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Praedicator urbanus
– Walerian Gutowski OFMConv.
Wojciech Walerian Gutowski (1629-1693)1 reprezentuje mówców franciszkańskich drugiej połowy XVII w., dziś znanych jedynie stosunkowo nielicznym badaczom barokowej prozy kaznodziejskiej. Zwięzły życiorys opracowany przez bpa Edwarda Ozorowskiego przybliża nieco jego sylwetkę: „Urodził
się w 1629 r. w Bieganinie jako syn Stanisława i Barbary Olszewskiej. W 1645
r. wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych przybierając imię Waleriana. Studiował w Rzymie. W 1658 r. pełnił urząd regensa studium zakonnego w Krakowie, a w latach 1663-1666 – prowincjała, po czym został gwardianem krakowskim. Wizytował prowincję ruską franciszkanów i przewodniczył
obradom kapituły lwowskiej w 1667 r. Wygłosił kazanie podczas koronacji króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. Zarządzał następnie prowincją polską jako jej komisarz do 1671 r., potem sprawował obowiązki gwardiana
i na zmianę kustosza w Krakowie, na którym to stanowisku zabiegał gorliwie
o pomnożenie wyposażenia kościoła. W 1676 r. przewodniczył obradom kapituły krakowskiej. Przyczynił się znacznie do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego bł. Kingi. Proponowanego mu biskupstwa nie przyjął. [...] Zmarł 22
IX 1693 i został pogrzebany w kościele franciszkańskim w Krakowie”2.
Już ten krótki, encyklopedyczny biogram wskazuje, że Walerian Gutowski należał do elity intelektualnej swojego zgromadzenia, które chętnie korzystało z jego bogatej wiedzy i doświadczenia, obarczając go obowiązkami na mniej lub bar1
K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 2, Kraków 1938, s. 304-308; E. Ozorowski, Gutowski Walerian Wojciech, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, t. 1, Warszawa 1981, s. 612-613; J.
A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998, passim; K.
Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1: Od średniowiecza do baroku, Kraków 2001, s. 455-456; T. Zieliński, „Auditor timoratus”. O perswazji w kazaniach siedemnastowiecznego franciszkanina Waleriana Gutowskiego, [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki
użytkowej, pod red. J. Sztachelskiej, J. Maciejewskiego, E. Dąbrowicz, Białystok 2004, s. 121-128; W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin 2005, passim.
2
E. Ozorowski, Gutowski Walerian Wojciech, art. cyt., s. 612.
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dziej eksponowanych stanowiskach – regensa studium zakonnego, prowincjała,
gwardiana i kustosza klasztoru krakowskiego, komisarza prowincji. Wzmianka
o proponowanym mu biskupstwie wskazuje, że jego zasługi i kompetencje zostały zauważone nie tylko przez członków macierzystej wspólnoty zakonnej.
Przez większość swego życia w zakonie związany był z Krakowem, tu też
dał się poznać jako wzięty kaznodzieja, który „głęboką treść potrafił łączyć
z oryginalną formą”3. Pozostawił po sobie dwa kazania okolicznościowe4 oraz
dwa obszerne zbiory, z których pierwszy zawiera kazania świąteczne (tzn. na
święta i uroczystości ku czci Chrystusa, Matki Bożej i świętych Pańskich oraz
na niektóre niedziele)5, a drugi – kazania wielkopostne, do których dołączone zostały: kazanie na uroczystość św. Franciszka (1 wyd. 1670) oraz mowa
wygłoszona w czasie kapituły prowincjonalnej franciszkanów konwentualnych
w Piotrkowie Trybunalskim w 1679 r.6
Niemal wszystkie kazania opatrzone zostały „metryczkami”, informującymi o ich przeznaczeniu (uroczystość lub święto) oraz o czasie i miejscu wygłoszenia. Wynika z nich, że ogłoszone drukiem kazania powstawały od roku
1659 (kaz. 22. ze zbioru Panegiryczne niektóre dyskursy duchowne) po rok 1683
(kaz. 10. ze zbioru Kwadrajezymał)7. Dziesięć kazań kwadragezymalnych
nie posiada takich metryczek. Prawdopodobnie zostały one napisane z myślą o planowanej edycji kazań wielkopostnych i przeznaczone były na brakujące dni (tzn. te, na które autor nie posiadał gotowych, wygłoszonych wcześniej kazań) tego okresu liturgicznego.
Ze wspomnianych metryk wyłania się także interesująca „geografia” działalności kaznodziejskiej o. Gutowskiego. Spośród 77 (wliczając dwukrotnie
drukowane kazanie na uroczystość św. Franciszka z 1669 r.) ogłoszonych drukiem kazań zdecydowana większość została wygłoszona w Krakowie, czego
zresztą autor nie omieszkał zaznaczyć na kartach tytułowych poszczególnych
edycji. Poza Krakowem wygłoszone zostało kazanie na pogrzebie Kazimierza
Tamże.
Hartowna strzała [...] przy pogrzebowym akcie [...] P. Kazimierza z Kozigłów Giebułtowskiego [...] z kaznodziejskiej ambony żałobnemu audytorowi w kościele kroczyckim prezentowana [...], Kraków 1661; Wielki
Franciszek święty w maluckości swojej na kazaniu przy obecności najaśniejszego Michała nowo koronowanego
pana monarchy polskiego, podczas walnego sejmu coronationis w krakowskim kościele franciszkańskim auditorowi [...] representowany. Roku Pańskiego 1669. Dnia 4. października, Kraków [1670] (data podana na karcie tytułowej odnosi się do czasu wygłoszenia kazania, a nie druku, na co wskazuje także przedmowa autora, opatrzona datą 17 marca 1670 roku, co pozwala przesunąć czas publikacji na ten właśnie rok).
5
Panegiryczne niektóre dyskursy duchowne i różne insze kazania przy celniejszym i obfitszym audytorze,
w kościołach zwłaszcza krakowskich, pewnych czasów miane, Kraków 1675. Z tego wydania (z egzemplarza Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, sygn. XVII. 709) pochodzą cytaty przytoczone w dalszej części artykułu.
6
Kwadrajezymał cały, albo kazania w polskim języku na Ewangelie każdodzienne zupełnego Postu świętego, z większej części miane po różnych kościołach krakowskich, Kraków 1688.
7
Za błędną należy więc uznać informację T. Zielińskiego („Auditor timoratus”..., art. cyt., s. 122) o pochodzeniu kazań Gutowskigo z lat 1647-1682. Kazanie 20 ze zbioru Panegiryczne [...] dyskursy duchowne
rzeczywiście opatrzone zostało datą 1647, ale jest to błąd drukarski wskazany zresztą w dołączonej do zbioru erracie. Wynika z niej, że zostało ono wygłoszone w 1673 roku.
3
4
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Giebułtowskiego (Kroczyce?) oraz pojedyncze kazania w zbiorach Panegiryczne [...] dyskursy duchowne8 i Kwadrajezymał9. Pozwala to widzieć w Gutowskim kaznodzieję krakowskiego sensu stricto – swoje kazania głosił w Krakowie
i do jego mieszkańców. Głos o. Waleriana najczęściej był słyszany w kościele katedralnym na Wawelu (19 razy), w kościele Mariackim (18 razy) i w macierzystym kościele franciszkanów krakowskich pw. św. Franciszka (14 razy).
W tych trzech świątyniach wygłoszona została większość kazań wielkopostnych
(kościół Mariacki – 16, św. Franciszka – 9, katedra – 8) i świątecznych, zawartych w zbiorze Panegiryczne [...] dyskursy duchowne (katedra – 11, św. Franciszka – 6, Mariacki – 2). Pojedyncze kazania z tego zbioru wygłoszone zostały w jezuickim kościele św. Piotra (2), u dominikanów w bazylice św. Trójcy
(1), w kościele św. Katarzyny na Kazimierzu (1), u sióstr klarysek w kościele
św. Andrzeja (2) i pod gołym niebem na Rynku Głównym (1).
Miejsce wygłoszenia kazań niesie ze sobą ważną informację o pozycji i randze kaznodziei. Nietrudno zauważyć, że najwięcej z ogłoszonych drukiem kazań wygłoszonych zostało w najbardziej eksponowanych czy też prestiżowych
świątyniach Krakowa – katedrze wawelskiej i w kościele Mariackim. Świadczy
to o poważaniu i szacunku, jakim cieszył się franciszkański mówca. Wszystko
wskazuje na to, że także mowy wygłoszone w innych kościołach krakowskich
i poza Krakowem powstały poniekąd na specjalne zaproszenie ich gospodarzy, najczęściej zakonników lub sióstr zakonnych obchodzących święta patronalne ku czci swoich założycieli lub świętych. I tak kazania siódme i ósme ze
zbioru Panegiryczne [...] dyskursy duchowne „miane w kościele św. Piotra u Ojców WW. Jezuitów” wygłoszone zostały na uroczystość św. Ignacego Loyoli
i bł. (wówczas) Stanisława Kostki. Kazanie piętnaste z tegoż zbioru powstało „na uroczystość wielu zakonów świętych, patryjarchy Benedykta świętego”
i stosownie do tej okazji wygłoszone zostało „w kościele tynieckim u WW. OO.
Benedyktynów”. Podobnie kazanie dwudzieste „na uroczystość błogosławionej
Kunegundy” zostało wygłoszone w Starym Sączu u SS. Klarysek. W roli zleceniodawców mogły też występować bractwa i stowarzyszenia religijne, jakich
nie brakowało w dawnym Krakowie10. Kazania głoszone przy takich okazjach
miały przede wszystkim uświetniać uroczystość, dlatego starano się pozyskać
mówców o uznanej renomie, cieszących się popularnością i odznaczających
się talentem krasomówczym. Obecność o. Gutowskiego na takich uroczystościach świadczy więc wyraźnie o jego pozycji w środowisku predykatorów krakowskich. Jego talent doceniali chyba także jego współbracia, skoro powierzali
mu głoszenie słowa Bożego w czasie świąt zakonnych, nawet w obecności tak
Kaz. 15 (Tyniec), 20 (Stary Sącz), 25 (Lelów).
Kaz. 45 (Piotrków Trybunalski).
10
Np. kazanie 2 w zbiorze Panegiryczne [...] dyskursy duchowne zamówiło bractwo św. Jana Chrzciciela, o czym informuje sam autor: „tuteczna pobożna Confraternitas Jana Świętego Baptysty tą kaznodziejską poczcić mię chciała funkcyją” (s. 47).
8
9
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niecodziennych gości, jak nowo wybrany król polski Michał Korybut Wiśniowiecki11. Nieprzypadkowo wreszcie właśnie o. Gutowski „z ordynansu Książęcia Jegomości Biskupa Krakowskiego” miał specjalne kazanie na Rynku Głównym w Krakowie podczas „publicznej processyjej, naprzeciwko morowemu powietrzu [...] postanowionej” w roku 166012. Czas i miejsce wygłoszenia kazań
potwierdzają więc wysoką pozycję Waleriana Gutowskiego wśród współczesnych mu predykatorów, co z kolei pozwala też bardziej poważnie traktować
wzmianki o licznych słuchaczach garnących się na jego wystąpienia13, a nawet
domagających się powtórnej publikacji niektórych kazań14.
Okoliczności wygłoszenia kazań nie pozostały oczywiście bez wpływu na
ich treść i kształt literacki. Podkreślane wielokrotnie (na kartach tytułowych
i w „metrykach” poszczególnych kazań) miejsce ich wygłoszenia (Kraków)
znajduje odzwierciedlenie w obrazach przestrzeni zawartych w poszczególnych tekstach. Gutowski, podobnie jak inni współcześni mówcy franciszkańscy, to kaznodzieja par excellence miejski. Jakże znamienna jest tu, dostrzeżona przez Janusza Droba, całkowita niemal nieobecnośc obrazów wsi15. Inaczej niż w tzw. literaturze ziemiańskiej, w której opozycja miasto – wieś staje
się niemal identyczna z opozycją locus amoenus – locus horridus, w kazaniach
miasto jest nacechowane bardziej dodatnio, a nawet podlega swoistej sakralizacji16, jak w przytoczonym przez Janusza Droba fragmencie kazania XXVIII
z Panegirycznych [...] dyskursów duchownych: „Ma ten fawor od Pana Boga i to
stołeczne miasto, że oprócz straży anielskiej przy każdej niemal bramie porozsadzał nam różnych świętych swoich, jako za stróżów niebieskich, ażebyśmy tym bezpieczniejszymi w przygodach i w przypadkach naszych, przy ich
obronie być mogli; mamy przy jednej bramie infułata i pasterza naszego Stanisława świętego męczennika, mamy przy drugiej Jacka świętego, mamy przy
trzeciej Floryjana świętego, przy czwartej Salomeą błogosławioną, przy piątej błogosławionego Kantego, inszych tak wielu nie mieniąc”17.
11
Zob. przyp. 4, poz. druga. To samo kazanie ukazało się po raz kolejny w zbiorze Kwadrajezymał jako
kaz. 44 (s. 675nn). To oraz inne kazania miane w macierzystym kościele św. Franciszka mógł Gutowski głosić
także z racji pełnionych funkcji zakonnych, a więc poniekąd niezależnie od swych uzdolnień oratorskich.
12
Panegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 611 (kaz. 27).
13
„Conciones sive Homilias supra Evangelia totius sacratissimae Quadragesimae [...], quae uti disertissime ac facundissime de rostris maiori ex parte declamatae ac avide magnoque cum fructu spirituali
Auditorum frequentissimorum ac copiosissimorum perceptae”. Kwadrajezymał, k. 5r. (Censura admodum
reverendi Patris Antoni Rokoszewic, Sac. Th. Doct. et Provinciae Poloniae primi ac meritissimi patris). Także karta tytułowa Panegirycznych [...] dyskursów duchownych informuje, że były one wygłoszone „przy celniejszym i obf itszy m audytorze”.
14
Wydrukowane w roku 1670 kazanie na uroczystość św. Franciszka (zob. przyp. 4) przedrukowane
zostało w zbiorze kazań wielkopostnych, jak zaznacza autor, „na pobożną niektórych poważnych osób rekwizycyją”. Kwadrajezymał, s. 675.
15
Trzy zegary, dz. cyt., s. 179.
16
Tamże, s. 180.
17
Panegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 634.
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Przywołany obraz nasuwa nieodparcie skojarzenia z Jerozolimą, i tą ziemską, i tą niebieską, opisaną przez św. Jana w Apokalipsie. Skojarzeniu temu
nie oparł się także autor, porównując zagrożony zarazą Kraków z Jerozolimą
oczekującą klęsk zapowiedzianych przez Chrystusa: „Płakał [...] Chrystus Jezus nad Jerozolimą, częścią dla wielkich grzechów, którymi jerozolimczykowie
obrażali Boga, częścią też dla przyszłego, które się do nich zbliżało, karania
Boskiego. Jakobym i ja na to patrzył, w tym Rynku waszym krakowskim dnia
dzisiejszego stanąwszy, że się to piękne i stołeczne miasto rujnować, wniwecz
obracać i pustoszyć będzie; jakobym na to patrzył, że za grzechy i zbrodnie
wasze sprawiedliwie wisi pomsta Boska nad wami, jakobym na to patrzył, że
was nawiedzi Bóg nie Titusem, ale gorszym nad niego, bo niewidomym i nieuchronnym nieprzyjacielem zdrowia i życia waszego, nieprzyjacielem morowego powietrza, ponieważ już niedaleko inszych bliźnich naszych, już prawie
tylko o ścianę, tą straszną plagą swą nawiedza”18.
Przytoczone fragmenty można uznać za przejaw dwóch tendencji, dających
się zaważyć w sposobie opisywania bliskiej kaznodziei rzeczywistości. Pierwsza z nich – to swoista jej biblizacja, nasycanie jej elementami o proweniencji
biblijnej, nadającymi jej nowy, sakralny wymiar19. Zjawisko to jest jednocześnie przejawem drugiej spośród wspomnianych tendencji, którą można określić
jako odkonkretyzowanie opisywanej rzeczywistości. Obraz miasta, wyłaniający
się z przytoczonych urywków kazania, ma w dużym stopniu literacki charakter,
tzn. jest skonwencjonalizowany i pozbawiony rysów indywidualnych, odróżniających je od innych miast. Charakterystyczne, że kaznodzieje (w tym również
Gutowski), ganiąc występki szerzące się w zbiorowiskach miejskich, na ogół
pozostają przy ogólnikowych stwierdzeniach, nie precyzując dokładnie, o które miasto chodzi. „Ten punkt widzenia – jak zauważył Janusz Drob – wypływa
chyba także stąd, iż podstawą opisu przestrzeni, nawet konkretnej i bliskiej,
nie jest obserwacja i odczucie, ale wzory zawarte w zasadniczym, nieustannie
cytowanym zbiorze tekstów. Obraz miasta jest jedynie nośnikiem szerszego
i głębszego sensu, wskazującego na odpowiednią albo nieodpowiednią postawę wobec rzeczywistości oraz opiekę Boga nad społecznością”20. Taka właśnie
postawa wobec rzeczywistości tłumaczy fakt, że kazania Waleriana Gutowskiego, zwłaszcza zawarte w zbiorze Panegiryczne [...] dyskursy duchowne, choć
w większości wygłoszone w Krakowie, zawierają stosunkowo niewiele odniesień do realiów ówczesnej metropolii Sarmatów. Do wyjątków potwierdzających tę regułę można zaliczyć fragment kazania z 1672 roku na uroczystość św.
Jacka: „Przyznać to musisz w głos i ty, stołeczne miasto Krakowie, że i tobie
Tamże, s. 614-615.
Zob. na ten temat K. Obremski, „Biblizacja” Rzeczypospolitej („Optio vobis datur, eligite”), [w:] Religijność literatury polskiego baroku, red. C. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 251-257; tenże, „Psalmodia polska”. Trzy studia nad poematem, Toruń 1995, s. 67-81.
20
Trzy zegary, dz. cyt., s. 184.
18
19
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z tym Hiacyntem błogo, dziękuj Bogu, że cię nim udarować raczył, bo choćbyś milczeć chciało, tedy same niemowne odzywają się mury, że illum habenti
divitiae augescunt, kiedy po tak wielu ogniowych pożarach, po zburzeniu nieprzyjacielskim, po szwedzkich rabunkach już i kościoły święte, i klasztory po
części restaurowane, już kamienice i domy naprawne, już puste gmachy swoje
i odłogiem leżące – fortyfikujące oglądasz; broń tylko, Panie Boże, ażebyć ich
jak znowu in tali rerum nostrarum statu nie spustoszono”21.
