, rozwój filologii „świętej” – studiów biblijnych i patrystycznych, 
a także rosnące zainteresowanie retoryką klasyczną. Nic więc dziwnego, że okres 
ten, podobnie jak następne stulecie, należy uznać za niezwykle pomyślny w roz-
woju homiletyki. Szacuje się, że dzieła poświęcone wymowie religijnej stanowią 

Murczyńskiego SJ, Słowo Boże na niedziele całego roku po różnych kościołach opowiedziane, 
Sandomierz 1749, s. 89–95. Na temat autora zob. K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła, Kraków 2004, 
s. 239–256, 477.

27 Św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tekst łacińskopolski, tłum., 
wstęp i komentarz J. Sulowski, Warszawa 1989; Św. Jan Chryzostom, Dialog „O kapłaństwie”, 
tłum. W. Kania, wstęp H. de Lubac, M. Starowieyski, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1992; 
Św. Grzegorz Wielki, Księga reguły pasterskiej, tłum., wstęp i objaśn. J. Czuj, Poznań 1948.

28 Zob. H. Caplan, Mediaeval Artes Praedicandi: A Hand-List; Ithaca–New York 1934; idem, 
Mediaeval Artes Praedicandi: A Supplementary Hand-List, Ithaca–New York 1936; idem, Classi-
cal Rhetoric and the Medieval Theory of Preaching, „Classical Philology” XXVIII, 1933, s. 73–96; 
T.M. Charland, Artes praedicandi. Contribution à l’histoire de la rhétorique au Moyen Age, Paris–
Ottawa 1936.

29 Na dzieło Humberta de Romanis De eruditione praedicatorum powoływał się wielokrotnie 
Aleksander Natalis w Kształceniu kaznodziejów (Institutio concionatorum, Delphis 1701). Wynika 
to, być może, z faktu jego przynależności do zakonu dominikanów (którego jednym z pierwszych 
generałów był Humbert) oraz z antybarokowego charakteru podręcznika, którego autor z założenia 
sięgał „do źródeł” teorii homiletycznej, świadomie pomijając dorobek bezpośrednich poprzedni-
ków, których dzieła uznawał za naznaczone piętnem zepsucia.
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ok. 15% całej produkcji wydawniczej na temat retoryki w czasach baroku30, 
co  prawdzie może wydawać się niewiele, ale przy dużej liczbie dzieł dotyczą-
cych sztuki krasomówczej otrzymujemy jednak wielkość niemałą, choć trudną 
do określenia.

Pewną orientację w rozmiarach tego piśmiennictwa w interesującym nas okre-
sie daje zestawienie łacińskich traktatów homiletycznych, sporządzone przez 
Harry’ego Caplana i Henry’ego H. Kinga31. Odnotowuje ono odpowiednio: 
w XVI w. – ok. 50 autorów katolickich i 25 protestanckich, w XVII w. – odpo-
wiednio 35 i 40, w XVIII w. – 20 i 45. Dawałoby to w sumie w omawianym 
okresie ok. 215 autorów, w tym 105 katolickich i 110 protestanckich. Są to dane, 
co zaznaczają twórcy bibliografii, orientacyjne i z całą pewnością zaniżone32, 
także dlatego, że całkowicie pomijają dzieła w językach narodowych33. Nie trze-
ba dodawać, że ten bogaty materiał źródłowy ciągle pozostaje mało znany i jest 
praktycznie niewykorzystany w badaniach nad dawnym kaznodziejstwem.

Spośród autorów katolickich, odnotowanych w omawianej bibliografii, tytu-
łem przykładu warto wspomnieć przynajmniej niektórych, sądząc choćby po 
liczbie wydań – bardziej znanych. Należą do nich w XVI w.: Erazm z Rotterda-
mu (Ecclesiastes, sive de ratione concionandi liber, 1535), św. Franciszek Borgia 
(Ratio concionandi, 1579), Didacus de Estella (Stella; De ratione concionandi, 
sive rhetorica ecclesiastica, 1576), Ludwik z Granady (Rhetorica ecclesiastica 
sive de ratione concionandi libri sex, 1576), Francesco Panigarola (Modo di 
comporre una predica, 1584; Rhetorica ecclesiastica, sive de modo componendae 
concionis libellus, 1605), Diego Valades (Velades; Rhetorica christiana ad con-
cionandi et orandi usum accomodata, 1574), Agostino Valerio (Valiero; De 
rhetorica ecclesiastica sive modo concionandi libri tres, 1574), Lorenzo de Vil-
lavincente (De formandis sacris concionibus seu de interpretatione Scripturarum 
populari libri IV, 1565). Z autorów XVIIwiecznych wymieńmy następujących: 
Albertus de Albertis (Thesaurus eloquentiae sacrae et prophanae, 1651), Nicolas 
Caussin (Eloquentiae sacrae et humanae paralella, 1619), Theodorus Dulman 
(De oratore christiano, sive varia ad fructuose concionandum methodum spec-
tantia documenta, 1646), Franciscus Heffner (Concionator extemporalis, 1691), 
Juan (Joannes) de (a) JesusMaria (Ars concionandi compendio scripta, 1610), 

30 J. Knape, Barock, w: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, red. G. Ueding, t. I, Tübingen 
1992, szp. 1294.

31 H. Caplan, H.H. King, Latin Tractates on Preaching: A Book-List, „The Harvard Theologi-
cal Reviev” XLII, 1949, nr 3, s. 185–206.

32 Autorzy pominęli m.in. takie dzieła, jak T. Lohner, Instructio practica septima de munere 
concionandi, exhortandi, catechizandi […], Dilingae 1679; G. Hochenleutner, Modus et praxis 
utiliter concionandi […], Augustae Vindelicorum et Graecii 1724; F. Neumayr, Idea Rhetorica cive 
methodica institutio de praeceptis, praxi et usu artis quotidiano, civili ac ecclesiastico […], Ingol-
stadii et Augustae Vindelicorum 1748.

33 Zob. H. Caplan, H.H. King, Italian Treatises on Preaching, „Speech Monographs” XVI, 
1949, s. 243–252; iidem, Spanisch Treatises on Preaching, „Speech Monographs” XVII, 1950, 
s. 161–162 (do tych zestawień nie dotarłem).
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Carolus Regius (Orator christianus, 1613), Celsus Zanus (De rhetorica et po-
etica ecclesiastica et civili, 1643). Wiek XVIII reprezentują m.in. Sebastianus 
Gassmayr (Scientia eloquentiae sacrae et prophanae, 1756), Wallafried Hillinger 
(Ars bene dicendi de suggestu ecclesiastico seu rhetorica sacra, 1770), Alexan-
der Natalis (Institutio concionantium tripartita, 1701), Antonio Vila (De sacro 
christianae gentis oratore, 1785–1786), Valerianus Zellner (Rhetorica sacra, seu 
norma accurate et utiliter concionandii, 1749)34.

Wymienione traktaty mają różny charakter, wynikający z odmiennego ujęcia 
przedmiotu wykładu, nawiązywania do różnych tradycji literackich czy wreszcie, 
co nie jest bez znaczenia, indywidualnych upodobań estetycznych ich autorów. 
Trudno na obecnym etapie badań pokusić się nawet o wstępną próbę charakte-
rystyki czy typologii. Na podstawie badań źródłowych Maximilian Neumayr 
wyróżnił przed laty trzy główne nurty w barokowej i późnobarokowej teorii 
homiletycznej, biorąc pod uwagę ich stosunek do ówczesnych tendencji literac-
kich czy estetycznych. Pierwszy, umiarkowanie barokowy, miałyby reprezento-
wać dzieła Karola Regiusa, Mikołaja Caussina, Teodora Dulmana, a z niewymie-
nionych wyżej Pawła Arriagi (Rhetoris christiani partes septem, 1659) i Ama-
deusa Bajocensisa (Paulus ecclesiastes, ok. 1670), charakteryzujące się wyraź-
nymi rysami klasycystycznymi. Na przeciwległym biegunie umieścił niemiecki 
uczony dzieła Feliksa Brandimartesa (Sapientiae tubae scientia, id est tractatus 
scholasticus de arte sacra concionandi, 1667), Emanuela Tesaura (Il cannocchia-
le Aristotelico, 1655), Amadeusa a Castrovillare (Il Metodico su’l predicare, 
1721), Gaetana da Bergamo (L’Uomo apostolico istruito nella sua vocazione al 
pulpito per il ministero della Sacra Eloquenza, 1729) i Gelaziusa Hochenleutne-
ra (Modus et praxis utiliter concionandi, 1724), reprezentujące estetykę typowo 
barokową. Trzeci kierunek w ówczesnej homiletyce tworzą nieliczne traktaty, 
których autorzy świadomie rezygnują z dorobku retoryki klasycznej i jej konty-
nuacji na rzecz tradycyjnych zasad wykładu Pisma Świętego. Należą tu podręcz-
niki Ludwika z Granady, Dydaka Stelli, a przede wszystkim zwięzłe poradniki 
Franciszka Borgii, Karola Boromeusza (Pastorum concionatorumque instructio-
nes, 1583) i Franciszka Salezego, których pisma nie zawierają jednak zbyt wielu 
bezpośrednich, technicznych wskazówek dotyczących komponowania i wygła-
szania kazań35.

