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ks. Kamil Edward Duszek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Eschatologia w okresie prześladowań.  
Motyw korony w pismach św. Cypriana1

Wszelkie rozważania teologiczne dokonują się zawsze w określonym kontekście. Szcze-
gólnie widać to w przypadku św. Cypriana, biskupa i męczennika, który żył i tworzył 
w trudnym okresie prześladowań Kościoła w III wieku. Tragiczne tło historyczne nada-
ło pismom Cypriana niepowtarzalny charakter. Codzienne zmaganie się z fenomenem 
śmierci zaowocowało próbą stworzenia systemu eschatologicznego. Jego najważniejszy 
element stanowi kategoria corona, która jest symbolem nagrody życia wiecznego. Nikt 
wcześniej, zwłaszcza w kontekście prześladowań, nie wyłożył nauki o nagrodzie zbawio-
nych w tak systematyczny sposób jak Kartagińczyk. Artykuł składa się z trzech części, 
w których dokonana została analiza oraz synteza eschatologii św. Cypriana, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kategorii corona. W pierwszym passusie ukazany został chry-
stologiczny charakter nagrody zbawionych. Druga część stanowi syntezę nauki biskupa 
Kartaginy o gradacji tych nagród. Ostatnia część pracy podkreśla wyjątkowy status sote-
riologiczny męczenników, którego specyfikę wyraża termin corona purpura. Zarysowany 
przez Cypriana system może być ważnym głosem we współczesnych dysputach nad mo-
delami eschatologicznymi. Ponadto, biorąc pod uwagę dzisiejsze prześladowania chrze-
ścijan, trzeba uznać, że pisma Kartagińczyka stanowią ważne i aktualne loci theologici.

Słowa kluczowe:  św. Cyprian; okres prześladowań; eschatologia; soteriologia; nagroda 
wieczna; corona

1. Wstęp

Św. Cyprian był biskupem Kartaginy w czasie, który należał do naj-
burzliwszych i najtrudniejszych okresów w historii Kościoła. Wystarczy 
1 Niniejszy artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej zatytułowanej Idea zbawie-
nia w pismach św. Cypriana napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Grzegorza Jaśkiewi-
cza, obronionej w 2014 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja 
św. Jana Chrzciciela.
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wspomnieć o strasznej zarazie, której Afryka Prokonsularna musiała stawić 
czoło między 252 a 254 rokiem. Najważniejszy kontekst tworzą jednak dwa 
prześladowania chrześcijan, które wstrząsnęły Kościołem za cesarza Decju-
sza (249-251) i Waleriana (253-260)2. Te dramatyczne wydarzenia nadały 
swoisty koloryt pismom Cypriana. Dotyczy to szczególnie jego eschatologii, 
która powstawała właśnie w okresie prześladowań. Martyrologiczny charak-
ter mocno odcisnął się na nauce o nagrodzie wiecznej, którą Kartagińczyk 
opisuje za pomocą terminu corona.

Eschatologiczne idee św. Cypriana można uznać za aktualne loci 
theologici. Współczesna sytuacja wierzących w Chrystusa w wielu kra-
jach jest równie dramatyczna jak w starożytności, co wzywa do podjęcia 
nowego namysłu nad teologią męczeństwa. Ponadto od jakiegoś czasu 
można zaobserwować swoiste zamieszanie doktrynalne, które wynika 
z pluralizmu modeli eschatologicznych3. W gąszczu nowych teorii warto 
wracać do kategorii wypracowanych przez Ojców, których głos przez 
wieki prowadził Kościół drogą ortodoksji. Właśnie dlatego myśl biskupa 
Kartaginy może być inspiracją dla współczesnych badań. Celem niniej-
szego artykułu jest analiza i systematyczne ukazanie nauki św. Cypriana 
o wiecznej nagrodzie zbawionych, którą wyraża przede wszystkim termin 
corona.

2. Corona: chrystologiczny charakter nagrody wiecznej

Św. Cyprian, stojąc wobec tragicznej sytuacji ówczesnych sobie 
chrześcijan, jako duszpasterz i nauczyciel wiary musiał poczynić właściwe 
kroki dla podtrzymania upadających na duchu braci4. Dlatego, jakby dla 
przeciwwagi dla skutków działań represyjnych, za pierwszorzędny temat 
eschatologii okresu prześladowań obiera zagadnienie nagrody wiecznej, 
którą określa najczęściej jako corona. Słowo to pochodzi z terminologii 
wojskowej, która stanowi dla Cypriana sposób opisywania całej drama-