Podobnie jak we wcześniej cytowanym urywku, także i tu można zauważyć
dążenie do swoistej biblizacji siedemnastowiecznego Krakowa, a obraz podnoszącego się ze zniszczeń miasta poniekąd uzasadnia tylko użycie biblijnego
kryptocytatu (por. Łk 19, 40). Czytając kazania krakowskiego franciszkanina
trudno oprzeć się wrażeniu, że bardziej niż stolica interesują go losy i sytuacja całej Rzeczypospolitej, czego przykładem jest zwłaszcza kazanie „miane
na Zamku w katedralnym kościele krakowskim podczas wojny domowej R. P.
1667” i w związku z trwającym rokoszem Lubomirskiego w całości poświęcone
„matce wszego złego – niezgodzie”22. Nawiązania do sytuacji kraju, najczęściej połączone z wezwaniem do modlitwy za Ojczyznę, odnaleźć można także w innych kazaniach23. Niekiedy też pojawia się, w funkcji kaznodziejskiego
exemplum, historia osadzona w realiach polskich, jak np. opowieść o czarownicach spod wielkopolskich Pyzdr, które chciały sprofanować hostię24.
Tropienie w tekstach kazań odniesień do współczesnej im rzeczywistości
może być frapujące i cenne poznawczo. Trzeba jednak pamiętać, że związek
z nią wykracza poza warstwę przedmiotową tekstu, tzn. nie ogranicza się do
obrazów czy motywów wziętych niejako bezpośrednio z tej czasoprzestrzeni, w której „zanurzony” jest kaznodzieja. Związek ten jest widoczny (choć
może nie tak wyraźnie) również na płaszczyźnie formalnej czy też, w terminologii bardziej adekwatnej do założeń dawnej retoryki, werbalnej tekstu. Wynika to z obowiązującej w klasycznej sztuce wymowy zasady stosowności (decorum), czyli konieczności dostosowania formy (stylu) wypowiedzi nie tylko do
jej przedmiotu, ale także do wszelkich okoliczności zewnętrznych, zwłaszcza
takich jak czas, miejsce i odbiorca (adresat) mowy25. Zasada ta nie była obca
także siedemnastowiecznej homiletyce, pozostającej zresztą pod przemożnym
wpływem klasycznej teorii retoryki. Tak np. francuski kapucyn Amadeus a BaPanegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 90-91 (kaz. 4).
Tamże, s. 179-194 (kaz. 9)
23
Np. tamże, s. 23 (kaz. 1), 47-49 (kaz. 2), 92-93 (kaz. 4), 136 (kaz. 6), 178 (kaz. 8).
24
Tamże, s. 329 (kaz. 16).
25
Najczęściej pojęcie decorum ogranicza się do relacji res-verba, w rzeczywistości jednak odnosi się
ono do „wszystkich części, które współtworzą mowę albo które są z nią w jakiś sposób związane, a więc
odpowiedniość, utilitas stron – uczestników (partycypantów) mowy (mówca, przedmiot mowy, publiczność), stosowność między res i verba oraz między verba a mówcą i publicznością, a także odpowiedniość
pięciu faz przygotowawczych – zarówno względem nich samych, jak i w odniesieniu ich do publiczności”
(H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprac. i wstępem poprzedził A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, s. 151, § 258).
21
22
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jeux (Baiocensis), uznał stosowność (accomodatio seu apta dictio), „która czyni mowę adekwatną do wszelkich okoliczności” (quae orationem omnibus circumstantiis accomodatum reddit) za jedną z najważniejszych właściwości dobrze skomponowanego kazania (pozostałe to puritas, perspicuitas, ornatus), po
czym wyjaśniał: Quod fiet, si, qui apte dicere cupit, quatuor praecipue observet,
nempe, ut oratio tum dicenti, tum auditori, tum rebus ipsis, quas tractat, tum officio, quod gerit, maxime conveniat. Hoc est, si consideret, quis dicat, quem alloquatur, qua de re dicat, et quid potissimum dicendo consequi velit26.
Kaznodzieja powinien zatem dostosować się do wszystkich okoliczności
(omnibus circumstantiis) towarzyszących wygłaszaniu kazania, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorcy. Rodzi się uzasadnione pytanie, czy trzymał
się tej zasady autor kazań przez nas analizowanych. Określając go mianem
kaznodziei krakowskiego sensu stricto mieliśmy na uwadze przede wszystkim
miejsce jego działalności kaznodziejskiej. Na podkreśleniu tego miejsca zależało najwyraźniej samemu autorowi, skoro dwukrotnie, na kartach tytułowych kolekcji swoich kazań, informował czytelników o miejscu ich wygłoszenia: Panegiryczne [...] dyskursy duchowne i różne insze kazania [...], w kościołach zwłaszcza krakowskich, pewnych czasów miane; Kwadrajezymał cały, albo
kazania w polskim języku na Ewangelie każdodzienne zupełnego Postu świętego, z większej części miane po różnych kościołach krakowskich. Jeszcze dokładniej miejsce wygłoszenia kazań odnotowane zostało na kartach tytułowych
poszczególnych tekstów. Czemu służyły te informacje?
Jak już wspomniano, czas i miejsce głoszenia kazań zawiera ważny komunikat o randze i popularności kaznodziei. Na tej samej podstawie można jednak
wysnuwać wnioski odnoszące się do słuchaczy kazań. Miasto, urbs, (w danym
przypadku Kraków), stanowi przecież nie tylko odpowiednio zorganizowaną
przestrzeń, ale także społeczność o określonej strukturze i posiadającą cechy
odróżniające ją od innych zbiorowości ludzkich. Dotyczy do zwłaszcza miast
dużych, pełniących funkcję ośrodków życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego i religijnego, a więc najczęściej stolic państw lub prowincji. Już w starożytności dostrzeżono, że mieszkańcy takich metropolii różnią się wyraźnie
nie tylko od mieszkańców wsi, ale także od innych miast i miasteczek, nie odgrywających tak znaczącej roli w życiu kraju. Dla określenia niektórych cech,
zwłaszcza pozytywnych, typowych dla mieszkańców wielkich miast (metropolii) używano terminu urbanitas, początkowo oznaczającego po prostu „miejskość” przeciwstawioną „wiejskości” (rusticitas), później jednak odnoszonego
do szeroko pojętej kultury osobistej, obyczajów czy tzw. ogłady mieszkańców
miast, przeciwstawianych prostocie i nieokrzesaniu wieśniaków. Takie rozumienie tych pojęć przetrwało do XVII w., o czym świadczy jedna z ówczesnych encyklopedii, w której hasło „rusticus” opatrzone zostało m.in. takim komenta26
Paulus ecclesiastes seu eloquentia christiana, qua orator evangelicus ad ideam et doctrinam divi Pauli
formatur, editio tertia, Augustae Vindelicorum 1745, s. 242.
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rzem: Quandoque rusticus dicitur per translationem homo rudis, moribus et vita
incultus; et rusticitas [...] est morum incivilitas, urbanitati contraria27.
Z kolei, według tej samej encyklopedii, urbanitas oznacza łagodność, uprzejmość, łaskawość mieszkańców miast, zwykle mających więcej ogłady niż mieszkańcy wsi (quae appellatio clementiae, gratiae, favori tribuitur, quod urbani homines rusticis mitiores et cultiores ut plurimum appareant)28.
Podkreślając zatem na kartach tytułowych swoich kazań, że zostały one
wygłoszone w Krakowie, kaznodzieja określa jednocześnie, choć w sposób
nieprecyzyjny, jakość (qualitas) słuchaczy, dając niewątpliwie do zrozumienia, że reprezentowali oni znacznie wyższy niż zazwyczaj poziom (zwłaszcza
intelektualny) i byli bardziej wymagający wobec mówcy. Był to więc, używając formuły pochodzącej z karty tytułowej Panegirycznych [...] dyskursów duchownych, „audytor” nie tylko „obfitszy”, ale przede wszystkim „celniejszy”,
co można przetłumaczyć, w nawiązaniu do wcześniejszego wywodu, jako urbanus w ówczesnym tego słowa znaczeniu. Czy tak było w istocie?
O słuchaczach drukowanych kazań Gutowskiego wiemy niewiele, są jednak
pewne dane, by widzieć w nich rzeczywiście elitę intelektualną i społeczną ówczesnego Krakowa. Ważne jest przy tym nie tyle to, kto rzeczywiście był obecny na kazaniu, ile do kogo spośród słuchaczy mówca kierował swoje słowa. Nietrudno bowiem domyśleć się, że jeśli na kazaniu obecny był król, jak w czasie
uroczystości św. Franciszka w 1669 r., to przede wszystkim jego miał na uwadze
kaznodzieja. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy kazaniu przysłuchiwał się
biskup krakowski29. Oczywiście, takie sytuacje należały raczej do wyjątkowych,
niemniej jednak można przyjąć, że większość kazań, zwłaszcza w tomie Panegirycznych [...] dyskursów duchownych, adresowana była do bardziej „wyrobionych” odbiorców. Tylko jedno kazanie z tego zbioru, wygłoszone na Rynku Głównym w czasie publicznych modłów o oddalenie morowego powietrza30, miało za
słuchaczy przedstawicieli wszystkich bez wyjątku stanów. Kaznodzieja wziął to
wyraźnie pod uwagę – ogłoszony drukiem tekst kazania ma bardziej popularny
charakter, zawiera o wiele mniej przytoczeń (zwł. w języku łacińskim) z pism
Ojców Kościoła i innych autorów, a subtelne rozważania teologiczne, którym
z upodobaniem oddawał się w innych mowach, ustąpiły miejsca bardziej przystępnym opowieściom o świętych chroniących przed chorobami, ze szczególnym uwzględnieniem św. Rozalii z Palermo. Jednak nawet w tym kazaniu mówca nie mógł całkowicie zrezygnować z popisów erudycyjnych i innych zabiegów
nadających mu rzeczywiście formę „dyskursu duchownego” – wśród słuchaczy
27
J. Lange, Novissima polyanthea, in libros XX dispertita. Opus praeclarum, suavissimis floribus celebriorum sententiarum, cum Graecarum, tum Latinarum refertum, Francofurti 1613, s. 1160.
28
Tamże, s. 1421.
29
Prawdopodobnie był obecny na kazaniu wygłoszonym w kościele Świętej Trójcy w roku 1672. Zob.
Panegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 93 (kaz. 4).
30
Tamże, s. 611-638 (kaz. 28: Prezerwatywa moralna od morowego powietrza).
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znajdowało się przecież nie tylko pospólstwo Krakowa, ale także jego patrycjat
oraz kwiat duchowieństwa z biskupem sufraganem na czele31.
Przywołane kazanie należy do wyjątkowych w zbiorze Panegirycznych [...]
dyskursów duchownych. Większość z nich została bowiem napisana i wygłoszona wyraźnie z myślą o „celniejszym audytorze”, jak ujął to autor na karcie tytułowej. Podkreślony już wcześniej fakt głoszenia kazań w najbardziej
prestiżowych świątyniach Krakowa (w katedrze i w kościele Mariackim) zdaje się potwierdzać to przypuszczenie. Z kolei kazania głoszone w kościołach
klasztornych, w czasie uroczystości zakonnych, prawdopodobnie na specjalne
zaproszenie gospodarzy – były adresowane właśnie do nich, do duchownych,
wśród których nie brakowało przecież osób wykształconych a także potrafiących docenić kunszt kaznodziei. I chyba głównie z myślą o nich przygotowywał
swoje mowy o. Gutowski, o czym świadczą charakterystyczne i powtarzające
się formuły, w rodzaju „jako wiecie uczoni”32, „jako wiecie mądrzy”33, „jako
mówicie uczoni”34. Mówią one nie tyle o rzeczywistych słuchaczach, ile o założonym przez mówcę, wpisanym niejako w tekst wirtualnym odbiorcy i uczestniku tej sytuacji komunikacyjnej, jaką jest głoszenie kazania.
„Celniejszy auditor”, auditor urbanus, rzeczywisty czy tylko wirtualny (założony przez mówcę i „wpisany” w tekst) wymagał oczywiście, zgodnie z zasadą decorum, odpowiedniego ukształtowania wypowiedzi. Treść i forma kazania musi być dostosowana do rodzaju audytorium, o czym przypominał jeden
z poprzedników Gutowskiego na ambonie katedralnej krakowskiej Stanisław
ze Skarbimierza: Pro qualitate ergo auditorum debet sermo formari doctorum.
Per quod patet, quod aliter admonendi sunt viri, aliter feminae, a l i t e r c l e r i c i e t d o c t i , a l i t e r r u d e s e t i n d o c t i 35. Podobne przepisy znajdujemy i w XVII-wiecznej homiletyce36. Zgodnie z tą zasadą, urbanitas odbiorców powinna być skorelowana z odpowiednimi właściwościami adresowanej
do nich wypowiedzi, i to zarówno na poziomie „rzeczy” (res), jak i „słów” (verba). Zasady tej najwyraźniej przestrzegał autor analizowanych kazań, skoro,
jak zauważył bp Ozorowski, „głęboką treść potrafił łączyć z oryginalną formą”. Analizę i ocenę treści kazań Gutowskiego, które ks. Panuś określa mianem „małych traktatów teologicznych”37, pozostawiamy fachowcom, czyli teologom, jeśli zaś chodzi o ich „formę”, to chcielibyśmy zwrócić uwagę na te
elementy, które można podciągnąć pod retoryczną kategorię urbanitas.
Zob. tamże, s. 623.
Tamże, s. 17, 248, 315.
33
Tamże, s. 100.
34
Tamże, s. 335.
35
Sermones sapientiales, cyt. za: B. Chmielowska, Ars praedicandi Stanisława ze Skarbimierza, [w:] Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej, pod red. M. Frankowskiej-Terleckiej, Wrocław 1988, s. 130.
36
Zob. np. Amadeus Baiocensis, dz. cyt., s. 243-244.
37
K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, dz. cyt., cz. 2, t. 1, s. 456.
31
32
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Na gruncie retoryki czy – szerzej rzecz ujmując – teorii stylu, kategoria urbanitas nie była jednoznacznie zdefiniowana. Niekiedy mogła oznaczać pewną wytworność mowy, typową dla mieszkańców Aten lub Rzymu38. Według
Mirosława Korolki, urbanitas – „to figura świadcząca o towarzyskiej ogładzie
i zręczności krasomówczej mówiącego, polegająca na użyciu dowcipnych wyrazów, żartobliwych anegdot, przysłów, sentencji”39. Mogła się ona wyrażać
m.in. w określonym rodzaju żartu i humoru – dyskretnego, wyszukanego, eleganckiego, dystyngowanego, delikatnego i w dobrym tonie40. Przykład takiego subtelnego dowcipu odnajdujemy w przywołanej przez kaznodzieję anegdocie o cesarzu Karolu V: „Carolus Piąty cesarz miał takowe swoje żartowne
przysłowie, iż kto chce dobry rząd miasta którego poznać, trojakie «P» dobrze mu uważyć w nim trzeba, to jest Pastorem, Praeceptorem et Praetorem;
kiedy będzie miało miasto albo communitas jaka pasterza dobrego, preceptora albo mistrza dobrego, pretora albo burmistrza dobrego, nie może tam tylko dobry we wszystkim znajdować się porządek, nie tylko względem gospodarstwa doczesnego, ale też i względem dozoru dusznego; żart ci to niby był,
ale żart tak wielkiego i pobożnego imperatora godny”41.
Urbanitas, wytworność tego dowcipu ujawnia się choćby w zestawieniu z popularnym w dawnej facecjonistyce humorem skatologicznym, znanym m.in.
z opowieści o Sowiźrzale z Figlików Mikołaja Reja czy bliższej Walerianowi Gutowskiemu tzw. literatury sowizdrzalskiej42. W danym przypadku można mówić o dowcipie „z drugiej ręki”, ale sam fakt docenienia go przez kaznodzieję świadczy pozytywnie także o jego własnym poczuciu humoru. Dowodzi tego
także fragment kazania, wygłoszonego w katedrze wawelskiej w uroczystość św.
Jana Apostoła w 1666 roku. Mówca, nawiązując do starej tradycji kazań noworocznych, w których kaznodzieja obdarowywał słuchaczy różnymi podarkami43,
„częstuje” obecnych przedstawicieli różnych stanów z... kielicha, z którego pił
św. Jan w czasie ostatniej wieczerzy. Już to można uznać za przejaw specyficznego dowcipu w jego środowiskowej, kaznodziejskiej odmianie. Dowcip ten
38
Zob. Cycero, De oratore, III, 40-43, [w:] Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983, s. 156-157; J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000, s. 257.
39
Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 115.
40
Tak m.in. w pismach Cycerona. Zob. L. Winniczuk, „Urbanitas” w listach Pliniusza Młodszego, [w:]
taż, Od starożytności do współczesności, Warszawa 1981, s. 167-168.
41
Panegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 478 (kaz. 21).
42
Zob. R. Grześkowiak, E. Kizik, Wstęp, [w:] Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu „Ulenspiegla”, Gdańsk 2005, s. 7, 22, 27-28. O dwóch rodzajach żartów zob. Cycero,
De officiis, I, 104: Duplex omnino est iocandi genus, unum inliberale, petulans, flagitiosum, obscenum, alterum elegans, urbanum, ingeniosum, facetum. Cyt. za: L. Winniczuk, „Urbanitas” w listach Pliniusza Młodszego, art. cyt., s. 168.
43
Najbardziej znanym przykładem jest Jacka Mijakowskiego Kokosz [...] krakowianom w kazaniu za
kolędę dana z roku 1637. Na temat tego kazania i związanej z nim tradycji kazań noworocznych zob. J.
Krzyżanowski, Z dziejów kaznodziejstwa barokowego. Jacek Mijakowski i jego kazanie o kokoszy, [w:] tenże, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1977, s. 371-380 oraz w niniejszej publikacji artykuł R. Mazurkiewicza.