Nie kwestionując zasadności samego podziału, słusznie zwracającego uwagę 
na wewnętrzne zróżnicowanie dawnej homiletyki, można mieć jednak wątpliwo-
ści co do kwalifikacji niektórych dzieł do poszczególnych jej odmian. Co zaś 
tyczy się różnic w obrębie dawnej homiletyki, to wydaje się, że najważniejszą 
linię podziału wytyczał stosunek do klasycznej tradycji retorycznej. W dużym 

34 Oprócz właściwych podręczników powstawały w interesującym nas okresie obszerne nie-
kiedy zbiory przykładów, sentencji, różnego rodzaju loci communes adresowane do kaznodziejów, 
takie jak czterotomowa Instructissima bibliotheca manualis concionatoria T. Lohnera z 1681 r.

35 M. Neumayr, Die Schriftpredigt im Barock. Auf Grund der Theorie der katholischen Barock-
homiletik, Paderborn 1938, s. 171–174.



25

Od Sokołowskiego do Szylarskiego. Z dziejów homiletyki…

uproszczeniu można stwierdzić, że o ile w średniowieczu reguły retoryczne sta-
nowiły integralną część powstających wówczas licznie artes praedicandi36, o tyle 
w okresie renesansu i baroku ten stosunek został odwrócony – ars praedicandi 
stała się częścią ogólnego wykładu teorii retorycznej, o czym świadczy chociaż-
by niewielka (w stosunku do traktatów retorycznych) liczba dzieł poświęconych 
wyłącznie teorii kaznodziejstwa. Niewątpliwie w tej ostatniej można zauważyć 
liczne przejawy ekspansji klasycznych zasad retoryki w obszarze oratorstwa 
religijnego. Za przykład daleko idącej identyfikacji retoryki i homiletyki w epo-
ce baroku służyć może wydane pośmiertnie Wprowadzenie do wymowy duchow-
nej jednego z najwybitniejszych mówców włoskich Paola Segneriego (1624–
1694)37. We wstępie włoski jezuita pisze m.in.:

Według mnie między wymową świecką i duchowną nie ma istotnej różnicy. […] Poucza nas 
o tym również doświadczenie. Ponieważ mężowie, którzy byli biegli w wymowie świeckiej, 
nie potrzebują żadnego nowego studium retoryki, aby później, kiedy mają głosić prawdy naszej 
świętej wiary, mówić o nich tak samo wymownie i doskonale, o czym przekonuje nas przykład 
świętych ojców Cypriana, Bazylego, Grzegorza z Nazjanzu i Augustyna. […] Dlatego też 
chcemy nasz podręcznik poprowadzić w takim samym porządku i stosując taki sam podział, 
jak jest to przyjęte w retoryce, a mianowicie omawiając kolejno inventio, dispositio, elocutio, 
memoria, pronunciatio, actio38.

Wypowiedź powyższa nie świadczy bynajmniej o zupełnym niedostrzeganiu 
różnic między mową a kazaniem, niemniej jednak sam porządek wykładu przy-
jęty przez włoskiego jezuitę jest szczególnie charakterystyczny, nie tylko bowiem 
potwierdza formalne związki retoryki i homiletyki, ale jest typowy dla wielu 
ówczesnych podręczników. Co więcej, w okresie odchodzenia od tradycyjnej 
teorii wymowy, w XVIII i XIX w., właśnie homiletyka przechowała wywodzący 
się jeszcze z antyku, a spetryfikowany w czasach renesansu i baroku schemat 
teorii retorycznej, o czym można się przekonać, przeglądając powstałe wówczas 
kompendia homiletyczne.

Z drugiej jednak strony nie brakowało w dawnej homiletyce głosów wyraża-
jących świadomość różnic między wymową religijną i świecką i ostrzegających 
przez zbytnim uleganiem wpływowi tej drugiej. Najważniejsze w tej dyskusji na 
temat autonomii i wyższości kaznodziejstwa były argumenty teologiczne, wska-
zujące na jego nadprzyrodzony charakter. Cytowany już Amadeus a Bayeux 
 pisał:

36 „W XIII zaś wieku retoryka była podporządkowana kazaniu i kazanie było synonimem sztu-
ki słowa: mówić, znaczyło głosić kazanie […]”. A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średnio-
wiecznej Europy. Exempla XIII wieku, tłum. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1997, s. 55.

37 Zob. J.S. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w kościele katolickim, t. III, Kraków 1900, 
s. 380–383; K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła, s. 219–238, 477.

38 P. Segneri, Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit, tłum. z jęz. włoskiego, Regensburg 1861, 
s. 9–10.
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Wymieniłem trzech rodziców wymowy chrześcijańskiej: Boga, Naturę i Sztukę, tyle bowiem 
głównych przyczyn sprawczych łączy się w świętej służbie Ewangelii. Mylą się autorzy świec-
cy, przypisując całe dzieło wymowy naturze i sztuce; my, pobożniejsi od nich, Bogu jako au-
torowi wszystkiego wszystko przypisujemy, albo, biorąc pod uwagę różnicę między mistrzem 
a dziełem, głosimy, że wymowie sprzyja natura, pielęgnuje ją sztuka, wzrasta zaś ona szczę-
śliwie dzięki łasce Bożej39.

Podobnie wypowiadali się inni autorzy40, przekonani, jak francuski kapucyn, 
o wyjątkowej godności wymowy kaznodziejskiej41. Jej nadprzyrodzony charak-
ter wyraża się zwłaszcza w organicznym związku z Pismem Świętym, które dla 
kaznodziei jest czymś więcej niż jednym z wielu źródeł inwencyjnych i wyciska 
na jego mowie wyjątkowe – sakramentalne, chciałoby się rzec – piętno:

Jedna jest wszakże rzecz, która najbardziej wymowę świętą wywyższa i oddala od wymowy 
świeckiej – przenajświętsze Słowo Boże. Tę niebieską mowę, zawartą w Piśmie Świętym, 
przekazuje świętemu mówcy sam autor i sprawca naszego zbawienia Bóg. Mowa ta, żywa 
i skuteczna, jak mówi św. Paweł w najobszerniejszym ze swych listów, jest „przeraźliwsza niż 
wszelaki miecz po obu stron ostry, i przenikająca aż do rozdzielenia dusze i ducha, stawów też 
i szpików” [Hbr 4,12]42.

39 Amadeus a Bayeux, op. cit., s. 4: „Addidi tres Eloquentiae Christianae Parentes, Deum, 
Naturam et Artem, tot enim ad Sacrum Ministerium coeunt praecipuae Causae Effectrices. Aber-
rarint Profani omne opus Oratorium Naturae et Arti adscribentes; Nos his religiosores, Deo ceu 
omnium Authori omnia tribuimus; vel si quid distinctum inter Opificem et Opus agnoscere liceat, 
profitemur Eloquentiae germen Naturae sinu foveri, Artis excoli studio, Dei vero gratia feliciter 
increscere”.

40 Zob. np. M. Sandeus, Orator christianus, w: idem, Paedia academici christiani, Coloniae 
1638, s. 756–757: „Imprimis igitur vera ac Christiana Eloquentia Deum ut auctorem veneratur. […] 
Sub hoc Eloquentiae Professore primas voces, primasque litteras, et totam Rhetoricae disciplinam 
primus homo exactissime percepit; didicit et Salomon”.

41 Amadeus a Bayeux, op. cit., s. 4: „Hinc constare debet Eloquentiae dignitas: quanti enim 
fieri debet Disciplina, quae Deum progenitorem agnoscens, ipsius Honori omnino allaborat? Est 
enim eloquentia sacra quasi Lingua, Vox et Os Dei; Luminis aeterni Radius; Primae veritatis 
oraculum; Legis Archetypae praeco; Evangelii Organum et Tuba; Religionis Gladius et Propug-
naculum. Hac scilicet lingua Deus homines alloquitur; hac voce sua Mysteria reserat; hoc Ore 
divina promulgat Placita; Eloquentiae Radio affulget hominibus aeternum Lumen; in mentes illa-
bitur suprema veritas huius Oraculi beneficio, quo et Lex Primaeva terris innotescit, et Evangelium 
suadetur Orbi, Religio stabilita Errores fugat, extinguit scelera, ac denique quidquid Pietati adver-
satur, impugnat, perimit, delet. Quanti rursus pensanda est Ars Sacra, quae hominum saluti man-
cipatur tota et deditur? Purgat, illuminat, perficit Hominem integrum; modo Intellectus, voluntatis 
modo, modo aliarum facultatum aegritudines curans, easque pristinae restituens sanitati”.