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pobrzmiewa także wyraźnie w fragmencie skierowanym do „panienek”: „Co
do panienek – i tym, lubo nierychło, ale jednak niezgorsza się ode mnie z kielicha Jana świętego dostanie kolęda, kiedy ich poczęstuję winem w tym kielichu
apostolskim będącym. Ale rzecze mi ktokolwiek: Cóż to, Ojcze, wżdy najlepszego czynicie? Jużci nam to wina w Polszcze zdrożały, a kiedy je jeszcze i pannom gębą będzie pić wolno, nie dokupi się go potym do kościoła; a do tego nie
masz ci to gorszego trunku na panieństwo nad wino. W cudzych krajach, choć
inszych nie masz napojów tylko wina, po staremu albo rzadko albo nigdy ich do
picia młodym panienkom nie dają; piją wodę przeważnie ostudziwszy ją sobie,
albo jeżeli podczas wino, to wprzód musi barzo dobrze być roztworzone wodą,
żeby tylko coś trochę koloru a zapachu winnego w nim było”44.
Mimo tych zastrzeżeń mówca nie odmawia pannom kielicha, a sens całego,
utrzymanego w wyraźnie żartobliwej tonacji wywodu i związanego z nim dowcipu stanie się jasny, jeśli wyjaśnimy, że kaznodziei chodzi o wino duchowe – krew
Pańską w sakramencie ołtarza. Tym samym ujawnia się jeszcze jedna, niezwykle
charakterystyczna cecha kazań Gutowskiego, którą można uznać za przejaw retorycznej urbanitatis – jest to wyraźna skłonność do języka metaforycznego.
Metaforę opartą na analogii uznał za źródło „wyborności i dowcipu języka” już Arystoteles45. Wspołczesny Gutowskiemu jezuita Jan Kwiatkiewicz
styl obfitujący w alegorie i figury (mira per allegoriam et insigniores figuras styli
exornatio) traktował jako jeden z fundamentów „niepospolitej wymowy” (eloquentia non vulgaris)46. Szczególnym uznaniem w czasach baroku cieszyły się
mowy, które w całości pomyślane były jako rozwinięcie zapowiedzianej w temacie metafory lub porównania, przybierały więc formę alegorii pojmowanej jako metaphora continuata. Konstruowanie takich kazań zalecali niektórzy spośród barokowych homiletów, jak polski jezuita Kazimierz Wijuk Kojałowicz47. Kazania tego rodzaju, przez włoskiego teoretyka Emanuela Tesaura określane mianem „konceptów kaznodziejskich” (concetti predicabili per
metaphora di proportione) cieszyły się w czasach baroku dużą popularnością
i nieobce były także polskiej ambonie48. Nie zabrakło ich także w zbiorze PaPanegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 112 (kaz. 5).
Retoryka, III, 10 (1410b-1411b). Zob. Arystoteles, Retoryka, [w:] tenże, Retoryka. Poetyka, przeł.,
wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 261-265.
46
J. Kwiatkiewicz, Phoenix rhetorum, seu rarioris atticismi nec vulgaris eloquentiae fundamenta et species, Kalisz 1682, s. 190.
47
Concionator extemporaneus sive sexaginta modi sacrae orationis varie formandae, Kolonia 1679, s. 3957 (Modi VIII-XI). Zob. np. Modus IX: Constat ex allegoria imperfecta, quando propositio quidem allegorica ponitur, in decursu tamen orationis non adeo tenaciter similitudini quidem cohaereat, vultu tamen proprio passim explicetur (s. 46).
48
Więcej na ten temat zob. W. Pawlak, Kazania maryjne Franciszka Rychłowskiego i problem tzw. kazań konceptystycznych, [w:] Świt i zmierzch baroku, pod red. M. Hanusiewicz, A. Karpińskiego, J. Dąbkowskiej, Lublin 2002, s. 219-242; tenże, Koncept w polskich kazaniach barokowych, dz. cyt., s. 268-308.
O „konceptowym sposobie przepowiadania” zob. też K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, dz. cyt., cz. 2, t. 1, dz. cyt., s. 349-352.
44
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negirycznych [...] dyskursów duchownych Waleriana Gutowskiego. Jak informuje Summaryjusz kazań wszystkich, „w kazaniu I. jest propozycyja taka, że
Przenajświętsza Panna kasztelem jest w niebie, do którego przy uroczystości
wniebowzięcia jej wszedł jednorodzony Syn Boski”; „w kazaniu IV. pod metaforą hiacyntowego klejnotu wysławiają się wysokie cnoty i doskonałości Hiacynta świętego”; „w kazaniu XII wywodzi się z dwóch własności albo powinności materyjalnych drzwi budynku jakiego, że Chrystus Pan drzwiami jest do
zbawienia dusz naszych”; „w kazaniu XX wywodzi się trojaki olej duchowny
w błogosławionej Kunegundzie, z którym ona przez ten żywot doczesny smarowno w niebieską wyprawiała się drogę”49. Zapowiedziane w tematach metafory lub porównania są następnie rozwijane w kazaniach, zwykle w kilku
punktach, jak w np. w mowie ku czci św. Kingi: „Nie jeden, lecz trojaki osobliwie mistyczny albo duchowny upatruję ja olej w błogosławionej Kunegundzie świętej, [...] to jest olej miłości Bożej, olej łaskawości i miłosierdzia nad
bliźnim i olej zakonnej doskonałości, najmilsi słuchacze”50.
W dalszej części kazania poszczególne „oleje” są, rzecz jasna, szczegółowo
opisane i odniesione do osoby świętej. Na przykład, jak mówi kaznodzieja powołując się na Dunsa Szkota, w oleju „te trzy znajdują się własności: pierwsza,
że jest piękny i czysty, druga, że się na wierzch po wszelkich likworach inszych
wydawa, a trzecia, iż goreć i dodawać jasnego światła może. [...] Te wszystkie
trzy własności miał w sobie olej miłości Boskiej na sumnieniu Kunegundy świętej [...]”51. Warto jednak zauważyć, że inaczej niż w wielu innych barokowych
kazaniach, metafora lub porównanie stanowi dla Gutowskiego przede wszystkim wygodną ramę dla wykładu o wiele ważniejszych wątków teologicznych.
Wykład ten wyraźnie dominuje nad metaforycznym (czy szerzej – figuralnym)
planem wypowiedzi, tak że czytelnik lub słuchacz chwilami traci zupełnie z pola widzenia zapowiedziane w temacie porównanie. Pod tym wględem „dyskursy” krakowskiego franciszkanina przypominają niektóre z wcześniejszych kazań Fabiana Birkowskiego (np. O przyrównaniu Narodzenia Panny Naświętszej
do rodzenia tęcze na niebie i budowania mostu52). Niemniej jednak sama skłonność do użycia języka metaforycznego czy alegorycznego jest wyraźna i wpisuje
się doskonale w charakterystyczną dla kaznodziejskiego baroku tendencję do
swego rodzaju wizualizacji skomplikowanych treści teologicznych.
Według wspomnianego już Kwiatkiewicza wkomponowana w tekst alegoria (ciągła metafora) jest tym piękniejsza i bardziej godna podziwu, im więcej
zawiera różnego rodzaju zaskakujących powiedzeń i olśniewa erudycją (Tanto
pulchrior et admirabilior allegoria quanto continuata illa metaphora eruditioniPanegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., k. nlb. 4r.-4v.
Tamże, s. 420 (kaz. 20).
51
Tamże, s. 424-425.
52
Kazania na święta doroczne, Kraków 1623, s. 426-433.
49
50
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bus et acuminis multiplicis capacior est)53. Dowcip albo koncept oratorski (argutia seu acumen oratorium) był z kolei pojmowany szeroko, niekiedy jako każde
nieoczekiwane powiedzenie, piękniejsze od potocznego sposobu mówienia54.
W kaznodziejstwie barokowym za szczególny dowód talentu (ingenium) uznawano m.in. kazania w całości oparte na jednym tylko słowie – kiedy, jak pisał
Nicolaus Caussinus – in una (plerumque) vocula tota concio fundabitur55. Dowcip tego rodzaju nie był też obcy Walerianowi Gutowskiemu, który całe kazanie ku czci św. Jana (Szczupłe wielkiego Ewangelisty kompendium) skonstruował jako swego rodzaju komentarz do słówka sic ze zdania Sic eum volo manere
(J 21, 22, Wujek: „Tak chcę, aby został”). W prooemium autor wyjaśnia: „Zwyczajna to praxis albo tryb jest Boski, że szeroko rozwiedzione Boskiej swojej
wszechmocności dzieła w jednej tylko samej rzeczy skompendyjować potrafią.
Szeroko rozwiódł prawo swoje Boskie, a w jednej zamknął je miłości: Hoc est
praeceptum meum ut diligatis invicem [...]. Tegoż niby trybu swojego w dzisiejszej nawet Ewangelijej świętej z Piotrem świętym Bóg wcielony zakrawa, kiedy uznawszy Piotr wysokie od Chrystusa poszanowanie swoje, iż mu dał miejsce pierwsze w apostolskim kolegium, [...] chciał się też dowiedzieć i tego, jakie
jeszcze łaski, jakie fawory i przywileje swoje chował dla Jana świętego, i spytał
się o niego: Hic autem quid? A ten co zacz Panie u Ciebie? Aż Chrystus wszytkie preeminencyje, wszytkie godności i osobliwe łaski swoje w Janie świętym
na jedno słówko sic skompendyjował: Sic eum volo manere. Przyszło na to zamilknąć Piotrowi [...]. Chrystus Pan do tego swego dzisiejszego sic nic nie przydał, a przecie że w tym samym szczupłym jednym słówku to wszytko skompendyjował, cokolwiek tylko osobliwego z rąk Jego Boskich w Janie ś‹w.› Apostole było. Pokażę ja to na teraźniejszym kazaniu moim”56.
Za typowe dla barokowej ambony przejawy dowcipu można uznać również
różnego rodzaju figury oparte na wywodach etymologicznych lub anagramy, zalecane także przez ówczesne podręczniki retoryki57. Tak np. bł. Salomea, wziąwszy pod swoją opiekę małą Kingę, miała wyrzec słowa: „Moje imię Salomea, ale
ty będziesz Sola mea, ty będziesz jedyną córką moją, w której ja świątobliwość
i czystość panieńską spłodzić niebu zamyślam”58. Z kolei „aurora według etymologijej Izydora świetego tłumaczy się jakoby aura rorans, powietrze rossę spuszczające; pożądana to była nam wszytkim i fortunna rossa, która padła na ziemię
Phoenix rhetorum, dz. cyt., s. 196.
E. Ulčinaitë, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego, Wrocław 1984, s. 62.
55
M. Neumayr, Die Schriftpredigt im Barock. Auf Grund der Theorie der katholischen Barockhomiletik, Paderborn 1938, 91. Zob. też K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, dz. cyt., cz.
2, t. 1, dz. cyt., s. 347.
56
Panegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 118, 120-121 (kaz. 6).
57
Zob. np. Kwiatkiewicz: Est lusus in verbis qui vel est traductio, vel annominatio, vel nomen aequivocum vel laus coniugatorum vel notatio nominis (Fons IV acuminum seu argutiarum). Phoenix rhetorum, dz.
cyt., s. 94.
58
Panegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 422.
53
54
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przez narodzenie Panny Przenajświętszej [...]”59. W tym samym kazaniu tłumaczy
autor znaczenie imienia Matki Bożej. Według jednego z interpretatorów „Przez
te pięć liter [...], z których jest to imię święte złożone, wyznaczają się one pięć
w Piśmie Bożym sławne białegłowy: przez M wyraża się Michol, przez A Abigail, przez R Rebekka, przez I Iudith, przez ostatnie A Abisag, które wszytkie białegłowy figurą Panny Najświętszej i rozlicznych cnót jej świetych były”.
Z kolei „Leonardus także de Utino sermone de nativitate Virginis, te pięć
liter imienia Panny Przenajświętszej będące do piąci kamieni drogich równa,
przez M Margaritham, przez A Adamantem, przez R Rubinum, przez I Iaspidem, przez A Amethistum rozumiejąc i własności tych wszytkich kamieni do
Matki Boskiej stosując”.
Wreszcie, według św. Antonina, „przez pierwszą literę M ma się rozumieć
Panna Przenajświętsza Mater universorum, Matka pospolita nas wszytkich,
przez drugą literę A Arca thesaurorum, Skarbnicą skarbów niebieskich, przez
trzecią literę R Regina caelorum, Królową na niebie, przez ostatnie A Advocata peccatorum, Patronką grzeszników, a przez I, przed literą ostatnią będące, ma się rozumieć Iaculum inimicorum, jednym szkodliwym postrzałem nieprzyjaciela dusz naszych”60.
Przywołane cytaty ukazują kolejną charakterystyczną cechę kazań Gutowskiego, jaką jest ich erudycja. Pod tym względem krakowski franciszkanin był nieodrodnym synem swej epoki, w której niezwykłą erudycję (mira eruditio) uznawano
za jeden z fundamentów niepospolitej wymowy. Jej propagator Jan Kwiatkiewicz
pisał: Quantum gemma in annulo, in auro nobiles caelaturae, purpura in praetexta,
in caelo sidera, tantum eruditio suo loco adhibita obtinet dignitatis. Admirabilem
proinde reddet oratorem et multiplex eruditio, et eruditionis usus non vulgaris61.
Podobne założenia przyświecały chyba także o. Gutowskiemu, który niemal
w każdym kazaniu powołuje się na co najmniej kilkudziesięciu autorów i przytacza w oryginalnym brzmieniu kilkadziesiąt cytatów łacińskich. Całej jego twórczości kaznodziejskiej patronuje najwyraźniej autorytet Jana Dunsa Szkota, Doktora Subtelnego, ale oprócz niego na kartach kazań (i w glossach marginalnych)
pojawia się kilkuset innych autorów, znanych mówcy z pierwszej lub z drugiej
ręki62. Kaznodzieja najwyraźniej „pragnął zaszokować słuchacza ogromem i róż59
Tamże, s. 599 (kaz. 26). Warto jednak zaznaczyć, że Gutowski wyraźnie rzadziej niż współcześni mu
kaznodzieje stosuje tego typu środki perswazji
60
Tamże, s. 604, 605, 606.
61
Phoenix rhetorum, dz. cyt., s. 46.
62
Zob. przedmowa Ad Lectorem w zbiorze Panegiryczne [...] dyskursy duchowne: In singulis hisce concionibus non aliquo fastu inani tumentem sed subtilissimi Doctori mei ingenio consonam doctrinam adduxi, ut non tantum omnium subtilitatum Principem, sed etiam totium moralitatis Canonem, Scotum nostrum
fuisse agnoscas, communi illi de eodem iure merito formato proverbio adhaerendo: Quid scit Scotum, scit totum. Omnium hoc in opere citatorum Authorum, quos ipsemet in fonte legere potui, fidelissimo calamo loca
adnotavi, si vero pro quibusdam, quos ab aliis sparsim citatos collegi adductus non quadraret locus, protestor
me extra culpam esse (k. e2r.).
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nokierunkowością swej wiedzy”, wykazując się przy tym „rzeczywistą zdolnością popularyzowania pewnych problemów filozoficzno-teologicznych”63.
Erudycja Waleriana Gutowskiego zasługuje na osobne studium; w tym momencie pragniemy tylko zaznaczyć, w nawiązaniu do wcześniejszych uwag, że
także ona jest wyrazem urbanitatis, swoistej wytworności i niezwykłości mowy.
Wprowadzanie cytatów z innych pisarzy zalecał jako przejaw ogłady już Cycero64, a w czasach późniejszych było ono uważane, obok tzw. kolorów retorycznych, za dowód urbanitatis w najwyższym stopniu. Item nota, quod summa urbanitas est rethoricorum colorum flosculis dictamina purpurare, et circumvallare proverbiis sapientum, et maiorum doctorum auctoritatibus insignire – nauczał autor
późnośredniowiecznej sztuki dyktowania65. Związek między erudycją a urbanitas widoczny jest także w siedemnastowiecznych definicjach tego pojęcia66.
Charakterystyczne dla kazań o. Gutowskiego środki wyrazu, wykazujące
zbieżność z retoryczną kategorią urbanitas, nie ograniczają się, rzecz jasna,
do rozmaitych przejawów kaznodziejskiego dowcipu, szerokiego zastosowania
metafory (zwłaszcza w funkcji ramy czy, w dawnej terminologii, „argumentu”
całego kazania) i erudycji wykraczającej chyba daleko poza „horyzont oczekiwań” przeciętnego odbiorcy. Ale też nie z myślą o przeciętnym słuchaczu
komponował swoje mowy o. Gutowski, stąd też tak liczne w nich m.in. kwestie i pytania, niekiedy z pozoru absurdalne („co robił Chrystus w niebie quoad situm et positionem corporis po swoim wniebowstąpieniu: czy chodził, czy
siedział, czy też stał?”)67 a w rzeczywistości prowadzące do poważnych zagadnień teologicznych lub filozoficznych, czy też nawiązania do niezwykle popularnej, żeby nie rzec modnej, w czasach baroku emblematyki68. Pojęcie mody
nie było zresztą obce ówczesnej wymowie kościelnej. Współbrat Gutowskiego Bazyli Rychlewicz pisał: „I nie poczytam sobie za nagany godną kradzież
owych, którzy z cudzych ksiąg i skryptów rzeczy godne pamięci, rzeczy dowcipne, nowe, osobliwe i modne z swoją materyją łączą i zdobią, albowiem perły
z morza na brzegi wyrzucone tego są, który je wprzód znajdzie i osiągnie”69.
K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, dz. cyt., cz. 2, t. 1, dz. cyt., s. 352, 253.
L. Winniczuk, „Urbanitas” w listach Pliniusza Młodszego, art. cyt., s. 171.
65
Guidonis Fabe Summa dictaminis, ed. A. Gaudenzi, „Il Propugnatore” 3, 16-17 (1890), s. 356.
66
Est autem urbanitas qua significamus proprium quendam gestum urbis et sumptam ex conversatione
doctorum tacitam eruditionem. J. Lange, Novissima polyanthea, dz. cyt., s. 1421.
67
Panegiryczne [...] dyskursy duchowne, dz. cyt., s. 5 (kaz. 1).
68
Zob. np. tamże, s. 695-696 („Chcąc kiedyś impresista jeden, wielkiej nadzieje panięcia pewnego symbolizować młodość, namalował mu z podziemnych antypodów z jasnymi promieniami swoimi dobywające
się albo wschodzące słońce, lemma takowe przydawszy: Et diem praesignat ab ortu, a z polskiego:
Gdy promienie słoneczne już spod ziemie wyszły,
Łatwo wróżyć, co li zacz ów dzien będzie przyszły.
Alludował impresista przez to swoje symbolum do poważnych obyczajów w młodości panięcia onego, po których się tak miarkował, że prędko miał uróść człowiekiem, jako po słońcu wschodzącym dzień
miarkowany być może”).
69
Kazania począwszy od Adwentu aż do Wielkiejnocy inclusive, Kraków 1698, k. nlb. c2v.
63
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Przedstawione pokrótce właściwości kazań Gutowskiego zdają się świadczyć, że starał się on nadążać za tendencjami charakterystycznymi dla barokowej ambony nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Stąd także w jego kazaniach
znajdziemy „rzeczy” nie tylko „godne pamięci”, ale także „dowcipne, nowe,
osobliwe i modne”, bliskie więc tym jakościom, które w dawnej teorii retorycznej były określane za pomocą terminu urbanitas. Dla podkreślenia zaś, że nie
chodzi tu u proste przeniesienie na grunt kaznodziejstwa cech typowych dla
wymowy świeckiej, można by użyć terminu urbanitas praedicabilis. Sądzimy, że
w przypadku kazań Gutowskiego (zwłaszcza Panegirycznych [...] dyskursów duchownych) ma ona związek z miejscem, w którym były one głoszone, i z odbiorcami, do których były adresowane. Miejscem tym – przypomnijmy – były najczęściej ambony krakowskie, i to najbardziej prestiżowe, a więc takie, do których „barok kaznodziejski” docierał najwcześniej70. Mimo zniszczeń i wzrastającej roli politycznej Warszawy Kraków w 2 połowie XVII wieku nadal odgrywał rolę duchowej i intelektualnej stolicy Rzeczypospolitej, był więc Miastem
(Urbs) w znaczeniu, jakie dawniej przypisywano Atenom i Rzymowi (polskim
Rzymem określano zresztą Kraków stosunkowo często – np. „Kraków dla wielu Świętych Ciał i Relikwii może się zwać altera Roma” – pisał ks. Benedykt
Chmielowski). Nie brakowało też w Krakowie „celniejszego audytora”, świeckich, a zwłaszcza duchownych71, których kompetencje, upodobania i oczekiwania należało uzględnić w głoszonych do nich kazaniach. Wszystkie te okoliczności najwyraźniej brał pod uwagę Walerian Gutowski, dlatego chyba w pełni
zasługuje na miano praedicator urbanus – nie tylko dlatego, że miejscem jego
działalności było Miasto, Urbs, które zresztą pojawia się (o czym był mowa) na
kartach kazań, a słuchaczami – rzeczywistymi lub wirtualnymi – przedstawiciele jego elity intelektualnej i społecznej (auditor urbanus), ale także dlatego, że
stosownie do tych okoliczności nadał swym mowom wytworny kształt „dyskursów duchownych”, co pozwala widzieć w nich realizację retorycznej kategorii
urbanitas w jej kaznodziejskim wydaniu (urbanitas praedicabilis).

70
K. Panuś, Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej, cz. 1: Od początków do czasów rozbiorów, Kraków
1995, s. 166.
71
„Wielkie nagromadzenie duchowieństwa” w Krakowie podkreśla m.in. K. Panuś. Zob. tamże, s. 168.
Zjawisko to chyba nie pozostało bez wpływu na dawne kaznodziejstwo krakowskie.
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Prezerwatywa moralna od morowego powietrza

Kazanie XXVII. Miane w Rynku krakowskim, z ordynansu Książęcia Jegomości
Biskupa Krakowskiego, podczas publicznej procesyjej naprzeciwko
morowego powietrzu, z osobliwego pasterskiego afektu, od niegoż postanowionej,
w niedzielę piętnastą po Świątkach, R. P. 1660.
Deus visitavit plebem suam. „Nawiedził Bóg pospólstwo swoje” (Łk 7, 16).
Słowa wyjęte z dzisiejszej Ewangelijej świętej straszną plagę Pańską, którą nas przez dopuszczenie morowego powietrza za grzechy nasze Bóg sprawiedliwy nawiedza, wyrażające,
napisane u Łukasza świętego w rozdziale siódmym.
Wielki on niegdy doktor Kościoła Bożego Grzegorz papież święty72, pokutujące łzy i bolesne łkania, które się z skruszonego serca dobywały świętej onej Magdaleny, pilnie w umyśle swoim rozważając i mówić nieco o nich pragnąc, taki początek dał dyskursowi swojemu:
Cogitanti mihi de Magdalenae paenitentia, flere magis lubet, quam aliquid dicere73; kiedy (prawi) rozmyślać sobie pocznę, pokutnym bólem skurczone Magdaleny onej przy nogach Jezusowych poświęconej serce, nie słowami z ust, ale płaczliwe raczej z oczu płyną strumienie i język mi do wolnego zatapiają mówienia. Chociaż bym chciał i ja, katolicy moi, przy tych solemnych teraźniejszych w mieście krakowskim oktawach, przy którychem się nabożeństwa waszego i modlitw świętych napatrzył, cokolwiek wam pociesznego o tych znakach chrześcijańskich
dusznego przed majestatem Boskim upokorzenia waszego na tym tu miejscu publicznym powiedzieć, nie mogę się na to zdobyć dla pospolitej dusz waszych pociechy, ale mi tymiż właśnie Grzegorza świętego słowami rzecz moją zacząć przyjdzie, cogitanti mihi de vestra paenitentia, flere magis lubet, quam aliquid dicere. Kiedy pomyślę i mówić do was chcę o tych pokutnych i uroczystych nabożeństwach waszych, prędzej się pewnie na łzy z oczu, niż w uściech
na słowa zdobędę, prędzej podobno zapłakać, niż co wyrzec muszę. Że dorodna ona i ślicznej płci białogłowskiej dama, wszytkę wesołą lat swoich młodych wiosnę na światowej odprawiwszy swawolej, jako jedna uteskniona lwica, kiedyżkolwiek obaczywszy się, wyje po ulicach
i rynkach miasta jerozolimskiego, Chrystusa Jezusa jako prawdziwego na chorobę swoję lekarza szukając; że ona piękna matrona, ni druga grecka Helena, urodę swoję kochając i wszytka niegdy w marnościach światowych zatopiona będąc, ni z tego ni z owego rozkudławszy się
i wymyślne na sobie poszarpawszy stroje, idzie przy nogach Zbawicielowych w łzach swoich
własnych pływać i w nich wszelakie swoje lubieżności topić; że ona Magdalena (mówię), quae
erat in civitate peccatrix74, ona grzesznica publiczna drogimi maże maściami, własnymi włosami ociera i nabożnie stopy Jezusowe całuje, niewielka jeszcze zaprawdę do płaczu okazyja,
Św. Grzegorz I Wielki, papież w latach 590-604.
Zob. Św. Grzegorz Wielki, Homiliae quadraginta in Evangelia (Homilia XXXIII), [w:] Sancti Gregorii Papae I opera omnia, accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne, Parisiis 1878 (Patrologiae Cursus
Completus. Series Latina, 76, 1239).
74
Łk 7, 37: „niewiasta, która była w mieście grzesznicą” (wszystkie cytaty z Pisma Świętego w przekładzie ks. Jakuba Wujka).
72
73
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zwłaszcza tylko uważającemu. Ale kiedy ja baczę obywatelów krakowskich, przez całą oktawę Nawiedzenia Panny Przenajświętszej u cudownego jej obrazu na Piasku, przez całą oktawę Wniebowzięcia tejże Matki Boskiej w kościele farnym w Rynku, przez tę całą oktawę teraźniejszą Jacka świętego75, patrona naszego Królestwa Polskiego, w kościele Trójcy Świętej
pokutujących i ustawicznie żebrzących u majestatu Boskiego o oddalenie gniewu jego i morowego powietrza, a Bóg wszechmogący po staremu visitavit plebem suam, zatula niejako uszy
swoje Boskie i już po pobliższych miasteczkach puściwszy tę straszną plagę swoję Boską, nawiedziwszy już okoliczne włości tą miotłą niewidomie życie ludzkie zamiatającą, ledwo nie
dziś, ledwo nie jutro tąże umiatać po karkach naszych zacznie – o, zaprawdę wielka to na mię
i znaczna, barziej do płaczu aniżeli do mówienia okazyja.
Cieszą się aniołowie i wesołe wyprawują po niebie tryumfy, kiedy jedna grzeszna dusza,
przez prawdziwą pokutę upokorzywszy się szczerze przed majestatem Boskim, porzuciwszy
wszelkie złe przeszłe nałogi swoje, wysłuchana zostaje od stwórce swojego, pozyskuje odpuszczenie nieprawości swoich i łaskę jego świętą. Większą pociechę mają z tego duchowie niebiescy, aniżeli z dziewiącidziesiąt i dziewiąci sprawiedliwych ludzi, gaudium erit in caelo super
uno peccatore paenitentiam agentem, quam supra nonaginta novem iustis76. Ponieważ tedy tak
szczęśliwa Magdalena była, że padłszy do nóg Jezusowych, wyspowiadawszy się ladajakości
przeszłego życia swojego, otrzymała od niego jubileusz zupełny wszelkich grzechów swoich,
remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum77, toć zaiste Grzegorz św. mógł dopomóc
aniołom niebieskim kompanijej i z tej pokuty tak szczęśliwej oraz z nimi ciesząc się, pocieszne raczej i radosne aniżeli płaczliwe mógł o niej formować dyskursy. Ale kiedy ja widzę, że po
spowiedziach i pokutach naszych Bóg wszechmogący nas odpycha od siebie, że nic nie dba na
prośby i modlitwy nasze, że już łuk sprawiedliwości swojej Boskiej ciągnie, a morowe na nas
hartuje i wypuszcza strzały, jednym słowem, kiedy widzę, że Deus visitavit plebem suam, że już
tym strasznym biczykiem swoim nawiedza i siecze niedalekich obywatelów i sąsiadów naszych,
trudno ja tu mam na pocieszną w tej mojej do was przemowie zdobyć się materyją.
Przybliżywszy się niekiedy sam Jezus Odkupiciel nasz nad miasto jerozolimskie i puściwszy po onych wszytkich tak rozległych, ozdobnych i nasiadłych jerozolimskich murach przenajświętsze oko swoje Boskie, wprzód zapłakał niż co wyrzekł, wprzód się rzewnie rozkwilił,
niżeli mówić począł, cum appropinquaret Iesus Ierusalem, videns civitatem flevit super illam78.
A z jakiej proszę przyczyny one łzy tak obfite rzuciły się były z oczu wcielonemu Bogu, że
przed nimi i jednego nie mógł wymówić słowa, jerozolimskie miasto obaczywszy przed sobą?
Cornelius a Lapide79 przypatrując się nabożnie temu płaczu Jezusowemu, cytuje do siebie
Cyryla św., Wielebnego Bedę i Teofilakta80 i z nimi oraz różne naznacza przyczyny tych rzewliwych łez jego, a między inszymi tę, że dusza jego przenajświętsza widziała in Verbo, widziaŚw. Jacek Odrowąż (1183-1257), dominikanin, misjonarz, patron Polski i Litwy.
Łk 15, 7.
77
Łk 7, 47: „odpuszczają się jej wiele grzechów, iż wielce umiłowała”.
78
Łk 19, 41: „A gdy się przybliżył, ujźrzawszy miasto, płakał nad nim”.
79
Cornelius a Lapide (Cornelissen van den Steen, 1567-1637), jezuita, autor komentarzy do Starego i Nowego Testamentu.
80
Św. Cyryl Aleksandryjski, patriarcha Aleksandrii, doktor Kościoła (zm. 444) lub św. Cyryl Jerozolimski, bp Jerozolimy, doktor Kościoła (zm. 386); św. Beda Venerabilis (Wielebny, Czcigodny), benedyk75
76
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ła w Boskiej istności jego, przyszłą onę pomstę Boską, przyszłe ono spustoszenie i wniwecz
obrócenie przez okrutnego Tytusa tak rozkosznego i wielkiego miasta, dlatego ex doloris vehementia, z wielkiego żalu hojnych łez zatrzymać nie mógł w oczach. Deflevit autem Ierosolimitanorum Dei in eos vindictam, et gentis suae excidium per Titum, słowa Korneliuszowe81.
Tak mówi i nasz Lyran82: flevit super illam, tum propter mala paenae, quae futura imminebant;
płakał (prawi) Chrystus Jezus nad Jerozolimą, częścią dla wielkich grzechów, którymi jerozolimczykowie obrażali Boga, częścią też dla przyszłego, które się do nich przybliżało, karania Boskiego. Jakobym i ja na to patrzył, w tym Rynku waszym krakowskim dnia dzisiejszego stanąwszy, że się to piękne i stołeczne miasto rujnować, wniwecz obracać i pustoszyć
będzie; jakobym na to patrzył, że za grzechy i zbrodnie wasze sprawiedliwa wisi pomsta Boska nad wami; jakobym na to patrzył, że was nawiedzi Bóg nie Tytusem, ale gorszym od niego, bo niewidomym i nieuchronnym nieprzyjacielem zdrowia i życia waszego nieprzyjacielem morowego powietrza, ponieważ już niedaleko inszych bliźnich naszych, już prawie tylko o ścianę, tą straszną plagą swoją nawiedza, Deus visitavit plebem suam. Jakoż tu tedy barziej nie płakać niż mówić? Już by mi pewnie przyszło i niepochybnie do tego, gdyby mi o to
nie szło, że mi tu mówić do was posłuszeństwo święte nie płakać kazało, a jeśli płakać przyjdzie, będę wolał nie pojedynkiem, ale oraz z wami wszytkimi zapłakać, a teraz, zatamowawszy łzy, już prawie pogotowiu w oczach moich będące, podam wam jednę i drugą na teraźniejszej przemowie mojej od morowego powietrza barzo łatwą i doświadczoną prezerwatywę duchowną, której zażywszy, możemy za pomocą Pańską uchronić się tego strasznego nawiedzenia Boskiego. Nie lada jakie to prezerwatywy będą, bo jednej z Rzymu samego, a drugiej aż od Afryki, z wyspy sycylijskiej zaciągnę, zdrowie wasze kochając, zaczym nie lada jakiej spodziewam się od was i oczekiwam atencyjej, tylko też i ty jedyna
Panno coś grzechowego powietrza nie znała,
Proś, aby nas powietrzna miotła nie zmiatała.
Deus visitavit plebem suam.
Naucza nas teologija święta, że dwojakie klucze do otwierania nieba zostawił Chrystus
Pan w tym wojującym Kościele kapłanom i pomazańcom swoim, n[ajmilsi] s[łuchacze]. Zostawił jedne pro foro interno, to jest do samego przynależące sumnienia, którymi kapłani
przy spowiedziach świętych przez absolucyje kapłańskie od grzechów otwierają niebo penitentom swoim. Tibi dabo claves regni caelorum, quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis, et quodcunque solveris super terram, erit solutum et in caelis83, tak o tych
kluczach do Piotra mówił niegdy sam Chrystus: tobie ja oddam klucze takie do Królestwa
niebieskiego, że cokolwiek zwiążesz albo rozwiążesz na ziemi, to będzie związano i rozwiątyn, anglosaski uczony, kapłan i mnich w klasztorze Yarrow w Angli (zm. 735); Teofilakt, abp Achridy, egzegeta, autor komentarzy do Starego i Nowego Testamentu (2 poł. XI w.).
81
Zob. Cornelius a Lapide, Commentarius in Evangelium Sancti Lucae, 19, [w:] tegoż, Commentarius
in quatuor Evangelia, t. 2: Commentarius in Evangelium S. Lucae et Ioannis, Antverpiae 1649, s. 215. Korneliusz nie cytuje, tylko wymienia autorów wspomnianych przez Gutowskiego.
82
Lyra (Lira, Lyranus) Mikołaj (ok. 1270-1349), ur. w Lyre (Normandia), franciszkanin, przez potomnych obdarzony przydomkiem Doctor utilis, autor komentarza do całego Pisma Świętego pt. Postilla in universa Biblia (lub Postilla perpetua in Vetus et Novum Testamentum). Z powodu braku dostępu do tego dzieła nie udało się zlokalizować przytoczonego przez autora kazania cytatu.
83
Mt 16, 19.
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zano w niebiesiech; o tychże kluczach mówił i u Jana świętego: Accipite Spiritum Sanctum,
quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis detenta sunt84; o tychże kluczach mówi i Wielebny Beda: Ecclesia quae fundatur in Christo, claves ab eo regni caelorum
accepit in Petro, id est potestatem ligandi atque solvendi peccata85. Zostawił drugie klucze pro
foro externo, to jest do prawa duchownego, do sądowej jurysdykcyjej powierzchownej przynależące biskupom, a samemu najpierwej bez dependencyjej od nikogo biskupowi najwyższemu, namiestnikowi Piotra świętego a Wikariuszowi Chrystusowemu. Wtenczas oddawał
Chrystus te klucze Piotrowi, kiedy go uczynił nad własną trzodą swoją pasterzem, pasce oves
meas86. Trudno by było Piotrowi i namiestnikom jego na żyzne, pożyteczne i zbawienne pastwiska owieczki Chrystusowe zaganiać, trudno by było hamować je albo spędzać do prawdziwej owczarniej, kiedy by się były po szkodliwych jakich i zaraźliwych trzęsawicach rozbiegły i pobłąkały, żadnej nad nimi powierzchownej nie mając jurysdykcyjej, zaczym kiedy mu Chrystus konferował urząd pasterski nad owieczkami swoimi, pasce oves meas, oddał mu oraz przy nim i te klucze, z którymi by był dobrze mógł ten poruczony sobie urząd
pasterski sprawować. Tu es Pastor ovium princeps apostolorum, tibi traditae sunt claves regni
caelorum87, tak śpiewa Kościół święty. O tych kluczach mamy świadectwo i w Apostolskich
Dziejach: Attendite vobis et universo gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit vos episcopos, regere
Ecclesiam Dei88, miejcie oko po sobie i po całych trzodach waszych pasterze i biskupi, ponieważ wam Duch Święty powierzył w ręce dozoru i rządu Kościoła Bożego.