42 I. Weitenauer, Subsidia eloquentiae sacrae […]. Liber V. de usu SS. Scripturarum ad elo-
quentiam sacram, nominatim de biblicis, quos vocant, conceptibus, Augsburg 1764, s. 4: „Una 
tamen res est, qua potissimum Eloquentia Sacra prae Civili eminet, ab eaque longissime distat, 
sacrosanctum Dei verbum. Sermo hic caelestis, in Divina Pagina consignatus, ab ipso suo auctore 
humanaeque salutis effectore Deo Oratori Sacro traditur, sermo vivus et efficax, ut in disertissima 
suarum epistolarum Paulus ait, «penetrabillior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divi-
sionem animae ac spiritus, compagum quoque ac medullarum»”.
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Opinie analogiczne do cytowanych wyżej można mnożyć; sama jednak ich 
częstotliwość zdaje się wskazywać na fakt ulegania znacznej części ówczesnych 
predykatorów świeckim wzorom wymowy. Zapewne rację miał Mirosław Korol-
ko, zauważając, iż „potrydencki model retoryki kościelnej wyrażał charaktery-
styczny dla tych czasów synkretyzm antycznobiblijny”43. Synkretyzm ten, 
w zależności od autorskich preferencji, manifestował się jednak w zróżnicowany 
sposób, zarówno w refleksji teoretycznej, jak i w praktyce kaznodziejskiej. Zja-
wisko to, interesujące jako przedmiot współczesnych dociekań naukowych, wido
czne jest także w polskiej homiletyce i prozie kaznodziejskiej renesansu i  baroku.

3

Na tle europejskim dorobek polskiej homiletyki XVI–XVIII w. przedstawia 
się skromnie. W zestawieniu Caplana i Kinga odnotowano tylko dwa polskie 
nazwiska – Seweryna z Lubomla i Stanisława Konarskiego, opatrzone przy tym 
znakami zapytania co do zawartości ich dzieł, najwyraźniej znanych autorom 
tylko pośrednio44. Oczywiście, pominęli oni kilka innych nazwisk. Biorąc jednak 
pod uwagę fakt, że spotkało to także przedstawicieli innych nacji, należy uznać 
wspomnianą bibliografię za miarodajne określenie miejsca i znaczenia polskiej 
teorii kaznodziejstwa w europejskim piśmiennictwie homiletycznym.

Niewielka liczba podręczników każe zwrócić baczniejszą uwagę na inne źró-
dła homiletyczne, takie jak wspomniane już ustawodawstwo kościelne. Pomijając 
dekrety Soboru Trydenckiego, przyjęte w Polsce na synodach piotrkowskich 
w 1577 i 1607 r., warto wspomnieć o postanowieniach synodów łęczyckiego 
z 1527 i piotrkowskich z 1542 i 1557 r., dotyczących głoszenia kazań. „Synody 
późniejsze będą również nieustannie nawoływać do opierania się w kazaniach 
przede wszystkim na Piśmie św. i dziełach Ojców Kościoła, jak również będą 
zachęcać do pisania i wydawania odpowiednich postyll w języku polskim”45. 
Wzorem dla licznych dokumentów synodalnych powstających w XVII w. stała 
się słynna „Pastoralna”, czyli List pasterski (Epistola pastoralis) kardynała Ber-
narda Maciejowskiego z 1601 r., zawierająca rozdział De praedicatione Verbi 
Dei46. W dokumentach tych poruszano niemal wszystkie ważniejsze kwestie 

43 M. Korolko, Rola retoryki klasycznej w interpretacji Biblii na przykładzie literatury kazno-
dziejskiej w Polsce XVI wieku, w: Biblia a literatura, red. S. Sawicki, J. Gotfryd, Lublin 1986, 
s. 165.

44 „Contains technical matter? […] Includes a treatment of preaching?” – H. Caplan, H.H. King, 
Latin Tractates on Preaching: A Book-List, s. 192, 202.

45 M. Brzozowski, op. cit., s. 372. Na „synodalne źródła odnowy kaznodziejstwa w Polsce” 
zwróciła też uwagę Dobrosława Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów 
prozy staropolskiej, Wrocław 1992, s. 41–42.

46 Zwięzłe omówienie ze wskazaniem źródeł w: S. Nasiorowski, „List pasterski” kard. Ber-
narda Maciejowskiego, Lublin 1992, s. 195–198.
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z zakresu homiletyki, począwszy od kwalifikacji i obowiązków kaznodziei, 
 poprzez źródła i treść kazań, a na czasie ich trwania skończywszy47.

Podobnie jak w całej katolickiej Europie, również w Polsce wygłaszano i dru-
kowano kazania w całości lub większej części poświęcone różnym aspektom 
sztuki kaznodziejskiej. Jest ich tak wiele, że mogłaby z nich powstać interesują-
ca antologia, nie mówiąc już o cennej poznawczo rozprawie naukowej. Refleksje 
metakaznodziejskie rozsiane są po wielu tekstach, szczególnie jednak w kaza-
niach o świętychkaznodziejach oraz nawiązujących do ewangelicznej przypo-
wieści o siewcy (Mk 4,1–9; Mt 13,1–9; Łk 8,4–8). Teoretyczne wskazówki dla 
kaznodziejów znajdują się w kazaniach Mikołaja z Wilkowiecka (Flores sermo-
num, Kraków 1579)48. Do predykatorów najczęściej podejmujących tego rodza-
ju tematykę należał niewątpliwie Fabian Birkowski49, o czym świadczą m.in. 
kazania na dzień św. Jacka (O prawdziwych cudach chrześcijańskich)50 oraz Na 
pogrzebie ks. Piotra Skargi (1612)51. Z innych wymieńmy: Szymona Starowol-
skiego kazania na niedzielę szóstą po Trzech Królach i „w niedzielę mięsopustną, 
którą sześćdziesiątnicą zowią”52, Bazylego Rychlewicza Kazanie I na niedzielę 
przedzapustną53, Benedykta Zawadzkiego kazania na piątą niedzielę Wielkiego 
Postu („Kaznodzieje jako też teraz mili? I czy dla niesmaku ludzkiego powinność 
kaznodziejską poprzestać mają?”)54, na dzień św. Dominika i św. Tomasza de 
Villanova (kaznodziei na dworze Karola V)55 oraz Adama Abramowicza kazanie 
„na niedzielę przed mięsopusty”56. Systematyczna kwerenda ujawniłaby zapew-
ne wiele innych wystąpień tego rodzaju, ale nawet wymienione wyżej stanowią 
wystarczającą podstawę do stwierdzenia, że autorzy drukowanych kazań odzna-
czali się sporą wiedzą i świadomością homiletyczną. Jako praktycy pozostawili 
oni barwny niekiedy obraz dawnej swady ambony. Fortunat Łosiewski tak oto 
widział swoich słuchaczy:

Ja się domyślam, a bodaj bym nie mógł powiedzieć, iż wiem dowodnie, że tu niejeden, jak na 
insze kazania, tak i na dzisiejsze z wszytkiemi piącią zmysłami przyszedł. Z oczyma, aby 

47 Z.A. Kliszko, Czas trwania kazań w polskim ustawodawstwie synodalnym, „Ateneum Ka-
płańskie” XLVIII, 1948, s. 361–364.

48 M. Brzozowski, op. cit., s. 390.
49 Zob. K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005, s. 99–102.
50 F. Birkowski, Kazania na niedziele i święta doroczne. […] Tom wtóry, […] Wtóra część tomu 

wtórego teraz nowo wydana, Kraków 1628, s. 598–605.
51 J. Kuczyńska, Fabian Birkowski o Piotrze Skardze, „Sprawozdania Łódzkiego Towarzystwa 

Naukowego” 1987, nr 5.
52 Sz. Starowolski, Arka Testamentu, zamykająca w sobie kazania niedzielne całego roku, na 

dwie części rozdzielona, z których pierwsza część pars hyemalis jest rzeczona, Kraków 1648, 
s. 313–334, 356–371.

53 B. Rychlewicz, Kazania począwszy od Adwentu aż do Wielkiejnocy inclusive, na niedziele, 
święta Zbawiciela i Jego Matki, Kraków 1698, s. 483–498.

54 B. Zawadzki, Kazania na niedziele doroczne, t. I, Warszawa 1700, s. 198–204.
55 Idem, Kazania na święta uroczyste, t. II, Warszawa 1702, s. 283–292, 389–398.
56 A. Abramowicz, Kazania niedzielne, Wilno 1753, t. I, s. 248–257.
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widział, kto każe, kto słucha kazania, czyli ten i owa jest na kazaniu; z uszyma, spodziewając 
się, iż co nowego usłyszy (aleć nil sub sole novum), albo też żeby słówko jakie podchwycić, 
ut caperent in sermone, a potym inaczej wywrócić, wytłomaczyć do swego upodobania i sen-
su; z gustem, chcąc jaką erudycyjkę, historyjkę, bajeczkę uchwycić do smaku; z powonieniem, 
chcąc zwąchnąć, czy komu kaznodzieja nie przymówi; z rękami abo nogami cum tactu, aby 
tego lub ową przy sobie siedzących pod czas kazania trącić, dając znać, co mówi kaznodzieja; 
a gdyby z sercem każdy tu przyszedł, byłoby najlepiej!57

Trzecim wreszcie, najważniejszym źródłem teorii homiletycznej są dawne 
podręczniki, adresowane głównie do duchownych zajmujących się na co dzień 
głoszeniem słowa Bożego. Dorobek polskich autorów nie przedstawia się zbyt 
imponująco, być może dlatego, że korzystano z licznych i łatwo dostępnych 
kompendiów autorów obcych. Z całą pewnością homiletyka jako odrębny dział 
teorii wymowy musiała być dość powszechnie przedmiotem wykładów w semi-
nariach duchownych i kolegiach zakonnych, zachowały się bowiem skrypty rę-
kopiśmienne zawierające materiał z tego zakresu, pochodzące jednak najczęściej 
już z XVIII w.58

Pomijając (jako protestancki) drukowany w Królewcu w 1566 r. przekład 
dzieła Filipa Melanchtona59, za najstarszy katolicki podręcznik homiletyki wy-
dany w Polsce należy uznać Partitiones ecclesiasticae Stanisława Sokołowskie-
go (Kraków 1589). W 1597 r. w Wenecji wyszło dzieło Seweryna Lubomlczyka 
(z Lubomla) Theatrum seu potius officina concionatorum60, o którym jednak, na 
obecnym etapie badań, nie posiadamy bliższych wiadomości. Według Mieczysła
wa Brzozowskiego „Lubomlczyk oddala się już od haseł odrodzenia, przestrzega 
przed czytaniem autorów starożytnych, stara się skierować umysł  kaznodziei ku 

57 F. Łosiewski, Rozmysł na zmysł to jest kazania o piąci zmysłach ludzkich, Kraków 1735, 
s. 7.

58 Np. rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 3551 (Rhetorica concionatorum), rkps Biblioteki PAN 
w Krakowie nr 1744 (Promptuarium rhetoricum continens modum concionandi, 1728), rkps Bi-
blioteki Seminarium Duchownego w Lublinie nr 58 (Rhetorica sacra), nr 104 (Liber Eloquentiae 
Sacrae), nr 64 (Orator Polonus sacer, id est concionator ad Ecclesiae rostrum, politicus id est 
senator et nobilis, […] iudex et causidicus […] miles […] civis […] rhetor scholasticus […] prae-
ceptis classicorum rhetorum facili methodo iuxta norma currentis seculi. Instructus Calissii 1703), 
rkps Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie nr 2026 (Orator Polonus Sacer id est concionator 
ad Ecclesiae Rostra, Politicus id est senator et nobilis […], instructus Calissii Anno Domini 1701 
et 1702). Zob. J.Z. Lichański, Supplementum III, w: idem, Retoryka od renesansu do współczesno-
ści – tradycja i innowacja, Warszawa 2000, s. 190, 195, 198. Mimo stosunkowo późnego pocho-
dzenia, większość XVIIIwiecznych podręczników i skryptów powtarza wypracowaną w XVII w. 
wiedzę i praktykę, zachowując także ogólny schemat wykładu teorii retorycznej. Zob. R. Montu-
siewicz, Kultura retoryczna kolegiów w XVII i I połowie XVIII wieku. Rekonesans materiałowy, 
w: Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Wrocław 1984, s. 201–202.

59 Examen theologicum to jest słuchanie albo doświadczanie tych którzy bywają na urząd 
kaznodziejski wezwani i posłani, przez Philippa Malanchtona po łacinie napisane a przez Jana 
Radomskiego Ministra Zebrania Nidborskiego w język polski przełożone, Królewiec 1566  
(K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XXII, Kraków 1908, s. 271).

60 Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E. Wyczawski, t. II, Warszawa 1982, s. 543.
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tomizmowi, w pewnym sensie powraca tu echo poglądów charakterystycznych 
dla średniowiecza”61. W XVII w. światło dzienne ujrzał podręcznik jezuity Ka-
zimierza Wijuka Kojałowicza (Modi LX sacrae orationis variae formandae, 
Wilno 1644) oraz nieznany bliżej poradnik Bartłomieja Baltazara Dankwarta SJ 
(Breve directorium concionatoris apostolici, Wilno 1699)62. Nie są właściwymi 
podręcznikami, choć adresowane do kaznodziejów, Punkty kazań od Adwentu aż 
do postu (Wilno 1629) Konstantego Szyrwida SJ oraz Problemata święte abo 
pytania około wyrozumienia świętej Ewanielijej, od Kościoła powszechnego tak 
na niedziele jako i na święta rozłożonej (Poznań 1688) Wojciecha (Adalberta) 
Tylkowskiego SJ, podpowiadające jedynie treść kazań w nawiązaniu do przypa-
dających na dany dzień czytań liturgicznych.

Do XVIIIwiecznych opracowań z zakresu homiletyki należą Seminarium 
spiritus et artis concionatoriae Józefa Michała Nogawskiego (Warszawa 1731)63 
oraz Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova, theoretica et practica Walentego Szy-
larskiego (Kraków 1765). W 1776 r. w Poczajowie miał się ukazać tłumaczony 
(?) z włoskiego na łacinę podręcznik Tommasa Bariego (Rhetorica ecclesiasti-
ca)64. Wiele odniesień do zasad głoszenia kazań znalazło się w De emendandis 
eloquentiae vitiis Stanisława Konarskiego (1742) i w opracowanych przez niego 
Ustawach szkolnych dla kolegiów pijarskich (Ordinationes visitationis apostoli-
cae […] pro Provincia Polona […] Scholarum Piarum, 1753)65. Uwagi na temat 
korzystania z Pisma Świętego w kazaniach znalazły się w zbiorze pism Ubalda 
Mignoniego z 1751 r.66 Z myślą o kaznodziejach powstały też dziełka Szymona 
Karpińskiego SJ67 oraz Stanisława Dąbrowskiego SP68, niebędące jednak właści-
wymi podręcznikami. W stuleciu tym ukazały się też pierwsze opracowania 
w języku polskim. Są to Uwagi i prawidła ogólniejsze dla tych, którzy mają 
wiadomość prawideł i figur wymowy i chcą się usposobić do opowiadania słowa 
Boskiego publicznie w kościele krótko zebrane (Kraków 1786) Paschalisa Ser-
wana z zakonu bernardynów69, rozdział O wymowie kaznodziejskiej w dziele 

61 M. Brzozowski, op. cit., s. 390.
62 Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E. Wyczawski, t. I, Warszawa 1981, s. 366.
63 K. Estreicher, op. cit., t. XXIII, Kraków 1910, s. 168.
64 K. Estreicher, op. cit., t. XII, Kraków 1891, s. 373 (Rhetorica ecclesiastica ad tyronum in-

stitutionem auctore D. Thoma Bari sacerdote Campiensi concinnata olim Neapoli 1724 typis data 
nunc reimpressa, Poczajów 1776).

65 S. Konarski, Pisma wybrane, wyd. i oprac. J. NowakDłużewski, wstęp Z. Libera, t. II, 
Warszawa 1955; idem, Ustawy szkolne, tłum. W. Germain, przypisy J. Czubek, wstęp S. Kot, 
Kraków 1925.

66 U. Mignoni, Ecclesiastes sive de verbo Dei pro concione dicendo ad exetesticum Varmium, 
w: idem, Noctium sarmaticarum vigiliae, Warszawa–Braniewo 1751, k. Ar–N3v.

67 Sz. Karpiński, Conceptus evangelici varietate reflexionum intertexti ad usum concionatorios, 
asceticos, christiano-politicos accomodi, Nysa 1712.

68 S. Dąbrowski, Subsidium ad condiscendam sacram tum profanam eloquentiam plurimum 
deserviens, selectissimas phrases, sensus, sententias, similitudines ex classicis authoribus collectas 
continens […], Warszawa 1746 (K. Estreicher, op. cit., t. XV, Kraków 1897, s. 6).