Wyraźną Doktor Subtelny89 o tych obudwu kluczach napisał naukę, kiedy traktując o kluczach w Kościele Boskim będących, mówi tak: Dico, quod in Ecclesia est duplex forus, unus
secretissimus, in quo idem est accusator et reus, et ad istum pertinent claves, alius, forus publicus, quia Ecclesia habet auctoritatem, corrigendi delicta publica, etc.; istae auctoritates pertinentes ad forum publicum, possunt dici claves. Dwojaki (prawi) sąd znajduje się na ziemi
w Kościele Chrystusowym, jeden jest barzo sekretny przy sakramencie pokuty świętej, na
którym ten, co skarży, nie jest różny od winowajce, i ma ten sąd swoje własne klucze, którymi wtenczas szafuje; drugi sąd jest publiczny i jawny, kiedy Kościół Boży powierzchowną sądową jurysdykcyją karze publiczne przestępstwa, i ten także ma swoje klucze osobne,
których mu wolno według czasu i potrzeby zażywać. Tymi pierwszymi kluczami kiedy nam
kapłani na spowiedziach świętych przez absolucyje od grzechów naszych otwierają niebiosa, odpuszcza nam natychmiast miłosierny Bóg winy nasze i one wieczne męki piekielne, na
84
J 20, 22-23: „Weźmicie Ducha Świętego: których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których
zatrzymacie, są zatrzymane”.
85
Zob. Beda Venerabilis, Expositio in S. Joannis Evangelium 23, [w:] Venerabilis Bedæ, Anglo-Saxonis
presbyteri, opera omnia, t. 3, Parisiis 1904 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 92, 934).
86
J 21, 17: „Paś baranki moje”.
87
Zob. św. Grzegorz Wielki, Liber responsalis sive antiphonarius (In vigilia S. Petri), [w:] Sancti Gregorii
Papae I, cognomento Magni, opera omnia, accurante J.-P. Migne, Parisiis 1862 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 78, 790).
88
Dz 20, 28.
89
Jan Duns Szkot (1265-1308), angielski franciszkanin i znany pisarz teologiczny, przedstawiciel filozofii scholastycznej, twórca kierunku filozoficznego zwanego „skotyzmem”; w literaturze teologicznej nadano mu honorowy tytuł doctor subtilis. Niestety nie udało się zlokalizować cytatów przytoczonych przez
autora kazania.
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które przez każdy grzech śmiertelny sobie zarabiamy, odmienia nam w karanie doczesne,
które albo tu na tym świecie, albo też w czyścu wypłacać nam Boskiej jego sprawiedliwości
przyjdzie. I tak, kiedy nawiedza nas ręka Boska wojną, kiedy nas karze głodem i nieurodzajem, kiedy karze chorobami, powodziami, morowym powietrzem, po ulicach i rynkach miejskich trupami drogę ścieląc, wszytko to na doczesne grzechów naszych karanie Bóg sprawiedliwy czyni. A odpuszczaż też nam kiedy dobrotliwy Pan te karania doczesne? Odpuszcza natenczas, gdy Chrystusowi Wikariuszowie z nieprzebranego skarbu zasług Zbawiciela naszego, Najświętszej Matki jego i inszych świętych Boskich pozwalają nam jubileuszów
świętych, udzielają na pewne czasy odpustów zupełnych, już natenczas nie tylko nam Pan
Bóg z nieskończonej dobroci i łaskawości swojej przez sakramentalną absolucyją kapłańską odpuszcza wszytkie winy, nie tylko nam przemienia karanie wieczne w karanie doczesne, lecz względem nadanego zupełnego odpustu od namiestników swoich odpuszcza nam
i daruje zupełnie wszytko karanie nieprawościom i grzechom naszym korespondujące.
Cóż mi teraz na to rzeczecie? Że lubo świeżo w tym miesiącu mieliśmy tu jubileusz albo
zupełny odpust od winy i od karania po wszytkich kościołach zakonu Franciszka świętego od samego Chrystusa Pana niegdy w kościółku Porcyjunkuli pozwolony, a od jego wikariuszów na dzień Panny Maryjej Anielskiej po wszytkim świecie rozszerzony90, lubo byśmy mieli przy tych uroczystościach różnych odpusty zupełne od tejże Stolice Apostolskiej konferowane, a przecie Deus visitavit plebem suam, przy tych odpustach zupełnych
nie odpuścił nam Pan Bóg tego strasznego doczesnego karania morowego powietrza, ale
nas jawnie nawiedzać tą plagą swoją poczyna. Nie ma ta rzecz odpowiedzi, chyba tę, żeśmy
się byli nie dobrze znać na te odpusty wszytkie dysponowali, dlategośmy ich też podobno
nie dostąpili, albo jeżeliśmy byli dostąpili, znowuśmy się znać do naszych dawnych nałogów i obrazy majestatu Boskiego wrócili. Znajdowało się podobno i takich niemało, którzy bynajmniej na te wszytkie uroczystości i odpusty nie dbając, ani wspomnieli o spowiedzi św. i o powstaniu z grzechów swoich, dlatego Pan Bóg już dalej wytrzymać i ścierpieć
zniewag swoich nie mogąc, już nas bić oczywiście i karać tą miotłą morową zaczyna, Deus
visitavit plebem suam. Już to gas91 na cię, nienasycony i chciwy w zbiorach swoich łakomcze, już podobno lada w dzień przyjdzie na cię jeden taki niespodziewany wiatrek, że zaledwie co przed wieczorem na przykład szkatułę twoję zamkniesz, ażebyś jej dla ubogiego
na rynsztoku leżącego dnia jutrzejszego nie ruszył, tym wiatrem dotkniony przy niej sam
oraz upadniesz i niemym trupem zostaniesz; już się przybliża i na cię, sprośny cieleśniku,
taka nieszczęsna godzina, że tylko raz w nieczystościach swoich zatopiony ziewniesz, aż zaraz mowę zamkniesz i życia doczesnego pozbędziesz; wiedz i ty o tym, bestyjalski obżerco, że już ta chwila nadchodzi, w którą ty niosąc twój zwyczajny spory kufel do gęby i rozumiejąc, że dosyć humorowi swojemu uczynisz, śmierć sobie w pierwszej kropli połkniesz,
strzeż Panie Boże, żeby tylko nie wieczną; nie wybiegasz się i ty, mężobójco okrutny i któ90
Porcjunkula (łac. portiuncula – cząsteczka) – mały kościółek niedaleko Asyżu odbudowany przez
św. Franciszka (obecnie wewnątrz późniejszej bazyliki), z powodu objawień śpiewów anielskich poświęcony Matce Bożej Anielskiej; wiernym nawiedzającym Porcjunkulę w dniu 2 sierpnia papież Honoriusz III
nadał odpust zupełny, w roku 1622 rozszerzony przez papieża Grzegorza XV na wszystkie kościoły franciszkańskie.
91
gas – biada, zguba.
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ryś się kiedyś pastwił nad niewinną krwią bliźniego swojego, bez wszelkiego krwie rozlania
w mgnieniu oka sam zginiesz. Mogę podobno do was mówić bezpiecznie z Jonaszem prorokiem, Adhuc quadraginta dies et Cracovia subvertetur92, już ci więcej cierpieć Krakowie
Bóg nad dni czterdzieści nie może; te nabożeństwa, te spowiedzi, te komunije święte, które tak często odprawujemy, są to tylko jakoby cerymonije, które z Bogiem czyniemy, kiedy bynajmniej nie poprawiamy złego żywota naszego. Na każdej świętej spowiedzi obiecujemy Bogu nie obrażać więcej przenajświętszego majestatu jego, inaczej bowiem prawdziwa być i szczera spowiedź nie może, a my z kościoła zaledwie wyszedłszy, zaraz w tęż kałużę, też sprosności, w też ciężkie grzechy upadamy, na ubogich miłosierdzia pasz, rozpusty93i wszeteczeństwa wielkie, pijatyki, wyniosłości i cudze ukrzywdzenia panują, do prawdziwej się pokuty nie zabieramy. Adhuc quadraginta dies, cud będzie, kiedy nam Bóg dni
czterdzieści wytrwa, a jednego tysiąca po drugim tak zmiatać nie będzie, że tylko miejskie
mury świadkami gniewu Bożego zostaną.
Podaję wam tu także do uwagi casum albo trafunek takowy, kiedy by się na spowiedzi
trafił takowy penitent spowiednikowi, który by wyspowiadawszy się grzechów swoich, nie
chciał od niego żadnej akceptować pokuty, wszelkie karanie swoje referując do samej ręki
Boskiej, albo tu na tym świecie, albo w czyścu. Jeżeliby powinien kapłan dać takowemu absolucyją, czyli nie? Jest to casus albo traf od samego proponowany Subtelnego Doktora,
który on tak rezolwuje, że jeżeliby grzesznik taki nie poddał się pod kapłańską spowiednika swojego jurysdykcyją, tylko względem samej z grzechów absolucyjej, a miasto niego całą
taksę karania swojego oddałby w ręce Bogu, albo tu na tym albo na onym świecie, powinien by kapłan absolwować go i rozgrzeszyć, ażeby mu okazyjej do jakiej desperacyjej nie
dał. Si tantummodo se velit submittere huic, quantum ad commutationem paenae aeternae in
temporalem, et non quantum ad taxationem paenae totalis, sed tantum, quantum ad illam et
illius taxationem, vult se subdere manui Dei, vel hic, vel in purgatorio, non expediret talem sine
absolutione repellere, tunc enim recederet desperatus, tak mówi Doktor.
Nie rozumiem ci ja tego, ażeby tu który między wami znajdował się takowy, który by
pokutując i spowiadając się przy tych różnych uroczystościach wspomnionych, przyjąć nie
śmiał od kapłana naznaczonej za grzechy swoje pokuty, woląc raczej być karany samą ręką
Boską, ale to twierdzić mogę, że niemało jest takowych, którzy za ciężkie i wielkie grzechy
swoje proporcyjonalnej przyjmować nie chcą od spowiedników pokuty. Kiedy im grzeszyć
przyjdzie, to chociażby największym nieprawościom zdołają, a kiedy pokutować, jako najmniejszą sobie zadawać każą pokutę, pościć nie mogą, modlić się nie mogą, mortyfikacyjej
żadnej wycierpieć nie mogą, jałmużny dać nie mogą albo nie chcą, ale grzeszyć chcą i mogą, i odmówiwszy trzy paciorki za grzechy takowe, z których za każdy z osobna w Kościele
Boskim pierwej przez całe siedm lat było twardo pokutować potrzeba, tak sobie rozumieją, że już zbyli wszytkiego. Trzeba by właśnie rzec do nich z Chryzostomem świętym94: Christiane delicatus es miles, si putas te posse sine pugna vincere, sine certamine triumphare95; dePor. Jon 3, 4: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa będzie wywrócona”.
pasz – brak.
94
Św. Jan Chryzostom (Złotousty), patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (zm. 407).
95
Cytat niezidentyfikowany.
92
93
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likacki żołnierz z ciebie chrześcijaninie, który rozumiesz, że zwyciężyć i tryumfować możesz
nad występnymi narowami twoimi, nic się im nie sprzeciwiając, bynajmniej z ciałem twoim
nie walcząc, ale i owszem ulegając mu i folgując we wszytkim. Wiedzże o tym każdy takowy,
że ono karanie, któregoś ty według proporcyjej grzechów, pochlebiając sam sobie przyjąć
nie chciał od spowiednika, zostało po staremu w rękach Boskich. Niemało jest i takowych,
którzy choć akceptują od ojców duchownych całą pokutę sobie naznaczoną na satysfakcyją grzechów swoich, po staremu albo jej nic nie wypełniają, albo ledwo którą cząstkę, i to
dość lada jako, nie z chęcią, nie z nabożeństwem, jako owo mówią pospolicie, byle odbyć.
Niechajże wiedzą i ci, że to karanie ich także zostało w rękach Boskich i już widzę, że tym
podobno karaniem sprawiedliwa ręka Boska zamierzyła się na nas teraz i spuści je na karki
nasze przez dopuszczenie morowego powietrza, ażebyśmy, jako jedno liście z drzewa, jeden
wedle drugiego nagle padali o ziemię na ukaranie grzechów i nieprawości naszych.
Już widzę blisko ten czas, kiedy tu wszędzie gdzie tylko teraz stojemy, trupy cuchnąć
będą i ludzkimi ciałami wszytko to miasto i przedmieścia poburkowane zostaną; już niedaleko ten czas, kiedy bez dzwonienia, bez kapłanów, bez procesyjej, chrześcijańskie, zakonne i kapłańskie ciała po polnych, mniej poczciwych, nieświęconych grześć będą mogiłach; już niedaleko ten czas, kiedy hakami jako jeden gnój ciała nasze szarpać a po rynsztokach psi i kotki snadź nimi żywić i karmić się będą. Jeżeli pamiętacie przed lat jedenastą,
jako nie tylko po wszytkich ulicach i przecznicach w tym mieście, po wszytkich prawie kamienicach rynkowych, po wszytkich sobie przyległych przedmieściach, ale też i po wszytkich klasztorach zakonnych, wolno sobie i bezpiecznie śmierć z swoją zaraźliwą uwijała się
miotłą, jako tak wiele tysięcy samych mieszkańców i obywatelów tutecznych pobiła, że do
tego jeszcze czasu nie obaczył się Kraków ani napełnił tak, jako był ludny przedtym96; teraz jeszcze podobno gorszą Bóg na nas plagę gotuje i chce tak wszytko wymieść i wyplonić
to miasto, że i rodziców, i dzieci niewinne pobierze, a same tylko domy wasze na kształt
96
Kaznodzieja wspomina tu zapewne wielką epidemię „czarnej śmierci” – dżumy, która nawiedziła
Kraków w latach 1652-1653 i pochłonęła od 33 do 37 tysięcy ofiar. O wyludnieniu się miasta świadczy jego
opis z 1653 roku, w którym czytamy, że „domów tak wiele próżnych na przedmieściach, ledwie nie połowa, powietrzem i żołnierzem zniesione, ludzi połowa wymarło, kościoły świadczą, jako wiele bywało w dni
święta i w kościele bywało 300, a teraz i stu dni nie będzie”. Kupiec Jan Markiewicz zapisał w swoim diariuszu, że „dla braku grabarzów leżą psom na pastwę trupy po ulicy, po kilkaset umiera codziennie, reszta
ucieka z Krakowa” (oba cytaty za: J. Bieniarzówna, Schyłek świetności, [w:] Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków
w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1994, s. 359, 363). W czasie trwania zarazy wprowadzano zakaz pochówków w kościołach. Opis Gutowskiego wiernie więc oddaje mroczną atmosferę „zapowietrzonego” miasta. Wątpliwości nasuwają się w związku z chronologią kazania datowanego na rok 1660. Autor wspomina
epidemię sprzed lat jedenastu, a więc z roku 1649. Jednak z dokonanego przez A. Karpińskiego (W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000, s. 314-315) zestawienia epidemii
w dużych miastach Rzeczypospolitej w latach 1501-1750 wynika, że w roku 1649 Kraków był wolny od zarazy, która pojawiła się rok później. Opis Gutowskiego najbardziej pasuje do wspomnianej już wielkiej
epidemii dżumy z lat 1652-1653. Możliwe, że po latach (kazanie wydane zostało w roku 1675) autora zawiodła pamięć albo co do czasu epidemii, albo wygłoszenia kazania – mogło być wygłoszone nieco później
(kolejne „powietrze” nękało Kraków w latach 1660, 1661, 1662). O zarządzonych w roku 1660 przez bpa
Trzebickiego nabożeństwach do św. Rozalii wspomina jednak J. Kracik (Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków 1991, s. 166). Zawarty w kazaniu opis miasta „zapowietrzonego” można też traktować jako opis idealny powietrza w ogóle, na który nałożyły się obrazy różnych epidemii, niemal regularnie nawiedzających siedemnastowieczny Kraków.
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jednej okropnej zostawi pustyni. Tak nam o tym prorokuje Ezechiel prorok święty w rozdziale siódmym, kiedy mówi: Haec dicit Dominus Deus, finis venit, venit finis, venit contritio super te qui habitas in terra, venit tempus, prope est dies occisionis97. Posłuchaj (prawi) co
żywo, co sam Pan mówi do was, że już przyszedł koniec wasz i tak smętne następują czasy,
że jako jedne śmieci zmiatać z ziemie ludzi rozumnych i odbierać im życie doczesne każe.
Et non parcet oculus meus, nec miserebor, sed vias tuas imponam tibi, et abominationes tuae
in medio tui erunt, et scietis quia ego sum Dominus percutiens98; już dalej patrzyć przez spary oko moje Boskie na grzechy wasze nie będzie, już też aż nazbyt było miłosierdzia mojego nad wami, teraz zawalę drogi wasze własnymi ciałami waszymi i w pół rynku świecić będziecie brzydkościami swoimi, a tak dopiero uznacie Pana nad sobą, że was poskromić, wychłostać i wyplonić umie, gdy wam na wszytko złe rozbiegają się koła.