69 Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E. Wyczawski, t. IV, Warszawa 1983, s. 46.
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Filipa Neriusza Golańskiego O wymowie i poezyi (Wilno 1788) oraz Przepisy dla 
kaznodziejów napisane po francusku przez Massyllona (w rzeczywistości przez 
Jeana Gaichiésa) przetłumaczone przez ks. Augustyna Tomaszewskiego (Wilno 
1799). Zapoczątkowały one dość długą listę polskojęzycznych kompendiów 
z zakresu teorii wymowy kaznodziejskiej, jakie ukazały się już w XIX w.70

Spośród wymienionych dzieł jedynie podręcznik Kojałowicza zdobył niejaką 
popularność. Na uwagę zasługują także poradniki Sokołowskiego i Szylarskiego. 
Tym trzem, najciekawszym, jak sądzę, i zarazem najbardziej oryginalnym spo-
śród polskich opracowań z zakresu homiletyki chciałbym poświęcić ostatnią 
część artykułu.

4

Stanisław Sokołowski (1537–1593) należał do najwybitniejszych przedstawi-
cieli polskiego Kościoła 2. połowy XVI w.71 „Jego kazania stylizowane na formę 
mów Cycerona stanowią swoisty szczyt humanizmu w polskiej literaturze religij-
nej. Odznaczał się on równocześnie największą erudycją patrologiczną wśród 
ówczesnych pisarzy religijnych, a jego homilie mogą stanowić wzór homilii syn-
tetycznych, zawierających w sobie należycie rozpracowaną i dostosowaną do 
potrzeb aktualnych myśl biblijną”72. Wizerunek kaznodziei królewskiego na dwo-
rze Stefana Batorego uwieczniło wielu autorów, m.in. Fabian Birkowski w łaciń-
skiej mowie z 1594 r.73 Niejako podsumowaniem doświadczeń Sokołowskiego 
jako mówcy kościelnego stał się łaciński poradnik dla kaznodziejów, wydany 
w 1589 r. pod tytułem Partitiones ecclesiasticae (Podziały kaznodziejskie). Nie-
wielkie rozmiarami dziełko (40 stron łącznie z kartą tytułową i listem dedykacyj-
nym) doczekało się wznowienia w zbiorowej edycji dzieł wszystkich autora74 oraz 
w XIXwiecznym wydaniu przygotowanym przez jezuitów  połockich75.

70 Zasady wymowy świętej […]. Dzieło […] wydane w Paryżu roku 1788, a teraz na polski 
język przetłomaczone, Warszawa 1809; I. Hołowiński, Homiletyka, Kraków 1859; A. Lipnicki, 
Zasady kaznodziejstwa czyli nauka opowiadania Słowa Bożego oparta na podaniach i wzorach Pi-
sma Świętego, Ojców Kościoła, poważnych pisarzy i najcelniejszych kaznodziejów polskich, t. I–II, 
Wilno 1860; J. Szpaderski, O zasadach wymowy mianowicie kaznodziejskiej, t. I–II, Kraków 1870.

71 Słownik polskich teologów katolickich, t. IV, s. 132–137; Dawni pisarze polscy od początków 
piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. IV, Warszawa 2003, 
s. 119–121; K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, s. 43–60.

72 M. Brzozowski, op. cit., s. 373.
73 M. RowińskaSzczepaniak, Regius Vates. Mowa rocznicowa Fabiana Birkowskiego wyrazem 

pamięci o Stanisławie Sokołowskim, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy 
staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa 2008, s. 228–237.

74 Stanislai Socolovii Canonici Cracoviensi apud Stephanum I Poloniae Regene concionatoris 
Opera, [t. I], Kraków 1591, s. 751–764.

75 Połock 1817; K. Estreicher, op. cit., t. IV, Kraków 1878, s. 309; o wydaniu tym wspomina 
wyraźnie F.K. Stachowski, Rozbiór dziełka Stanisława Sokołowskiego pod napisem „Partitiones 
ecclesiasticae”, „Miesięcznik Połocki” I, 1818, nr 1, s. 45.
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Partitiones ecclesiasticae wyrastają z własnych doświadczeń autora jako ka-
znodziei76 oraz z rozległej erudycji. Tytuł dziełka oraz forma dialogu (prowadzą 
go autor oraz jego uczeń i wychowanek, Andrzej Schoneus) wyraźnie nawiązują 
do analogicznego dialogu Cycerona Partitiones oratoriae77, niewykluczone jed-
nak, że Sokołowski miał w pamięci także dialog św. Jana Chryzostoma O ka-
płaństwie, również podejmujący zagadnienia z zakresu kaznodziejstwa. Mimo 
tytułu, formy podawczej oraz nielicznych nawiązań w samym tekście trudno 
uznać dziełko Sokołowskiego za niewolnicze naśladowanie dialogu Arpinaty78. 
Jest ono raczej przykładem adaptacji klasycznej formy do chrześcijańskich treści, 
albo, nawiązując do cytowanej wcześniej opinii Mirosława Korolki, synkretyzmu 
antycznobiblijnego. Synkretyzm ten jest widoczny, z jednej strony, w nieustan-
nym posługiwaniu się klasyczną terminologią retoryczną, znacznie rzadziej – 
w przykładach czerpanych z tradycji antycznej79, z drugiej zaś strony – w stałym 
odwoływaniu się do autorów biblijnych i Ojców Kościoła, których Sokołowski 
stawia za wzór: „Kogo ma naśladować kaznodzieja? Chrystusa przede wszyst-
kim, św. Pawła, proroków, apostołów, Ojców Kościoła, wśród których, według 
zgodnej opinii wszystkich, wyróżnia się św. Jan Chryzostom”80. Erudycja patry-
styczna – obok biblijnej – to najbardziej rzucająca się w oczy cecha dialogu 
Sokołowskiego. Św. Jan Chryzostom, św. Bazyli Wielki, Orygenes, św. Grzegorz 
z Nazjanzu, św. Cyprian z Kartaginy, św. Ambroży, św. Augustyn, św. Bonawen-
tura, św. Beda Czcigodny, Dionizy Areopagita, Laktancjusz – to tylko niektóre 
z imion pojawiających się na kartach Partitiones. Świadczą one wyraźnie o pre-

76 Pisze o tym w liście dedykacyjnym adresowanym do biskupa chełmińskiego Piotra Kostki, 
zob. S. Sokołowski, Partitiones ecclesiasticae, Kraków 1589, s. 3.

77 Na jego temat zob. K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 2007, 
s. 309–311.

78 Prostuję tu własną opinię – zob. W. Pawlak, op. cit., s. 68. Wyraźnych nawiązań do Parti-
tiones Cycerona jest bardzo mało; można zaliczyć do nich określenie pamięci w zakończeniu 
dialogu: „Thesaurus haec est et custos eorum omnium, de quibus diximus” (S. Sokołowski, Par-
titiones ecclesiasticae, s. 38; zob. Cycero: „Vox, motus, voltus atque omnis actio eloquendi comes 
est, earum rerum omnium custos memoria”, Part. 1,3) oraz w podziale „miejsc” retorycznych: 
„Argumenta ex locis petuntur. Loci autem, aut insiti sunt, aut assumti [sic!]. Insiti, in re ipsa haer-
ent, et discursu rationeque colliguntur. Assumti, testimoniis et authoritate constant” (S. Sokołowski, 
Partitiones ecclesiasticae, s. 18; zob. Cycero: „Quibus rebus fides fit? Argumentis, quae ducuntur 
ex locis aut in re ipsa insitis aut assumptis. Quos vocas locos? In quibus latent argumenta. Quid 
est argumentum? Probabile inventum ad faciendam fidem. Quo modo igitur duo genera ista di-
vidis? Quae sine arte putantur, ea remota appello, ut testimonia; insita, quae inhaerent in ipsa re”, 
Part. 2,5–6; zob. M.T. Cicero, De optimo genere oratorum, Partitiones oratoriae, Topica, wyd. 
G. Friedrich, Lipsiae 1914, s. 389–390). Wprost przywołuje Sokołowski „inter Brutum et Cicero-
nem de optimo genere dicendi contentionem” (idem, Partitiones ecclesiasticae, s. 32) oraz cytuje 
fragment dziełka Orator (ibidem, s. 37), odnoszący się do wygłaszania mowy. Ibidem, s. 33, na-
wiązuje aluzyjnie do Sztuki poetyckiej Horacego (w. 19–23).

79 S. Sokołowski, Partitiones ecclesiasticae, s. 16.
80 Ibidem, s. 7: „A[ndreas]: Ad quorum imitationem se componet Concionator? S[ocolovius]: 

Christi inprimis, Pauli, Prophetarum, Apostolorum, Sanctorum Patrum, inter quos patres Chryso-
stomus hac in parte omnium iudicio excellit”.
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ferencjach autora, widocznych także w charakterystycznym zaleceniu: „[…] 
sentencji, jeśli się przydają, stosownie do czasu i miejsca, niech [kaznodzieja] 
nie pomija, jednak pożyczając je raczej od Dawida, Izajasza, Salomona i innych 
proroków niż od Demostenesa, Platona czy Cycerona”81.

Mimo zaleceń tego rodzaju dziełko Sokołowskiego przenika wypracowana 
i zrealizowana przez tak bliskich mu Ojców Kościoła idea selekcji i adaptacji 
elementów kultury klasycznej na użytek chrześcijaństwa. Kaznodzieja powinien 
wprawdzie korzystać w pierwszym rzędzie z tzw. miejsc teologicznych (loci 
theologici – revelatio divina non scripta, Scriptura Sacra, traditio, authoritas 
conciliorum generalium, decreta Pontificum, consensus Patrum)82, może jednak, 
stosownie do okoliczności, sięgać także po literaturę żydowską („Rabinorum 
libri Cabalistarumque”) oraz pogańską, szczególnie filozoficzną („quandoque 
etiam ad Philosophos eorumque rationes et testimonia se conferet, historias ite-
m”)83. Dla uzasadnienia takiej postawy kumuluje królewski kaznodzieja patry-
styczne argumenty na rzecz korzystania z dorobku pogan – Augustyńską dewizę 
Quidquid enim uspiam verum est, hoc nostrum esse („Cokolwiek prawdziwego 
jest, naszym jest”), alegoryczną interpretację walki Dawida z Goliatem, Samso-
na z Filistynami oraz starotestamentowego nakazu, by przed poślubieniem ko-
biety pojmanej w niewolę obciąć jej wszystkie włosy na ciele i paznokcie (Pwt 
21,10), aż po nawiązanie do mowy św. Bazylego Wielkiego Do młodzieńców, 
jaki mogą odnieść pożytek z czytania książek pogańskich84. Nagromadzenie 
i waga tych argumentów mówią znacznie więcej o randze erudycji klasycznej 
w zalecanej przez Sokołowskiego intelektualnej formacji kaznodziei niż formu-
łowane explicite nakazy lub zakazy.

Oczywiście, znalazło się w podręczniku Sokołowskiego miejsce dla innych 
zagadnień, takich jak właściwy cel wymowy kazalnej, powinności kaznodziei czy 

81 Ibidem, s. 37: „[…] sententiarum, pro loco et tempore, ubi se offerent, non omittet; neque 
tam a Demosthene, Platone, Cicerone, quam a Davide, Isaia, Salomone et aliis prophetis eas mu-
tuabitur”.

82 Ibidem, s. 19–27.
83 Ibidem, s. 28.
84 Ibidem, s. 29: „Quidquid enim uspiam verum est, hoc nostrum esse, dicere solebat Augusti-

nus. Sed et David extorsit de manibus Gigantis proprium gladium quo illum iugulavit. Et Samson 
mandibula asini, non propriis et usitatis armis, confecit mille Philistaeos. In Deuteronomio item 
iubetur, ut si quis velit ducere uxorem alienigenam, prius tondeat illius caput et praecidat ungues. 
Quod D[ivus] Hieronymus de prophanis studiis ad fidei obedientiam revocandis eorumque super-
fluis resecandis intelligit. Sic Iosue Gabaonitis condonavit vitam ea ratione, ut inservirent Iudaeis 
caedendis lignis et comportanda aqua. Verum, haec Basilius in eo libro, quem scripsit de utilitate 
ex gentilium libris petenda, uberius”. Niemal identyczną argumentacją posłużył się Stanisław Ho-
zjusz w liście z 8 kwietnia 1528 r. do biskupa Piotra Tomickiego (zob. K. Obremski, Hieronim – 
Hozjusz – Trydent (O „Przedmowie do parafrazy Psalmu 50” z 1528 r.), w: Kardynał Stanisław 
Hozjusz (1504–1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk, J. Guzowski, 
J. Jezierski, Olsztyn 2005, s. 265–271). Na temat jej źródeł J. Domański, Patrystyczne postawy 
wobec dziedzictwa antycznego. Próba opisu i klasyfikacji, w: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem 
pojęć filozoficznych, t. V, Białystok 1992, s. 15–21.
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kwestie związane z kompozycją i wysłowieniem85. Mają one jednak formę raczej 
ogólnych dyrektyw niż konkretnych wskazówek technicznych. Z punktu widzenia 
badacza poszczególnych tekstów kaznodziejskich najbardziej interesujące jednak 
wydaje się w Partitiones – jako kontekst interpretacyjny – widoczne na wielu 
poziomach dążenie do syntezy rożnych tradycji – klasycznej, biblijnej, patrystycz-
nej, a także współczesnej autorowi i rodzimej zarazem –przywołuje on bowiem 
postaci znanych w jego czasach predykatorów ze Skargą na czele. Hasłem tej 
syntezy było – powtórzmy za autorem – Quidquid enim uspiam verum est, hoc 
nostrum esse. Przyświecało ono nie tylko jemu, ale całej rzeszy mniej lub bardziej 
znanych kaznodziejów i tłumaczy wiele z osobliwości dawnego  kaznodziejstwa.

Tytuł, forma i zawartość poradnika Sokołowskiego prowokują niemal do tego, 
by widzieć w nim modelowy przykład realizacji – na gruncie homiletyki – po-
trydenckiego programu kultury. Nieco inaczej jest w przypadku podręcznika 
Kazimierza Wijuka Kojałowicza (ok. 1617–1674)86 – Modi LX sacrae orationis 
varie formandae (Wilno 1644), którego tytuł (Sześćdziesiąt sposobów kompono-
wania kazań) zdaje się ostentacyjnie manifestować varietas jako jedno z kluczo-
wych pojęć estetyki barokowej. I rzeczywiście – niezależnie od wzniosłych 
i zapewne szczerych deklaracji, w rodzaju: „Nade wszystko zaś, ktokolwiek 
pragnie osiągnąć nagrodę kaznodziei chrześcijańskiego, niechaj nie głosi nic 
innego, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego”87 – poradnik Kojałowicza 
jawi się przede wszystkim jako swoisty przejaw formalizmu, nieodosobniony 
zresztą, skoro Karol Regius (Orator christianus, 1613) wymieniał 29 rodzajów 
dyspozycji, a jeden z protestanckich homiletów tego okresu szczycił się wynale-
zieniem nie mniej niż stu sposobów rozczłonkowania tego samego tekstu88. 
Nawet jeśli przy bliższej lekturze poszczególne modi Kojałowicza okazują się 
nieco odmiennymi wariantami tego samego schematu, to i tak wydają się odległe 
od postulowanej kilkadziesiąt lat wcześniej przez Sokołowskiego zasady simpli-
citas oraz – przywołanej aluzyjnie – Horacjańskiej reguły simplex et unum89. 

85 Dobrą orientację w zawartości dziełka daje Index operum Stanislai Socolovii w edycji zbio-
rowej, zob. Stanislai Socolovii… Opera, k. XXX2r: „Concionatoris officia quae. Finis in concio-
nando quottuplex, praesidia et instrumenta quae. In tota sua facultate quae videnda. Merces eius. 
Concionator unde materiam habebit et quot modis adhibebit. Argumentis quot et quibus utetur. 
Quomodo copiosus videbitur. Caute et prudenter orationem suam instituere, personae suae obliv-
isci debebit. Quid scire. Quem ordinem sequi. Quam artem dicendi. Qias materias tractare. Qu-
omodo tractare. Quibus exordiis uti, quomodo benevolentiam captare debebit. Quo genere narra-
tionis saepius utetur. Quibus utetur figuris. Ad quorum se imitationem componet. Et quos affectus 
movebit. Concionandi facultas a quibus distinguatur”.

86 Słownik polskich teologów katolickich, t. II, s. 317–318.
87 K.W. Kojałowicz, Concionator extemporaneus sive sexaginta modi sacrae orationis variae 

formandae […], Coloniae 1679, s. 4: „Ante omnia quicunque optat veri praedicatoris christiani 
meritum adipisci, non aliud predicet, quam Jesum Christum crucifixum”.

88 U. Herzog, Geistliche Wohlredenheit. Die katholische Barockpredigt, München 1991, s. 225.
89 S. Sokołowski, Partitiones ecclesiasticae, s. 33: „[…] simplicitas veritatis enim pedissequa 

eiusque comes modestia; […] Hoc autem efficiet, si non cupressum ubique simulabit et proximam 
servabit regulam”.
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Również układ podręcznika – nierespektujący tradycyjnego podziału na inventio, 
dispositio, elocutio, memoria, action – świadczy o bardziej swobodnym stosun-
ku autora do wzorów klasycznych. Autorowi przyświecał najwyraźniej cel prak-
tyczny, a nie teoretyczny, dlatego systematyczny, oparty na logicznych kryteriach 
opis sztuki kaznodziejskiej ustąpić musiał zwięzłym regułom oraz ilustrującym 
je przykładom. Pisał o tym we wstępie:

W podziale tych sposobów nie przestrzegałem ściśle ich rodzajów, gatunków i istoty, lecz dla 
większej jasności objaśniałem niekiedy jako nowe i różne te, które słusznie mogły być włą-
czone do innych rozdziałów; podobnie także dla krótkości nie odróżniłem wielu, które należa-
ło wyróżnić. Łatwo jednak znajdę łaskę u logików, jeśli użytecznie pouczę retorów90.