Cóż z tym czynić, dla Boga, jaką dać radę sobie mamy, żebyśmy wszyscy a wszyscy tak marnie nie poginęli? Rada być lepsza nie może, tylko udać się naprzód do onej rzymskiej prezerwatywy, o której w kościelnych historyjach swoich Baroniusz99 pisze. Wieku szóstego, w Roku Pańskim pięćsetnym dziewięćdziesiątym, za Pelagijusza Wtórego papieża100 było w Rzymie powietrze takowe, że ludzi każdodziennie niezliczona liczba umierała. Umarł był i ten
sam Ojciec Święty powietrzem Pelagijusz Wtóry, widziane były jakieś strzały padające z nieba, które kogo się dotknęły, zaraz polegać musiał, że prawie wszytek Rzym tak wielki i ludny
pustoszyć się począł, głód do tego dokuczał i wszelkie utrapienia onych trochę pozostających
obywatelów ściskały. Sporządza wtym Bóg wszechmogący zgodne wszytkiego duchowieństwa
intencyje, że sobie za papieża po śmierci Pelagijusza jednostajnymi wszyscy obierają głosami Grzegorza Świętego, ufając w świątobliwości jego, że zagniewana ręka Boska być miała
ubłagana przez niego i doczekać się nad sobą świętego jego miłosierdzia mieli. Cóż czyni ten
święty namiestnik Chrystusów? Skryć się i wymówić żadną miarą od papiestwa nie mogąc,
choć tego z dusze pragnął i różnych na to próbował sposobów, poczyna żarliwie na kazaniach
swoich grzechy rzymskie strofować, poczyna do poprawy żywota i szczerej skruchy serdecznej
dusze ludzkie zwabiać, do różnych kościołów publiczne procesyje z litaniami czynić. W jednej procesyjej szli duchowni, w drugiej mężczyzna, w trzeciej zakonnicy, w czwartej mniszki,
w piątej niewiasty mężate, w szóstej wdowy, w siódmej ubodzy i dzieci, ci wszyscy do jednego się na każdy dzień inszego kościoła schodzili i tam rzewliwym płaczem, lamentem i krzykiem, same prawie wysokie przebijając niebiosa, tym sposobem surowy gniew Boski błagał.
Umarło było przy tych nawet procesyjach dnia jednego ośmdziesiąt ludzi oraz, przecież jednak drudzy nie ustawali wołać miłosierdzia Pańskiego aż póty, póki się Bóg nie zmiłował nad
nimi i plagi onej tak strasznej od nich nie oddalił101.
Ez 7, 5-7.
Ez 7, 9.
99
Baronius Cesare (1538-1607), kardynał, historyk Kościoła, autor Annales eccesiastici a Christo nato
ad annum 1198.
100
Pelagiusz II, papież w latach 579-590.
101
Por. P. Skarga, Roczne dzieje kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, wybrane z rocznych dziejów kościelnych cesara Baroniusza kardynała S. R. K. nazwanych Annales eeclesiastici, Kraków 1607, s. 586, 588: „Rok ten [Rok Pański 590] wielką zarazę do Rzymu wniósł, to jest nagłe śmierci i złe
morowe powietrze. Począł P. Bóg od domu swojego: bo papież Pelagius Wtóry tą chorobą uderzony na in97
98
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Pisze i Gregorius Turonensis102, że kiedy we Francyjej za czasu Guntetamna króla szerzyło się barzo morowe powietrze, sam pobożny król, barziej kapłańską niż królewską w tej mierze pokazując czułość i żarliwość po sobie, tym przykładem rzymskim Grzegorza świętego wydał edykt takowy na poddaństwo swoje, ażeby się wszyscy przez całe trzy dni i nocy na modlitwy do kościoła schodzili, żadnego pokarmu ani trunku nie zażywając oprócz wody i kawałka
chleba jęczmiennego, sam oprócz tego obfite i hojne jałmużny między ubóstwo wysypał, i tak
tą świętą prezerwatywą lud swój od onej srogiej zarazy morowej zachował103. Tak czytamy
i w żywocie Karola świętego104, kardynała i protektora niegdy zakonu naszego, arcybiskupa
medyjolańskiego, że kiedy miasto medyjolańskie powietrzem wielkim było zarażone, nie do
inszej udał się był prezerwatywy, tylko do tej, do której Grzegorz święty w Rzymie: nakazał
także publicam supplicationem, procesyje i modlitwy publiczne po kościołach, a sam najpierwej powróz założywszy na szyję, boso Krzyż święty niosąc i dźwigając na ramionach swoich,
przed owieczkami swoimi przodkował, tym przykładem pasterskim do prawdziwej ich przywabiając pokuty, i tak tą duchowną prezerwatywą ów surowy gniew Boski uśmierzył.
Do tejże właśnie a nie do inszej nas prezerwatywy zachęca i wiedzie czujność pasterska
dozornego pasterza naszego105, kiedy zawczasu zabiegając surowej sprawiedliwości Boskiej,
a rzymskim torem idąc Grzegorza Papieża świętego, tę publiczną Książę Jegomość dzisiejszą
z kazaniami po rynku ordynował procesyją, ażebyśmy na niej za przyczyną świętych Pańskich
błagali zagniewanego Boga. Mielibyśmy go tu byli z nami obecnego, gdyby mu insze trudności do senatorskiej jego przynależyte funkcyjej przeszkodą nie były, w osobie jednak jego
dopomaga nam oto szczerze Jegomość Ksiądz Sufragan106 tej fatygi i nabożeństwa naszego,
ażebyśmy przykładem jego wzbudzoni, jako najniżej upokarzali się przed majestatem Boskim uśmierzając surowość sprawiedliwości jego. Potrzeba nam tu tedy a potrzeba konieczszy żywot poszedł. Za nim niezliczona liczba ludzi umierała i prawie miasto puste czyniła. Widziane były jakieś strzały spadające z nieba na ty, co umierali. [...] A iż powietrze ono złe barzo ludzie zabijało i prędkiego ubłagania Boskiego gniewu potrzebowało, Grzegorz św. lud do pokuty kazaniem upominać i z różnych
kościołów procesyje z litaniami czynić kazał. W jednej szli duchowni, w drugiej mężczyzna, w trzeciej mniszy
i zakonnicy, w czwartej mniszki, w piątej niewiasty mężate, w szóstej wdowy, w siódmej ubodzy i dzieci. Ci
do jednego się na każdy dzień inszego kościoła schodząc, tam płakali i P. Bogu się korzyli i gniew jego błagali. A choć jednego dnia ośmdziesiąt ludzi na onych litaniach nagle umarło, jednak schodzić się i wołać do
P. Boga nie przestali, aż uprosili; a Grzegorz św. stał się im jednaczem czasu gniewu i inszą procesyją albo
litanie na dziękowania P. Bogu za ono dobrodziejstwo złożył. Acz jeszcze nie zgoła ono zle powietrze ustawało”. Jak widać, Gutowski niemal dosłownie powtórzył fragment roczników Skargi-Baroniusza.
102
Grzegorz z Tours (ok. 540-594), historyk łaciński, autor m.in. Historiarum libri X (Historia Francorum), pierwszej historii Franków.
103
Grzegorz z Tours, Historia Francorum, IX, 21, [w:] S. Georgii Florentini Gregorii, Turonensis episcopi,
opera omnia […], Parisiis 1849 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 71, 502-503). Guntetamn –
właściwie Guntchramnus. Fragment o epidemii we Francji Gutowski powtórzył niemal dosłownie za Skargą, zob. Roczne dzieje kościelne, dz. cyt., s. 589.
104
Św. Karol Boromeusz, abp Mediolanu, zm. 1584.
105
Mowa o Andrzeju Trzebickim, biskupie krakowskim w latach 1658-1679. Do grona osób szczególnie
zasłużonych w walce z zarazą w latach 1677-1679 zaliczył go A. Karpiński. Biskup nie tylko pożyczył miastu 2 tys. florenów, ale także „w trudnych dla Krakowa latach 1677-1680 z własnych dochodów utrzymywał setki zapowietrzonych i chorych oraz wszystkie krakowskie klasztory” (W walce z niewidzialnym wrogiem, dz. cyt., s. 127, 141). Wspomniana przez kaznodzieję „czujność pasterska” biskupa miała też więc
bardzo konkretny, materialny wymiar.
106
Mikołaj Oborski, biskup sufragan krakowski w latach 1658-1689.
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nie z tajemnej serc naszych krynice łzy pokutne wytryskać, potrzeba nam szczerą a nieodmienną obiecać złego żywota poprawę, potrzeba z świętym samo niebo przenikającym modlitw naszych krzykiem stanąć przed majestatem Boskim i tak długo przeraźliwym lamentem
serce Pańskie miękczyć, póki nie raczy się zmiłować nad nami i tak w cale zdrowie nasze zachować, jako mu jeszcze aż do tych czas z Boskiego miłosierdzia swojego folguje.
Udali się do płaczu niniwitowie za kazaniem Jonasza proroka, paenitentiam egerunt in
praedicatione Ionae107, aż wnetże u Pana Boga miłosierdzie znaleźli. Commiseratus et misertus est, salvavit, pepercit, in homines sua benignitate liberalissimus paenam pro peccatis dissolvens, mówi Efrem święty108. Łzy pokutujących (prawi) niniwitów do tego Boga wszechmogącego przywiodły, że wszytko ono karanie, które się zesłać na nich przez proroka groził, cale darować im i odpuścić raczył. Płacze Piotr zaprzawszy się Mistrza, flevit amare109,
aż po nim mówi Bernardyn święty110: Audio Petrum flentem amare, non audio orantem, quia
lacryma amara flectit Omnipotentem; słyszę (prawi) nie ustną czyniącego modlitwę, ale żarliwie i rzęsisto łzy toczącego Piotra, aż nim zaraz ku sobie Boskie miłosierdzie skłonił. Płaczem Magdalena zupełny odpust grzechów swoich przy nogach Zbawicielowych zjednała,
lachrymis coepit rigare pedes eius111, a Chryzostom święty nie tylko to Magdalenie samej,
lecz wszytkim obiecuje płaczącym: Nemo ad Deum aliquando flens accessit, qui non quod
postulaverit accepit112; jeszcze (prawi) ani o jednym wiedzieć mi się nie dostało takowym,
który by za łzy swoje wszytkiego u Boga miłosiernego nie dostał. Zaczym i nasze łzy, aza
tak będą szczęśliwe, kiedy je z skruchą wytoczemy na tej dzisiejszej procesyjej, że to powietrze morowe, którym nam Pan Bóg przegraża, oddalić od nas potrafią.
Rozmaite czyni morowego powietrza deskrypcyje Portus113 o powietrzu pisząc, że jednak pospolita w ludziach zapowietrzonych choroba jest gorączka, dlatego Galenus i Hipokrates114 takowego dają morowego powietrza definicyją: Pestis est febris contagiosa, a nutrimentorum vel aeris corruptela proveniens115; powietrze morowe nic nie jest inszego, tylko jedna zaraźliwa i przyrzutna gorączka, która albo z codziennych potraw ludzkich zaraży [sic], albo też z samego powietrza zepsowania pochodzi. Gorączka ta powietrzna rozmaite i cudowne podczas u siebie skutki wydawać zwykła, jako pisze Grzegorz święty o pacholęciu jednym, że w pewnym kraju bydło u pana swego pasając i powietrzem morowym
zarażone będąc, rozmaitymi naprzód językami mówiło, tak udawając, że było zachwycone
Mt 12, 41: „pokutę czynili na kazanie Jonaszowe”.
Św. Efrem Syryjczyk (ok. 306-373), diakon w Edessie, twórca hymnów; cytat niezidentyfikowany.
109
Mt 26, 75: „A wyszedłszy z dworu [Piotr], gorzko płakał”.
110
Prawdopodobnie św. Bernardyn ze Sieny, reformator zakonu franciszkanów, zm. 1444; cytat niezidentyfikowany.
111
Łk 7, 38: „poczęła łzami polewać nogi jego”.
112
Cytat niezidentyfikowany; być może zaczerpnięty ze znanego Gutowskiemu dzieła Laurentiusa Beyerlincka, Magnum theatrum vite humanae (zob. hasło lacrymae, [w:] t. 4, Lugduni 1678, s. 793).
113
Prawdopodobnie Portus Franciscus (1511-1581), lekarz francuski, autor Medica decas.
114
Galen (129-199), jeden z najwybitniejszych lekarzy starożytności; Hipokrates z Kos (ok. 460-370
przed Chr.), najsławniejszy lekarz starożytności.
115
Zob. Laurentius Beyerlinck, Magnum theatrum vitae humane, t. 6, Lugduni 1678, s. 297 (hasło pestis, pestilentia): Varias autem pestis definitiones colligit Portus l. I, c. 4, de Peste. [...] De mente Galeni et Hippocratis, pestis est febris contagiosa, a nutrimentorum vel aeris corruptela proveniens.
107
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do nieba i tamże tych języków nabyło, a potym za tajemna sprawą Boską jako jedno psię
ręce na sobie kąsając umarło116. Procopius historyk117 także świadczy, historyją o wojnie
perskiej pisząc, że w wschodnich krajach około Roku Pańskiego 544 tak srogie było powietrze, że w Carogrodzie po piąci, a potym i po dziesiąci tysięcy ludzi na dzień umierało, a tak
się naprzód tym zdało, którzy byli zapowietrzeni, że czartów widywali przed sobą, a potym
w srogie zaraz gorączki wpadając, od rozumu wszyscy odchodzili i stróżom swoim wielką
ciężkość i uprzykrzenie czynili. Dokłada Evagrius118, iż w inszych potym królestwach przez
lat pięćdziesiąt spełna takowa niemoc trwała, i na pamiątkę oddalenia powietrza takiego
Grekowie dzień Matki Bożej, który my dniem Gromnicznym, a oni Hippapantem zowią,
najpierwej święcić poczęli119. Aleć i teraz przed lat kilką zaraz na początku papiestwa dzisiejszego Ojca Świętego Aleksandra Siódmego120, kiedy w Rzymie było powietrze (którego i mnie się nieco było samemu dostało) dziwne a różne po sobie niektórzy zapowietrzoni
ludzie pokazowali afekcyje. Jedni, jak skoro tylko w nich zawzięła się gorączka, niezmiernym głosem wołali aż do śmierci; drudzy zaraz szaleli i do rzeki Tybru z wysokich murów
skakając tonęli; trzeci ustawicznie bez przestanku się śmiali, a niektórzy rozpłakawszy się,
zatamować łez swoich nie mogli, póki tylko duch w ciele zostawał. Jeżeli tedy chcemy, ażeby nas ta sroga gorączka minęła, teraz zawczasu, obfitym własnych łez naszych likworem
ochłodźmy sobie pulsy nasze, teraz zawczasu tą świętą prezerwatywą obwarujmy zdrowie
nasze, żeby nas z nagła te wymienione albo onym podobne nie wzięły afekcyje; mamy li płakać na potym, w powietrzne wpadłszy szleństwo, bez pożytku żadnego, jak drudzy niegdy
musieli, lepiej że teraz wytoczemy i wylejemy te łzy z oczu naszych, które nam taką korzyść
i pożytek przyniosą, że nimi grzechy nasze i nieprawości zgładziwszy, surową sprawiedliwość zmiękczemy rozgniewanego stwórce i Pana naszego.
Nie chwalił tego Paweł święty, gdy jego mili koryntczykowie płakali albo w smutku zostawali, chyba natenczas, kiedy on płacz albo smutek ich obracał się w pokutę i był według Boga:
Gaudeo non quia contristati estis, sed quia contristati estis ad poenitentiam, contristati enim estis
secundum Deum121. Niegodzien pochwały i on smutek okrutnego Heroda, o którym przy dzisiejszej uroczystości męczeństwa albo ścięcia Jana świętego Chrzciciela wspomina nam Koś-

116
Zob. św. Grzegorz Wielki, Dialogum libri quatuor de vita et miracula patrum italicorum et de aeternitate animarum, IV, 26, [w:] Sancti Gregorii Papae I, cognomento Magni, opera omnia. Ad manuscriptos codices Romanos, Gallicanos, Anglicanos emendata, aucta, et notis illustrata, accurante J.-P. Migne, t. 3, Parisiis 1895-1903 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 77, 561-564). Według św. Grzegorza chłopiec miał na imię Armentarius.
117
Prokopiusz z Cezarei (ok. 490-560), historyk i retor grecki, autor m.in. Historii wojen.
118
Prawdopodobnie Ewagriusz Scholastyk (zm. ok. 600 r.), autor Historii Kościoła obejmującej lata
431-594.
119
Autor powtarza tu niemal dosłownie fragment Rocznych dziejów kościelnych Skargi, zob. dz. cyt.,
s. 540.
120
Aleksander VII, papież w latach 1655-1667.
121
2 Kor 7, 8-9: „Iż chociam was zasmucił w liście, nie żal mi; a chociabym też żałował widząc, iż on list
(chociaż na godzinę) zasmucił, teraz raduję się. Nie iżeście się zasmucili, ale iżeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem byliście zasmuceni wedle Boga, żebyście w niczym nie szkodowali z nas”.
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ciół Boży: Contristatus est rex propter iusiurandum, et propter simul discumbentes122, że się zasmucił i zafrasował, kiedy mu skoczka swawolną instancyją wniosła o głowę niewinnego Baptysty. Był to smutek nieszczęsny, mówi Ambroży święty123, miasto pokuty królewskiej raczej
bezbożność i okrucieństwo jego wyrażający: Quod dicit contristatus est, non paenitentia regis,
sed confessio iniquitatis est124. Niechwalne będą ani pożyteczne bynajmniej łzy nasze, jeżeli je
sobie na to zachowamy, ażebyśmy je (broń Boże!) w onych zaraźliwych gorączkach powietrznych odszedłszy od siebie, poniewolnie i głupie toczyli; teraz nam chwalne być mogą i pocieszne duszom naszym, kiedy je deliberate, dobrowolnie i nabożnie wyciskać z serc naszych i na
znak szczerej pokuty prezentować majestatowi Boskiemu będziemy.
Zowie nabożne łzy nazyjanzeński Grzegorz święty125 peccati diluvium et mundi expiamentum, grzechów wszytkich i światowych marności potopem; zowie nabożne łzy Augustyn
święty126 wikaryjami albo wicesgerentkami przenajdroższej krwie Chrystusa Jezusa, lachryma est passionis Christi vicaria127, nic inszego wyrazić przez to nie chcąc tylko to, że jako Jezus, gdy cierpiał, męką swoją gładził wszytkiego świata grzechy, tak nabożne chrześcijańskie
oko, kiedy się za swoje niedoskonałości rozkwili, tym zbawiennym dżdżem i miłą w oczach
Boskich rosą myje i płucze nieprawości wszelkie, na grzesznej duszy będące. Zowie na ostatek nabożne łzy święty opat celleński128 fabrykatorkami albo budowniczymi rozkosznego
raju, lachryma aut paradisum invenit, aut paradisum facit129, a święty Petrus Chrysologus130
wydziwować się potędze i mocy łez z pokutnej źrzenice płynących nie mogąc, takową eksklamacyją czyni: O quanta vis in lacryma peccatorum, rigant caelum, terram diluunt, extinguunt gehennam, delent in omne facinus latam divina promulgatione sententiam!131. O, jaka
(prawi) moc, jaka we łzach pokutującego grzesznika potęga, rosi nimi i skrapia niebiosa,
obmywa i chędoży tę ziemię, gasi nieugaszony piekła gorącego ogień i same nawet sentencyje albo dekrety Boskie na pokaranie grzechów naszych ferowane kasuje i zgładza; czemuż ich tedy hojnie toczyć i publicznie tu teraz wszyscy wylewać za ciężkie grzechy nasze
122
Zob. św. Grzegorz Wielki, Liber responsalis sive antiphonarius (De martyrio sancti Ioannis), [w:] Sancti
Gregorii Papae I, cognomento Magni, opera omnia, dz. cyt. (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina,
78, 801); Mk 6, 26: „I zasmucił się król. Dla przysięgi i dla społu siedzących nie chciał jej zasmucić”.