Zgodnie z sugestią autora91 poszczególne modi można podzielić na dwie 
główne grupy: inwencyjne, wskazujące na różne sposoby wykorzystania tekstu 
świętego (III: „Assumpta Evangelii aut Scripturae sententiam iuxta diversos et 
ab Ecclesia receptos sensus explicatur”; VI: „Sententia Evangelii in sua membra 
distrahitur, quae membra singula seorsum explicata totam conficiunt orationem”; 
XIV: „Duae sententiae Scripturae, quae videntur contrariae assumuntur, et utraque 
explicata, quomodo sint intelligendae ac concordandae, docetur subiectis pro 
materiae exigentia salutaribus monitis, etc.”), ewentualnie innych źródeł (XIII: 
„Plura symbola, figurae, hieroglyphica assumuntur, quae idem symbolisent, figu-
rent, exprimant”; XXIX: „Imagines sacrae totius orationis nonunquam suggerunt 
structuram”), oraz dyspozycyjne – wskazujące na różne sposoby rozczłonkowa-
nia tekstu według schematów retorycznych (XXX: „Per prosopopaeiam”; XXXII: 
„Per interrogationem”; XXXV: „Tota oratio satis commode formatur per syllo-
gismum”; XLVII: „Ducitur tota oratio ab enumeratione partium”; LVIII: „Ab 
adiunctis: quis, quod, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando”; LIX: „Quando 
adagium, proverbium aut paradoxon aliquod assumitur, cuius sensus explicatur 
atque probetur”). Każdy modus został opatrzony przykładem, ilustrującym jego 
zastosowanie. Nie były one bynajmniej oderwanym od praktyki kaznodziejskiej 
wymysłem autora, o czym świadczy fakt, że można znaleźć kazania skompono-
wane dokładnie według jego wskazówek92.

90 K.W. Kojałowicz, op. cit., s. 3: „In dividendis his modis non ita spectavi series generum et 
specierum, ut singulas rigide atque metaphysice distinguerem, sed maioris claritatis gratia, non-
nunquam, tanquam novos distinctosque explicui, qui alio capite includi merito poterant; quemad-
modum etiam multos, brevitatis studio non distinxi, quibus distinctio conveniebat. Facile obtinebo 
veniam apud logicos, si utiliter instruxero rhetores”.

91 Ibidem: „Porro, quia duplex est classis assumptorum ad orationem sacram formandam modo-
rum: altera, quae ex Scripturae Sacrae fontibus apertius fluit, altera, quae de rivis rhetoricis notius 
ducitur, digniori primas partes merito concesseris. Utriusque autem nexus esto, ut principia rhe-
torica Scripturae Sacrae firmentur robore, et in Scripturae praeponendis dogmatibus rhetorico uta-
mur ductu, ne humano destituamur progressu”.

92 Zob. P. Kaczyński, Kazania na niedziele całego roku […], Kalisz 1675, s. 65: „Gospodarz 
robotników do winnice swojej najmujący dwie nie barzo zgodne zda się łączyć z sobą rzeczy. 
Godzina przed wieczorem na rynek wynidzie, kupę stojących robotników obaczy, aż on im mówi: 
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Układ i zawartość podręcznika Kojałowicza musiały być dość atrakcyjne dla 
czytelników, skoro jako jedyny z polskich dzieł tego rodzaju doczekał się sporej 
liczby wydań (Wilno 1644 i 1684, Antwerpia 1668, Kolonia 1676, 1679, 1694, 
Koszyce 1754) i zyskał pewien rozgłos za granicą93. Znał go i korzystał z niego 
również Walenty Szylarski (ok. 1735 – po 1770), o którym jednak niewiele wia-
domo94. Znany jest przede wszystkim jako autor gramatyki języka polskiego95, 
wcześniej jednak ogłosił drukiem podręcznik wymowy kościelnej – Rhetorica 
ecclesiastica antiquo-nova, theoretica et practica (Kraków 1765).

Zawartość tego podręcznika, wyrastającego z własnych doświadczeń autora 
jako kaznodziei i profesora wymowy w krakowskim kolegium kanoników regu-
larnych, adekwatna jest do jego tytułu. Podobnie jak w poradniku Kojałowicza, 
także tu wykładowi teorii towarzyszą przykłady, całość zaś – jak sugeruje tytuł 
(antiquo-nova) – łączy w sobie „stare” (barokowe?) i „nowe” (oświeceniowe?)96. 
„Stare”, wedle słów autora, to przede wszystkim przepisy retoryki, uniwersalne 
i ponadczasowe, „nowe” – to sposób ich prezentacji97. Przepisy czerpał Szylarski 
zarówno z dzieł autorów klasycznych, jak i teoretyków wymowy kościelnej, od 
św. Augustyna począwszy, a na Stefanie Kaprinai SJ (Institutio eloquentiae sa-
crae, Koszyce 1760) skończywszy98. Tradycyjny jest porządek wykładu – De 
nventione (s. 173–271), De dispositione oratoria variisque concionandi modis 

Quid hic statis tota die otiosi? A czemuż tu cały dzień stoicie próżnujący? Gdzie, jako widzimy, 
przez cały dzień na rynku stanie łączy z próżnowaniem, a próżnowanie z tak długim na rynku 
staniem. Miły Panie, i więc to u Ciebie przez cały dzień nie przysiadając stać, jest próżnować? Ba, 
wolałciby to drugi jednę i drugą milę uść, ręczną jaką robotę robić, na przykład cepami młócić, 
siekierą drwa rąbać, niżeli cały dzień nie przysiadając stać, a ty to tak długie próżnowanie staniem 
zowiesz! Oto widzę próżnowaniem zowie: w mordującym człowieka staniu, to jest w nielekkiej 
pracy próżnowanie, a w próżnowaniu pracę upatruje: Quid hic statis tota die otiosi. Nie mówi: co 
tu cały dzień siedzicie, abo leżycie próżnujący; ani próżnujecie siedzący, leżący, ale stoicie próż-
nujący. Skąd biorę fundament do tego o próżnowaniach i pracach naszych zdania, że próżnowa-
nie  za  wielką człowiekowi pracę s tanie, ba i  praca taka s ię  znajdzie, która  s ię 
próżnowaniem nazwać może”. Zob. K.W. Kojałowicz, op. cit., s. 288: „Formari solet propo-
sitio in terminis ita oppositis, ut primo aspectu repugnantia aut contraria proponi videantur, quae 
deinde explanata et probata totam constituunt orationem. E.g. Dominica Septuag. ad illa verba: 
Quid statis otiosi? proponi posset: Dari negotia otiosa, et otia negotiosa” (Modus LIII).

93 Wyraźne ślady korzystania z dzieła Kojałowicza można zauważyć w podręczniku G. Ho-
chenleutnera, op. cit.

94 Znamienne, że milczy o nim Słownik polskich teologów katolickich.
95 W. Szylarski, Początki nauki dla narodowej młodzieży, to jest gramatyka języka polskiego 

ucząca […], Lwów 1770. Zob. Dawni pisarze polscy…, t. IV, s. 203.
96 Zob. P. BuchwaldPelcowa, „Stare” i „nowe” w czasach saskich, w: eadem, Historia lite-

ratury i historia książki, Kraków 2005, s. 523–573.
97 W. Szylarski, Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova, theoretica et practica […], Kraków 

1765, k. [12v] (Lector benevole): „Novi nihil, si res in ipsa spectetur, hic invenies Lector benevole; 
vetera quippe sunt rhetoricae praecepta, qualia fuerant etiam ante eos, qui pos Aristotelem, Cice-
ronem et Quintilianum scripserunt. Nova tamen est tradendi methodus, quam candidatis sacrae 
eloquentiae rudibus iis et inexpertis accomodatum volui”.

98 Ibidem, s. 9–11 (jest to pierwszy chyba na gruncie polskim zarys dziejów homiletyki, 
uwzględniający także dzieło Kojałowicza).
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(s. 272–310), De elocutione (s. 311–359), De memoria et pronuntiatione (s. 360–
379). Poprzedza go obszerny rozdział De amplificatione in utroque sensu accep-
ta et affectibus (s. 85–173), który można uznać za ukłon w stronę retoryki baro-
kowej, charakteryzującej się m.in. rozbudowaną teorią inwencyjnej i elokucyjnej 
amplifikacji99. Zachowawczość autora widoczna jest także w doborze mówców, 
których stawia kaznodziejom za wzór. Są wśród nich liczni Polacy, reprezentu-
jący zarówno wiek XVI (S. Karnkowski, H. Powodowski, S. Sokołowski, M. Bia-
łobrzeski, J. Wujek, P. Skarga), XVII (H. Liberiusz, Sz. Starowolski, F. Rychłow-
ski, J. Kwiatkiewicz), jak i czasy saskie (A.Ch. Załuski, C. Sapecki)100. Opisując 
różne sposoby komponowania kazań (De variis concionandi modis), autor wy-
mienia formy spotykane w literaturze patrystycznej (homilię i postyllę), jak 
i typowe dla wymowy barokowej (cytując niektóre z „modusów” Kojałowicza) 
oraz dla czasów sobie współczesnych (ciceronianus, instar disputationum d. Tho-
mae, per chriam, qui vulgo gallicus nuncupatur)101.

Mimo wyraźnego i zamierzonego tradycjonalizmu, nie był Szylarski obojętny 
na nowe tendencje w XVIIIwiecznej kulturze. Ówczesny smak, gust – jedno 
z kluczowych pojęć tej epoki102 – odcisnął swoje piętno również na kaznodziej-
stwie i jego teorii. Dostosowanie się do niego było zresztą jednym z celów, jakie 
stawiał przed sobą autor podręcznika103. I tak, stopniowe odchodzenie od łaciny 
zaznaczyło się w nim w postaci obszernych przytoczeń w języku polskim, co 
stanowi swego rodzaju zwiastun mających się wkrótce ukazać polskojęzycznych 
opracowań z zakresu homiletyki. Oddziaływanie popularnych w tym czasie wzo-
rów francuskich widać w stawianiu za wzór takich mówców, jak Guillaume Le 
Boux, JeanFrançois Senault czy Louis Bourdaloue104. Najwyraźniej jednak dy-
stans wobec barokowego i późnobarokowego kaznodziejstwa ujawnił się w pięt-
nowaniu różnego rodzaju wad wymowy kościelnej – tych samych najczęściej, 
przed którymi przestrzegał nieco wcześniej Stanisław Konarski w Ustawach 
szkolnych.

Wyróżnione przez Szylarskiego wady dotyczą różnych poziomów organizacji 
tekstu kazania. W przypadku amplifikacji – należą do nich nadużywanie erudycji 
świeckiej w postaci anegdot, apoftegmatów czy zestawiania bohaterów historii 
świętej z postaciami reprezentującymi świat pogański, wprowadzanie popular-
nych w baroku konceptów biblijnych oraz przeładowanie tekstu sentencjami 

99 E. Ulčinaitė, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji 
schematu retorycznego, Wrocław 1984, s. 36.

100 W. Szylarski, Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova…, s. 50–53.
101 Ibidem, s. 298–310.
102 B. Otwinowska, Gust, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, 

Wroclaw 2002, s. 166–172.
103 W. Szylarski, Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova…, k. [12r]: „[…] opusculum istud recens 

in publicum prodiens, huic unice argumento intentum, incipientium usui destinatum, antiquissimo-
rum morem oratorum referens, ac modernorum gustui  accomodatum […]”.

104 Ibidem, s. 48–49.
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biblijnymi lub patrystycznymi105. Sporo uwagi poświęcił autor błędom w wybo-
rze tematu (vitia in delectu thematum fugienda), polegającym na zestawianiu 
danego świętego z lilią, heliotropem czy gwiazdą pierwszej wielkości albo na 
dowodzeniu, że „Krzyż Chrystusów jest to Wytrych do Nieba, święta Katarzyna 
jest kółkiem, którym się do nas Fortuna toczy, Grzech jest siedmiogłowną Hydrą, 
święta Konstancyja jest kostką wygran[éj] albo przegran[éj] wiecznej etc.”106 
Tego typu tematy i zarazem tytuły kazań były rozpowszechnione w całej Europie, 
w Polsce zaś cieszyły się popularnością w czasach saskich107, rychło stając się 
obiektem kpin i krytyki, m.in. ze strony Stanisława Konarskiego108. Przedmiotem 
krytyki oświeceniowych homiletów – w tym również Szylarskiego – było także 
roztrząsanie podczas kazań tzw. problematów, czyli różnorodnych kwestii o tre-
ści religijnej, mających na celu zaciekawienie odbiorców, np. czy i gdzie znaj-
duje się raj ziemski, trzema czy czterema gwoźdźmi Chrystus był przybity do 
krzyża, z jakiego drzewa zrobiony był krzyż itp.109

Z powyższych uwag i obserwacji na temat podręcznika Szylarskiego wyłania 
się (jak sądzę, dostatecznie wyraźnie) obraz typowego dzieła stojącego na pogra-
niczu dwóch epok – czasów saskich i stanisławowskich. Zawarte w nim przepi-
sy i przykłady czynią z niego zatem bardzo cenne źródło wiedzy na temat prze-
mian zachodzących w XVIIIwiecznym kaznodziejstwie, potwierdzając przy 
okazji użyteczność tekstów teoretycznych w badaniach historycznoliterackich. 
Teksty te, powtórzmy za Teresą Michałowską, ujmowały w abstrakcyjne formu-
ły, normatywizowały i egzemplifikowały wybranymi przykładami to wszystko, 
co tworzyło „potoczny” język dawnej praktyki twórczej, stanowią więc rodzaj 

105 Ibidem, s. 135–136: „Tria praecipue cavenda sunt. 1. Ne profana eruditione abutamur, fre-
quenter excurrendo ad descriptiunculas, historiolas, apophtegmata etc., flores, gemmas, adamantes, 
cedros etc. cum sacris mysteriis conferendo, Christum cum Orphaeo, Atticum cum Paulo, cum 
Petro Thucydidem et Lucam cum Apolline comparando […]. 2. Parce utendum putaverim concep-
tibus scripturisticis […]. 3. Sententiarum seu e divinis libris seu e SS. patribus depromptarum 
multitudine suam et Auditoris menetem obruunt alii, absque eo, quod illas amplificent, sed tota fere 
concio sunt ipsa scripturae et Patrum testimonia latine et vernacule prolata”.

106 Ibidem, s. 213–214.
107 Zob. A. Litwornia, Samsonowy oręż ojca Gaudentego, w: Świt i zmierzch baroku, red. 

M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 440–443.
108 Zob. S. Konarski, Ustawy szkolne, s. 167: „Pomijamy tu, że należy unikać takich niedo-

rzecznych i śmiesznych tematów, jak: «Porozdzielam na kolendę różne trunki i towary». «Będę 
dobywał wieży Babel». «Nauczę sztuki Dedala ulatywania do nieba z cielesnego więzienia». Od 
takich głupstw i niedorzeczności roiły się najbardziej kazania świąteczne, pełne owych metafo-
rycznych nazw, jakie dawano świętym, jak miecz, wieża, orzeł, feniks, forteca, piorun, rzeka, 
gwiazda, Argus, morze, góra, las, złoto; takiemi i mnóstwem innych tym podobnych kwiatków 
szpecono kazania tak nieudolnie, że nawet nieco dowcipniejsi chłopcy musieliby je wyśmiać i po-
prawić”.

109 W. Szylarski, Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova…, s. 217: „Profectui fidelium consulens 
Ecclesiastes inutilibus pertractandis abstinebit, verbi causa: Sitne modo paradisus terrestris, et ubi 
locorum? Tribusne an quatuor clavis fuerit Christus cruci affixus? Ex qua arbore fuerit crux Chris-
ti, aut virga Moysis, vel ramus oleae, quem columba ad arcam attulit?” Na temat problematów zob. 
W. Pawlak, op. cit., s. 184–194.
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gramatyki, której znajomość jest po prostu niezbędna do jego właściwego zro-
zumienia110. Odnosi się to także do omówionych pokrótce dzieł Stanisława So-
kołowskiego, Kazimierza Wijuka Kojałowicza i Walentego Szylarskiego. Nie 
należały one zapewne ani do najbardziej poczytnych, ani też znaczących w dzie-
jach europejskiej homiletyki. Nie należy też przeceniać ich roli w kształtowaniu 
polskiej „szkoły” kaznodziejstwa. Zasługują jednak na uwagę jako przejaw kon-
wencji i zasad rządzących dawną wymową kościelną, odzwierciedlają niektóre 
tendencje specyficzne dla czasów, w których powstały, ilustrują też przemiany 
zachodzące w kaznodziejstwie polskim na przestrzeni dwóch stuleci. Adresowa-
ne do kaznodziejów, dziś, w czasach kazań ściąganych z Internetu i czytanych 
z zegarkiem w ręku, nie zainteresują raczej duchownych – mogą za to i powinny 
zainteresować historyków literatury i kultury religijnej.

110 Zob. T. Michałowska, Poetyka i poezja…, s. 156.