123
Św. Ambroży (zm. 397), biskup Mediolanu, doktor Kościoła.
124
Św. Ambroży, De virginibus, III, 6, [w:] Sancti Ambrosii, Mediolanensis episcopi, opera omnia. Editio
prae aliis omnibus completa, quarum instar haberi potest, Paris 1845 (Patrologiae Cursus Completus. Series Prima. Patrologiae, 16, 240).
125
Św. Grzegorz z Nazjanzu (ok. 329/330-390), bp Konstantynopola, doktor Kościoła; cytat niezidentyfikowany.
126
Św. Augustyn z Hippony (354-430), doktor Kościoła.
127
Zob. przypisywane św. Augustynowi Sermones in eremo commorantes, sermo IX, [w:] Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, opera omnia […], Parisiis 1864-1902 (Patrologiae Cursus Completus.
Series Latina, 40, 1254).
128
Piotr z Celle (Petrus Cellensis, zm. 1187), bp Chartres, od ok. 1150 r. opat klasztoru benedyktyńskiego w Celle.
129
Zob. Petrus Cellensis, Liber de panibus, 12, [w:] Petri Cellensis primum deinde S. Remigii apud Remos abbatis demum Carnotensis episcopi opera omnia, accurante J.-P. Migne, Lutetiae Parisiorum 1855
(Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 202, 984).
130
Św. Piotr Chryzolog (ok. 380-450), bp Rawenny.
131
Zob. św. Piotr Chryzolog, Sermo XCIII, [w:] Sancti Petri Chrysologi, Archiepiscopi Ravennatis, opera omnia, Parisiis 1894 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 52, 463).
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nie mamy? Ponieważ taką mają skuteczność w sobie, że ten surowy dekret morowego powietrza, który nam już okolicznie sprawiedliwość Boska intimuje, zgładzić mogą w trybunale Boga najwyższego, delent in omne facinus latam divina promulgatione sententiam.
Dwojakie być dekrety Boskie uznawają uczoni, jedne się zowią decreta absoluta, a te nic
nie są inszego, tylko jedna skuteczna wola i postanowienie Boskie, ażeby taka albo owaka
rzecz niepochybnie się stała, dlatego takie dekrety zawsze się pełnić muszą według owego
Pisma: Non est qui tuae possit resistere voluntati132, także i według Psalmisty: Deus noster in
caelo omnia quaecunquae voluit, fecit133. Drugie się zowią decreta conditionata, a te w sobie
zamykają także determinacyją albo postanowienie nieskończonej woli Boskiej, pod pewną
jednak kondycyją: Absoluta voluntas dicitur efficax volitio, qua Deus absolute vult aliquid fore,
et haec semper impletur; voluntas autem conditionata est volitio, qua Deus aliquid vult fore,
hac vel illa conditione existente, słowa naszego teologa Anioła Wulpesa134. Objaśnia Doktor
Subtelny te kondycyjonalne dekrety Boskie w człowieku w grzechu śmiertelnym będącym,
kiedy albowiem człowiek wypada z łaski Boskiej grzech popełniwszy śmiertelny, w onym
instansie135 chce go Bóg wiecznie karać i ordynuje do piekła, lecz za takową kondycyją, jeśli by w grzechu takowym zostając umierała: Voluntas divina, pro instanti pro quo iste peccat, vult illum esse puniendum, id est vult illum esse dignum puniri pro tunc, et hoc volitione
conditionata videlicet si fiat in termino. Niechże znowu tenże człowiek, w którymkolwiek instansie pokutuje i pozyska łaskę Boską, w onym instansie nie chce Bóg, ażeby był wiekuisto
karany, i owszem, go ordynuje do nieba z takową kondycyją, jeśli by w onej pozyskanej łasce tego determinował doczesnego żywota swojego: Vel si in instanti poeniteat, vult istum pro
tunc, et pro toto tempore habito usque ad instans novi peccati non esse puniendum, quod est
velle istum conditionaliter non punire, si fiat in termino, dyskurs Doktora Subtelnego, który
zaraz na tymże miejscu dokłada, że kiedy by to nie kondycyjonalne dekrety Boskie były, ale
absolute, doskonałe, bez żadnej kondycyjej chciałby Bóg karać grzesznika wiecznie w onymże instansie, w którym go obraża, tedyby zaraz skarał w jednym punkcie. Quod autem utraque volitio ista pertinens ad retentionem et remissionem culpae, non sit nisi conditionata, patet, quia si vellet absolute peccatorem, statim cum peccat punire, statim puniret.
Deklarował nam i sam Pan Bóg te kondycyjonalne dekrety swoje Boskie przez Izajasza
proroka swojego, kiedy posławszy go imieniem swoim niegdy do króla Ezechijasza chorego, tak mu powiedzieć kazał, że już więcej powstać nie miał z onej choroby swojej. Haec dicit Dominus, dispone domui tuae, quia morieris tu et non vives136; takąć, powiada, przynoszę
od Pana najwyższego nowinę, żebyś się na śmierć dysponował, gdyż wola jego takowa, ażebyś tą chorobą dokończył dni twoich. Po tak okropnych awizach udał się Ezechijasz do obfitego płaczu, błagać począł majestat Boski rzewliwymi łzami swoimi, et flevit Ezechias fletu
Est 13, 9: „i nie masz, kto by się mógł woli twej sprzeciwić”.
Ps 113 (114), 11: „Ano Bóg nasz na niebie, wszytko, cokolwiek chciał, uczynił”.
134
Angelus Vulpes (zm. 1647), franciszkański teolog, przedstawiciel szkotyzmu, autor Sacrae theologiae summa Joannis Duns scoti doctoris subtilissimi et commentaria quibus eius doctrina elucidatur, comprobatur, defenditur; cytatu przytoczonego przez autora kazania nie udało się zidentyfikować.
135
instans – moment, chwila.
136
Iz 38, 1.
132
133
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magno137, aż znowu Pan Bóg wysyła Izajasza do niego, upewniając go w tym, że dla gorących modlitw i tak rzęsistych łez, które wytoczył z oczu swoich, na lat piętnaście przedłużone życie jego być miało: Audivi orationem tuam, et vidi lachrymas tuas, ecce ego adiciam super dies tuos quindecim annos138, a oprócz tego przyobiecał mu uwolnić go i wyrwać z opresyjej asyryjskiego króla, nie tylko jego samego, ale i miasto jego pod własną opiekę swoję
biorąc: Et de manu regis Assyriorum eruam te, et civitatem istam, et protegam eam139. Kondycyjonalny to był dekret Boski na śmierć Ezechijaszową, że kiedy by był Ezechijasz nie udał
się do płaczu, kiedy by się był nie ukorzył przed majestatem Boskim, tedy by była na nim
niepochybnie eksekucyja śmiertelna stanęła, dlatego mówi Grzegorz święty: In libro praescientiae Dei, legerat Isaias, quod rex Ezechias secundum opera, quae fecerat, longiorem non
merebatur vitam, sed non legerat, quod per lachrymas et orationes esset impetraturus140. W onej
przedwiecznej, prawi, książce przejźrzenia Boskiego doczytał się był tego Izajasz prorok, że
Ezechijasz król według zasług swoich niegodzien był dalszego na tym świecie żywota i powinien był umierać, tego mu jednak przeczytać nie pozwolono w niebie, co owa kondycyja
łez i modlitw jego sprawić miała przed Bogiem. Nabożni katolicy, a któż to wiedzieć może,
jeżeli Bóg sprawiedliwy nie z takową kondycyją ferował dekret nad nami morowego powietrza, iż jeżeli się dziś na tej publiczne procesyjej tak nie rozkwilemy, tak nie upokorzemy przed majestatem jego przenajświętszym, jako ten Ezechijasz monarcha wspomniony,
nieuchronna nad nami plaga morowa wisi, która nam nagłą śmierć bez sakramentów świętych i bez wszelkiej dyspozycyjej chrześcijańskiej przyniesie? A któż to wiedzieć może, jeżeli nie takowej po nas Bóg oczekiwa kondycyjej, ażebyśmy go dnia dzisiejszego przy tym
pospolitym nabożeństwie naszym rzęsisto wylanymi łzami naszymi zmiękczyli? Kto to wie,
jeżeli i tych miasteczek albo włości blisko Krakowa będących nie karze Bóg powietrzem za
grzechy Krakowa samego i karać jeszcze barziej nie będzie, jeżeli wy dziś, obywatele krakowscy, skruszonym głosem wołać i żebrać nie będziecie miłosierdzia Boskiego?
Jerozolimskie niegdy spustoszenie przez okrutną wojnę nie tylko w samym być miało jerozolimskim mieście, ale po całym królestwie żydowskim, a przecie Chrystus Pan nie nad królestwem całym, ale tylko nad samym miastem płakał. I daje tego przyczynę między inszymi takową Sylweira141, tłumacz Testamentu Nowego, że miasto jerozolimskie było czoło albo głowa
Królestwa całego, dla którego grzechów całe królestwo krwią spłynąć i oblać się miało: Flet Dominus non super totum Iudaeorum regnum, sed super civitatem Ierusalem, ipsa enim totius regni
caput exstabat, peccata autem capitis ac maiorum, totius regni devastationem generant et produIz 38, 3: „I płakał Ezechiasz płaczem wielkim”.
Iz 38, 5: „Słyszałem modlitwę twoję i widziałem łzy twoje. Otóż ja przyczynię nad dni twoje piętnaście lat”.
139
Iz 38, 6: „I z ręki króla Asyryjskiego wyrwę cię i to miasto, i obronię je”.
140
Por. św. Grzegorz Wielki, Moralium libri sive expositio in librum B. Iob, XII, 52: „Praefixi dies singulis ab interna Dei praescientia nec augeri possunt, nec minui, nisi contingat ut ita praesciantur, ut aut
cum optimis operibus longiores sint, aut cum pessimis breviores, sicut Ezechias augmentum dierum meruit impensione lacrymarum” – Sancti Gregorii Papae I, cognomento Magni, opera omnia, accurante J.-P.
Migne, t. 1, Parisiis 1849 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 75, 1013).
141
Joannes (Juan) da Sylveira (1592-1687), karmelita, autor popularnych komentarzy do Pisma Świętego.
137
138
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cunt142, słowa Sylweiry. Któż tedy zgadnąć trafi, jeżeli tenże nie sam Kraków jako przedniejsze i stołeczne w tym królestwie miasto jest przyczyną przed Bogiem przez nieprawości swoje,
że już dla niego insze miasteczka mniejsze pod ręką Boską jęczą, i jeżeli dnia dzisiejszego nie
udamy się w tym mieście do onej skutecznej prezerwatywy rzymskiej, jeżeli na tej procesyjej
nie zdobędziemy się na pokutne łzy i skruchę serdeczną, puści ten pożar morowy zagniewany Bóg w to nasiadłe miasto i co się już dzieje z inszymi, tego nam wszytkim zapewne wyglądać dziś, jutro i spodziewać się potrzeba. Wytaczajmyż jednostajnie tę niebieską rosę z oczu
naszych, uderzaj się jaki taki co prędzej w opoczyste i zakamiałe serce, wyciskając aby jedną
kropelkę łez skruszonych z niego, bijmy się wszyscy w piersi i szeroko do płaczu i lamentów
powieki nasze otwarłszy, dotąd skwierczmy i ślochajmy, nie ocierając jagód naszych, dokąd
nam Bóg nie wyświadczy dobrotliwej łaskawości swojej. Coby się miała ta ziemia i te kamienie na potym, na których tu stojemy, pastwić gnojem z ciał naszych; coby miały przejść fetorem i cuchnąć te ulice trupami naszymi, lepiej, że się zrosiemy teraz wszyscy żywym źródłem
własnych łez, coby nam były świadkami skruchy naszej przed Panem, aza się spełni nad nami
owa wyżej cytowana o pokutnych łzach Chryzologa świętego sentencyja: Delent in omne facinus latam divina promulgatione sententiam. To pierwsza prezerwatywa.
Drugą prezerwatywę barzo łatwą i skuteczną od morowego powietrza wam stręczę, tę
błogosławioną sycylijską pustelniczkę Rozaliją świętą panormitankę143, której obraz i relikwije na tej procesyjej z sobą dla wzbudzenia gorętszego ku niej nabożeństwa nosiemy.
Taką historyja o tej świętej Philippus Belga144 pisze, zakonu Augustyna świętego, że w młodości swojej dostawszy się do frącymeru królowej sycylijskiej (bo też i ona sama z urodzenia swojego krwie się królewskiej Karola Wielkiego tykała), z niebieskiego Ducha Świętego instynktu w trzynastym roku wieku swego, waledykowawszy dworowi i światu wszytkiemu, pustelnicze sobie upodobała życie i w jednej górze wysokiej trzema milami od miasta
panormitańskiego odległej, upatrzywszy po temu pewną barzo ciasną i przykrą jaskinię,
niedaleko konwentu eremitów Augustyna świętego, w onym się lochu skryła i tam wiernie
Bogu swojemu, przez lat kilka w ostrej pokucie służąc ani się więcej światu pokazując, na
kształt jednego zwierzątka leśnego, w onej jamie umarła.
Około roku 1626 za czasu Urbana VIII papieża145, kiedy wielkie panowało powietrze
w Sycylijej i już w tym samym także najprzedniejszym panormitańskim mieście znacznie
142
Zob. Joannes da Sylveira, Commentariorum in textum evangelicum tomus quartus, Antverpiae 1665,
s. 583 (VI, 41, quaestio 4, nr 23).
143
Św. Rozalia (ok. 1130-1166), patronka Palermo; według nowszych źródeł była córką hrabiego Sinibalda i hrabiny Quisquiny i wzrastała na sycylijskim dworze królewskim; w roku 1160 baronowie normandzcy zbuntowali się przeciw królowi Wilhelmowi II; ojciec Rozalii jako uczestnik sprzysiężenia został stracony, a majątek rodziny został skonfiskowany; wydarzenia te skłoniły Rozalię, od najmłodszych lat
odznaczającą się się wielką pobożnością, do opuszczenia dworu i zamieszkania w jaskini na Monte Pellegrino, gdzie zmarła sześć lat później. Po śmierci zapomniano zupełnie o świątobliwej pustelnicy, aż w roku 1625 ukazała się dwóm eremitom, żyjącym w pobliżu jaskini. Święta zaprowadziła ich do swej pustelni,
gdzie znaleziono jej nienaruszone zwłoki z wieńcem różanym na głowie. Po przeniesieniu relikwii ustała
natychmiast grasująca wówczas epidemia. Od tej pory św. Rozalia stała się patronką Palermo, a jej kult
szybko się rozszerzał w całej Europie. W roku 1630 relikwie św. Rozalii trafiły także do Krakowa, do jezuckiego kościoła św. Barbary.
144
Autor niezidentyfikowany.
145
Urban VIII, papież w latach 1623-1644.
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grasować poczęło, pokazała się raz i drugi panience jednej ta pustelniczka święta i na onę
ją wysoką z ordynansu Boskiego przez anioła zaprowadziwszy górę, którą ona sobie niegdy i na żywot i na śmierć sobie obrała, okazała jej naprzód miejsce w onej spelunce głębokiej, w której panieńskie jej święte odpoczywały relikwije, a potym do niej tak rzekła: iż
jeżeli ciało moje z tego miejsca pustego przeniesione nie będzie do samego miasta panormitańskiego, wiedzże o tym i opowiedz to obywatelom jego, że inaczej od dalszego sroższego powietrza prezerwowani albo uwolnieni nie będą. Więc za poprzysiężoną tej pomienionej panienki tego wszytkiego, co słyszała i widziała, relacyją, arcybiskup panormitański
Doria oraz i kardynał Kościoła świętego146 z całym duchowieństwem do onej pustynie po
ciało tej świętej panny poszedłszy, zaledwo co przeniósł je z wielkim tryumfem i aplauzem
do miasta, natychmiast jak uciął albo według pospolitego przysłowia jakoby ręką odjął morowe powietrze ustało i inszymi rozlicznymi dobrodziejstwy panormitańczykowie za przyczyną jej od Boga udarowani zostali. Czego w mieście panormitańskim dokazać zdołała ta
eremitka błogosławiona, tegoż dokazać gotowa i tu u nas w Krakowie, byle naszę skłonną
chęć i nabożną powolność ku sobie uznała. Nie w samej Sycylijej tylko dała granice ręka Boska skuteczność modlitw i przyczyny tej świętej, ale po wszytkim świecie, kto pod jej padnie
obronę, nieomylnej naprzeciwko morowemu powietrzu prezerwatywy doświadczy. Tak jej
to pewny przyznaje nabożny ku niej rytmista, takowe skomponowawszy wierszyki:
Ave rosa sine spina, Contra pestem medicina,
Rosalia dux inclita, Recens mundo cognita,
Post tot secla revelata, In patronam orbi data,
Contra pestem nobis fave, Dum tibi sonamus ave147.
Zawitaj wdzięczna Różo, bez ciernia ostrego,
Co na powietrze dajesz lekarstwa pewnego,
Cna księżna Rozalija, niedawno uznana,
Po wielu wiekach światu z niebu pokazana.
Całemu światu jesteś za patronkę dana,
I nam dziś na obronę tu prezentowana.
Brońże nas od powietrza, panno, twą przyczyną,
Niech pójdziemy od ciebie z pocieszną nowiną.
Z natchnienia znać Ducha Świętego czuły i miłosny pasterz nasz te relikwije z obrazem tej
pustelniczki świętej na tej publicznej dziś nosić ordynował procesyjej, taką nam czyniąc nadzieję, że jako w mieście panormitańskim zaledwo weszła w rynek z ciałem swoim świętym, w też
tropy zaraźliwe uśmierzyła powietrze, tak i ten Rynek nasz krakowski obszedłszy, po wszytkich czterech częściach miasta skuteczną nam od tejże plagi Boskiej prezerwatywę zostawi.
Grzegorz święty turoneński opisując żywot Nicecyjusza świętego148, między inszymi to
wspomina, że podczas pewnego morowego powietrza modląc się żarliwie i gorąco do Boga,
ażeby było miasto jego Trewer149 nazwane wolne od tego karania zostało, tak wiele sprawił
Giovanni (Giannettino) Doria (1573-1642), kardynał od 1604, od 1608 r. abp Palermo.
Nie udało się zidentyfikować autora tekstu.
148
Św. Nicecjusz (zm. 566), bp Trewiru.
149
Właśc. Trewir (Trier).
146
147
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modlitwami swoimi przed majestatem Pańskim, że czasu jednego o północy powstał naprzód
grzmot wielki, a potym rzetelnie i głośno takowe słowa były, nie wiedzieć skąd i jako od ludzi
słyszane: u jednej bramy Eudierus kapłan miasta strzeże, a w drugiej Maximus leży, a między
nimi Nicecius chodzi, nic tu nie przemożemy, zostawmy to miasto w obronie ich150. Skąd to,
proszę, być mogły te takowe rozmowy? Mamy wiedzieć, że tę surową eksekucyją sprawiedliwości swojej, którą czyni Bóg nad ludźmi przez dopuszczenie morowego powietrza, częstokroć przez samych aniołów swoich sprawuje, jako mamy w Księgach Królewskich, że kiedy
karał powietrzem Dawidowe poddaństwo za ów rachunek uczyniony męskiego w państwach
swoich pogłowia, a powietrzem tak srogiem, iż przez trzy dni jeszcze niespełna siedmdziesiąt
tysięcy samej mężczyzny poległo, tedy to sprawił przez anioła, bo tak świadczy litera święta, że kiedy zamierzał się i wyciągał rękę anioł nad Jerozolimą, zmiłował się Bóg i zawołał
na niego, ażeby był zahamował impet ręki swojej i plagą oną karać lud izraelski poprzestał:
Cumque extendisset manum suam Angelus Domini super Ierusalem, ut disperderet eam, misertus est Dominus super afflictione, et ait angelo percutienti populum, sufficit: nunc contine manum tuam151. Komentując to miejsce Cornelius a Lapide z tego samego dochodzi, że to był
anioł dobry, ponieważ go tekst święty aniołem Pańskim zowie, Angelus Domini; hinc patet
angelum hunc infligentem pestem, fuisse bonum, non malum152. Dobry był anioł, ale z rozkazu Boskiego rzecz tak złą i zarazę jakąś tak zjadłą aplikował do ciał ludzi onych, że jeden padał na drugim, nie pokazując żadnej po sobie choroby. Et quia illud quod angelus applicabat,
erat magis corruptum, quam aer, qui in peste attrahitur, velicius et insensibilius homines cadebant, tanquam nullum habuissent languorem, tak mówi pasterz abuleński153, to miejsce tłumacząc. Pisze także Regino w kronikach swoich, że około roku 605 w morowym jednym powietrzu widzieli ludzie oczywiście anioła dobrego i złego przez pewne miasto idących, i wiele razów anioł zły z rozkazania anioła dobrego oszczepem swoim, który w rękach nosił, we
drzwi do kogo uderzył, tyle nazajutrz w domu onym umarłych liczono. Quoties de venabulo
ostium domus cuiuscunque percussisset, tot de eadem domo sequenti die homines interirent154.
Jest tedy podobieństwo, że one głośne rozmowy w pomienionym miescie Trewer, nie wiedzieć skąd do uszu ludzkich dochodzące, nie czyje insze były, tylko rozmowy aniołowe, którzy jako eksekutorowie sprawiedliwości jego świętej powietrzem ludzi karząc, za gorącą instancyją Nicecyjusza świętego i inszych świętych patronów ordynans takowy odebrali z nieba, ażeby było pod tę straszną eksekucyją miasto ono nie podpadało. Ma ten fawor od Pana
Boga i to stołeczne miasto, że oprócz straży anielskiej przy każdej niemal bramie porozsa150
Zob. św. Grzegorz z Tours, Vitae patrum seu liber de vita quorumdam feliciosorum, 17, De sancto Nicetio
treverorum episcopo, [w:] S. Georgii Florentini Gregorii, Turonensis episcopi, opera omnia […], dz. cyt. (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 71, 1082). Eudierus i Maximus – właśc. Eucharius i Maximinus.
151
2 Sm 24, 16.
152
Zob. Cornelius a Lapide, Commentarius in reliquos tres libros Regum et duos Paralipomenon. Tomus
secundus, 24, Venetiis 1717, s. 71
153
Alfons Tostato (XV w.), bp Avila (łac. Abula), autor komentarzy biblijnych; zob. Alphonsi Tostati Hispani Abulensis episcopi, Opera omnia, t. 6, pars 3: Commentaria in Lib. II Regum, XXIV, 37, Coloniae Agrippinae 1613, s. 287.
154
Zob. Cornelius a Lapide, Commentarius in reliquos tres libros Regum et duos Paralipomenon. Tomus secundus, 24, Venetiis 1717, s. 71 (zgodnie z glosą na marginesie kazania: Regino in chronico citatus
a Cornelio loco immediate citato).
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dzał nam różnych świętych swoich jako za stróżów niebieskich, ażebyśmy tym bezpieczniejszymi w przygodach i przypadkach naszych przy ich obronie być mogli. Mamy przy jednej
bramie infułata i pasterza naszego Stanisława świętego męczennika, mamy przy drugiej Jacka świętego, mamy przy trzeciej Floryjana świętego, przy czwartej Salomeą błogosławioną, przy piątej błogosławionego Kantego155, inszych tak wielu nie mieniąc, o których dobrze
wiecie. Między tymi wszytkimi uwija się dnia dzisiejszego i chodzi z nami po rynku w relikwijach swoich Rozalija święta; nadzieja w Bogu, że jako ulice bramom swoim korespondujące mają patronów i obrońców swoich przed majestatem Boskim, tak i ta święta panienka
cały ten Rynek dziś weźmie pod opiekę swoję i zachować go skuteczną swoją przed Bogiem
intercesyją od powietrza morowego raczy; nadzieja w Bogu, że gorącymi modlitwami swoimi sprawi nam to u Pana Boga, iż jeżeli już naznaczył i wyciągnąć ręce kazał eksekutorom
swoim na karki nasze, ażeby nas tym niewidomym mieczem morowego powietrza karali, zahamuje ich nad tym miastem i uwolnić je rozkaże względem Rozalijej świętej, ażeby je ona
na tej procesyjej jakoby zrewidowawszy, od dnia dzisiejszego w osobliwej trzymała protekcyjej swojej; nadzieja w Bogu, że nam ta święta pustelniczka przez zasługi swoje od tej nieuchronnej zarazy z gniewu Boskiego idącej, barzo pożyteczną i pomocną prezerwatywą będzie, tylko się szczerze do niej w tym następującym niebezpieczeństwie udajmy.
Widział niekiedy Jan św. w objawieniu swoim dwudziestu czterech poczęsnych i sędziwych starców upadających i czołem bijących przed Barankiem w niebie, z których każdy miał
cytrę i roztruchan złoty, wdzięcznie wonniejącym z modlitw świętych Pańskich napełniony
odorem: Viginti quatuor seniores, ceciderunt coram Agno, habentes singuli cytharas et phialas aureas plenas odoramentorum, quae sunt orationes sanctorum156. Tłumacze miejsca tego
pytają się, co to za cytry takowe albo roztruchany rewelowane w niebie były Janowi świętemu. I między inszymi Ambrozyjaster157 tak mówi, że w duchownym sensie przez te cytry rozumieć sobie mamy mortyfikacyje i umartwienia ciała, przez roztruchany zasię serca świętych Boskich niebieską napełnione mądrością: Per cytharas mortificatio carnis designatur,
phialae vero aureae corda sunt santorum, spiritali sapientia repleta158. Anzelm święty159 takowej zda się być opinijej, że w onym stanie błogosławieństwa wiecznego nie masz żadnej repugnancyjej, ażeby muzyczne znajdować się instrumenty nie miały, na których święci Pańscy w uwielbionych ciałach swoich wesoło wygrawać chwałę Pańską będą: O qualis voluptas
auditus illorum, quibus incessanter sonant harmoniae caelorum, et concentus angelorum, dul-

Św. Stanisław, bp krakowski (zm. 1079); św. Florian, męczennik (zm. 304); św. Jan Kanty (zm. 1473),
gł. patron diecezji krakowskiej; bł. Salomea (zm. 1268), córka Leszka Białego, żona księcia węgierskiego
Kolomana, po śmierci męża ksieni klasztoru w Zawichoście.
156
Ap 5, 8.
157
Ambrozjaster – autor anonimowych komentarzy do listów św. Pawła, przypisywanych niegdyś św.
Ambrożemu; Erazm z Rotterdamu nazwał je „nieprawym potomkiem św. Ambrożego” (Ambrosiaster),
później nazwano tak samego autora.
158
Zob. Expositio super septem visiones libri Apocalypsis, De visione tertia, [w:] Sancti Ambrosii, Mediolanensis episcopi, opera omnia, accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne, t. 4, Parisiis 1887 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 17, 810).
159
Św. Anzelm z Canterbury, benedyktyn, doktor Kościoła (zm. 1109).
155
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cisona organa omnium sanctorum!160. Zgoła i święty Augustyn nie ma tego za rzecz zdrożną
albo nieprzystojną w onej ojczyźnie wiecznej, kiedy mówi te słowa: Felix ego, et vere in perpetuum felix, si post resurrectionem huius corpusculi, audire meruero illa cantica caelestis melodiae, quae cantantur ad laudem regis aeterni, ab illis supernae patriae civibus161. O, jako (prawi) szczęśliwy nad szczęśliwymi ja będę, jeżeli po zmartwychwstaniu tego ciała mojego, które teraz noszę, godzien zostanę dostać się na onę wdzięczną melodyją niebieskiego śpiewania, które na cześć i na chwałę Króla przedwiecznego mieszkańcowie niebiescy sprawują.
Pozwalają na to i różni insi doktorowie, a w rzeczy samej niegdy pokutująca Magdalena doświadczała tego, kiedy po siedmkroć razy na dzień z głębokiej onej jaskinie, w której pokutę czyniła, wynosili ją na powietrze aniołowie święci, ażeby się była na instrumentach niebieskich wdzięcznie brzmiącej muzyki nasłuchała, zaczym też i ta cytra, którą widział Jan
święty, być to może, że prawdziwa i muzyczna cytra była. Ja się tu tylko o to osobliwie pytam, czemu modlitwy świętych Boskich przyrównuje tu Jan święty do jednego w roztruchanie wonno pachniącego zapachu, et phialas aureas plenas odoramentorum quae sunt orationes sanctorum? Niedawny interpret apokaliptyczny Sylweira karmelitan barzo pozorne tego
i kwietujące naznacza przyczyny; naprzód, że jako jedno kadzidło na rozpalonym wąglu posypane zaraz do góry się wzbija, tak i modlitwy nabożne sług Boskich aż przed najwyższy
sam majestat Boga naszego idą według owych słów Psalmisty: Dirigatur oratio mea, sicut incensum in conspecto tuo162. Potym, jako odory wdzięcznie wonniejące delektują zmysł cielesny, tak modlitwy świętych Pańskich cieszą Boga samego: Odoratus est Dominus odorem suavitatis163, mówi Pismo o modlitwach sprawiedliwego Noego. Oprócz tego, jako rozkosznej
wonności kiedy się po subtelnym powietrzu rozejdzie i dobremu i złemu czuwać się dostaje, tak modlitwy świętych Bożych i za dobrymi, i za złymi suplikują i przyczyniają się przed
majestatem Boskim. Bene comparatur oratio odori, quia sicut odor in aere circum quaque diffunditur, sic orationes sanctorum ad omnes se extendunt, świadczy Albertus Magnus164. A insze pominąwszy racyje, tę na ostatku przytoczę, że jako kadzidło pachniące smród wszelki
rozpędza, tak modlitwy świętych precz oddalają grzechy, uśmierzają gniew Boski, nieprzyjaciół dusznych płoszą, że przed nimi w rozsypkę iść muszą; Ut thus faetorem, ita oratio peccatum abigit, Dei iram mitigat, hostes prosternit et daemones in fugam convertit, słowa Sylweiry samego165. O to się tedy dnia dzisiejszego postarajmy wszyscy, ażeby ta wdzięczna Róża
niebieska, to wonniejące ziółko z wirydarza Boskiego, śliczną białością szczycące się nienaruszonej czystości panieńskiej, chcę mówić, Rozalija święta wzbiła się z różanym modlitw
swoich odorem przed majestat najwyższy wszechmocnego Boga suplikując za nami; o to się
160
Zob. Honorius Augustodunensis, Elucidarium sive dialogus de summa totius christianae theologiae,
III, 19, [w:] Honorii Augustodunensis opera omnia, accurante J.-P. Migne, Parisiis 1895 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 172, 1172); dzieło przypisywane niekiedy św. Anzelmowi.
161
Zob. przypisywane błędnie św. Augustynowi Meditationum liber unus, 25, [w:] Sancti Aurelii Augustini,
Hipponensis Episcopi, opera omnia […], dz. cyt. (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 40, 920).
162
Ps 140 (141), 2: „Niech idzie modlitwa moja, jako kadzenie, przed obliczność twoję”.
163
Rdz 8, 21: „I zawoniał Pan wonność wdzięczności”.
164
Św. Albert Wielki, bp Ratyzbony, doktor Kościoła (zm. 1280). Zob. Joannes da Sylveira, commentariorum in apocalypsim B. Joannis Apostoli tomus primus, V, 23, Lugduni 1687, s. 367 (zgodnie z glosą marginalną: Alb. Magnus a Sylveira in hoc loco citatus).
165
Tamże.
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postarajmy, ażeby ta święta sycylijanka, od wonnej imię biorąca różej, tak zapachnęła dziś
przyczyną swoją przed obecnością Boską, coby rozweseliła, udelektowała i uraczyła rozgniewanego za grzechy nasze Pana; o to się postarajmy, żeby bez braku wszytkich nas, tak złych
jako i dobrych, zapachem modlitw swoich okrasiła przed Bogiem; o to się postarajmy, ażeby porozpędzała cuchnące zbrodni naszych fetory, ugłaskała surowość sprawiedliwości Boskiej, porozpłaszała nieprzyjacioły zbawienia dusznego, na niespodziane przy morowym powietrzu i nagłe śmierci nasze bez żadnej rekolekcyjej albo pokuty świętej już już czatujących;
asekuruję, że nam to samo stanie za skuteczną zdrowia naszego od następującej powietrznej zarazy prezerwatywę. Więc tedy, błogosławiona panormitanko, nie odrzucaj nas od siebie, ponieważ ciśniemy się pod obronę twoję, ale pódź z nami Polakami onym twoim dawnym sycylijskim kontraktem, jakoś niekiedy obiecowała i w samej rzeczy ziściła uśmierzenia morowego powietrza za przyniesieniem ciała swojego do miasta panormitańskiego, tak
i nam wyświadcz tę łaskę, ażeby przez to dzisiejsze publiczne po tym Rynku noszenie relikwij twoich świętych niebieskim odorem ich napełniło się to miasto i od wszelakich zdrowiu
naszemu prejudykujących infekcyj prezerwowane zostało.
O jerychontskiej róży, która się w Palestynie około ogrodów jerozolimskich rodzi, piszą to autorowie niektórzy, jako in Theatro vitae humanae166 czytałem, że kiedy w którym
domu do wody będąc włożona nie rozwinie się, znak daje przez to, że wkrótce ktokolwiek
w domu onym umrze; piszą i to, że kto ma w domu swoim tę różą, żadnych mu się grzmotów albo piorunów bijących obawiać nie trzeba. Śliczna róża w Palestynie niebieskiej albo
w onym Jerychu paradyżu wiecznego kwitnąca Rozalija święta, jeżeli się ty w tej wodzie teraźniejszych łez naszych nie rozkwitniesz i wdzięcznego nie wydasz przed Bogiem modlitw
twoich odoru, nieomylnym to u nas prognostykiem będzie, że wkrótce nagle umierać przez
morowe powietrze będziemy, ale jeżeli rozkwitniesz się i tak cię rozkwitnioną zaniesiemy
w sercach naszych do domów swoich, nie będziemy się przy tobie tego nam już gorącego,
strasznego piorunu gniewu Boskiego lękać, Ascendet odor Rosae huius in conspectu Dei, et
placabitur ira Altissimi167. AMEN.
Cyt. za pierwodrukiem: Walerian Gutowski, Prezerwatywa moralna od morowego powietrza. Kazanie
XXVII. Miane w Rynku krakowskim, z ordynansu Książęcia Jegomości Biskupa Krakowskiego, podczas
publicznej procesyjej naprzeciwko morowego powietrzu, z osobliwego pasterskiego afektu, od niegoż postanowionej, w niedzielę piętnastą po Świątkach, R. P. 1660, [w:] Panegiryczne niektóre dyskursy duchowne
i różne insze kazania, przy celniejszym i obfitszym audytorze, w kościołach zwłaszcza krakowskich, pewnych czasów miane. Od wielebnego ojca Waleriana Gutowskiego franciszkana, nauk wyzwolonych i Pisma świętego
doktora, Prowincyjej Polskiej ojca i dzisiejszego Kustodyjej Krakowskiej kustosza. Za rozkazaniem przełożonych zakonnych od tegoż do druku teraz podane. W Krakowie, druk. Dziedziców Krzysztofa Schedla,
J. K. M. Typogr., Roku Pańskiego 1675, s. 611-638. [egz. Bibl. KUL sygn. XVII. 709].
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Zob. L. Beyerlinck, Magnum theatrum vitae humanae, dz. cyt., t. 6, s. 1245-1246.
„Niech woń tej Róży przyjdzie przed oblicze Boga i przebłaga gniew Najwyższego”.