2 Zob. M. Sieniatycki, «Św. Cyprian o śmierci i wobec śmierci», Ateneum Kapłańskie 
17 (1; 1926) 231-237.
3 Zob. J. Ratzinger, Eschatologia. Śmierć i życie wieczne (Poznań 1984) 61-83.
4 Zob. P.P. Verbraken, Narodziny i wzrost Kościoła (Katowice 1988) 53-57.
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tycznej rzeczywistości prześladowań5. Taki zabieg stylistyczny już sam 
w sobie jest próbą reakcji na fakt represji. Najważniejsza jest jednak treść 
teologiczna, którą w ten sposób przekazuje Kartagińczyk. Prześladowania 
rozumie jako walkę, a zatem jako okazję dla chrześcijan do zwycięstwa 
i zdobycia nagrody. „Kiedy więc zapanuje niemoc, słabość lub jakieś znisz-
czenie, wtedy udoskonala się moc wasza, a jeżeli wtedy wśród pokus wiara 
się ostoi, otrzymuje wieniec” poucza w dziele De mortalitate6. Pokusy, 
o których wspomina, należy rozumieć jako niebezpieczeństwo wyparcia 
się wiary. Można przyjąć, że przyczyny tego niebezpieczeństwa Cyprian 
dostrzega bądź w przywołanej już zarazie, bądź w dekrecie Decjusza z 250 
roku, który nakazywał złożenie ofiar bóstwom pogańskim7. Niezależnie od 
przyczyny zagrożenia analizowany fragment wskazuje, że wszyscy ci, którzy 
pozostaną wierni Chrystusowi, otrzymają nagrodę zbawienia. W ten sposób 
trudne realia wspólnoty kartagińskiej nabierają znaczenia eschatologicznego 
i stają się rzeczywistością zbawczą: chrześcijanie nie są już tylko ofiarami 
swoich prześladowców, lecz stanowią wojsko Chrystusa i podejmują du-
chową walkę o zbawienie. W takim właśnie kontekście Cyprian określa 
nagrodę wieczną mianem korony. W jednym z listów (58) stwierdza: „Gdy 
prześladowania nadejdą, wówczas są rozdzielane korony wiary; wtedy są 
próbowani żołnierze Boga; wówczas dla męczenników jest otwarte niebo”8. 
Prześladowania stanowią więc ten wyjątkowy czas (καιρός), w którym chrze-
ścijanie stają wobec możliwości osiągnięcia niebieskiej chwały określonej 
terminem corona.

W oparciu o analizę semantyczną można wnioskować, iż korona jest 
dla Kartagińczyka symbolem życia wiecznego – przebywania z Bogiem 
w niebie9. Widoczne jest to chociażby w słowach: „Jakaż to chwała, jaka 
radość, gdy zostaniesz dopuszczony do widzenia Boga, skoro dostąpisz 

5 Zob. M. Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana 
i Cypriana (Lublin 2010) 212.
6 Św. Cyprian, O śmiertelności [13] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 262.
7 Zob. E. Derdziuk, «Postawa chrześcijan Afryki rzymskiej podczas aresztowania 
i uwięzienia», Vox Patrum 4 (6-7; 1984) 83-84.
8 Św. Cyprian, List [58, 3] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; Warszawa 1969) 
169.
9 Zob. M. Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana 
i Cypriana, 220-221.
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zaszczytu, że z Chrystusem, twym Panem i Bogiem będziesz się cieszył 
szczęściem i wieczną światłością”10. Widzenie Boga, przebywanie w Jego 
obecności czy nawet „objęcia i pocałunki Pana”11 stanowią dla Cypriana 
istotę wiecznej nagrody. Jednak ograniczenie się jedynie do tych ogólnych 
stwierdzeń byłoby deprecjonujące dla subtelnej idei Kartagińczyka. Korona 
jest bowiem dla niego symbolem o bardzo szczególnym znaczeniu.

W końcowych pouczeniach traktatu De zelo et livore Cyprian odwołuje 
się do kategorii życia wiecznego: „Pomyśl o raju, do którego nie wrócił Kain 
po zabiciu brata. Pomyśl o królestwie niebieskim”12. Ten krótki fragment 
wskazuje na dwa ważne aspekty rozumienia przyszłej nagrody. Będzie ona 
polegała na odzyskaniu utraconego raju oraz na otrzymaniu królestwa nie-
bieskiego. Potwierdzają to także wywody biskupa Kartaginy opisujące dzień 
paruzji: „Wyczekujmy dnia, który każdego przeznacza na jego mieszkanie, 
który nas stąd wyrwanych i z sideł światowych uwolnionych przywraca rajo-
wi i królestwu”13. Terminy raj (paradisus) oraz królestwo (regnum) jak echo 
powracają w wielu wypowiedziach Cypriana dotyczących życia wiecznego. 
Kategoria raju jest odwołaniem do pierwotnej kondycji człowieka przed 
grzechem – najogólniej oznacza pierwotny stan natury trwającej w Bożej 
łasce. Jednak w innym liście (76) Kartagińczyk nadaje temu terminowi 
nowe znaczenie, rozumiejąc raj jako przebywanie z Chrystusem14. Wskazuje 
w ten sposób, że nagroda korony jest czymś więcej niż tylko odzyskaniem 
utraconego przez grzech pierwotnego stanu. Zapewne dlatego Cyprian tak 
chętnie operuje owym drugim określeniem definiującym życie wieczne 
– regnum. Według niego ten, kto otrzymuje od Chrystusa koronę, zostaje 
włączony w Jego królestwo, a zarazem w Jego królowanie: „[z Chrystusem] 
żyć i królować zawsze będziemy”15.

Najdobitniejsze stwierdzenie wskazujące na istotę nagrody korony pada 
w traktacie De zelo et livore: „Ta jest palma sprawiedliwości, ta jest korona, 

10 Św. Cyprian, List [58, 3], 174.
11 Św. Cyprian, List [6, 4] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; Warszawa 1969) 42.
12 Św. Cyprian, O zazdrości i zawiści [18] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; War-
szawa 1969) 381.
13 Św. Cyprian, O śmiertelności [26], 271.
14 Zob. Św. Cyprian, List [76, 2] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; Warszawa 
1969) 299.
15 Św. Cyprian, O śmiertelności [21], 268.
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o ile jesteś takim, by Bóg o tobie nie mówił: Wychowałem synów i wywyż-
szyłem, a oni mną wzgardzili. Niech raczej chwali cię Chrystus i zaprasza do 
nagrody, mówiąc: Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, otrzymacie królestwo, 
zgotowane wam od założenia świata”16. Fragment ten stanowi odwołanie 
do dwóch tekstów biblijnych: Iz 1,2 oraz Mt 25,34. Na podstawie perykopy 
ewangelicznej Cyprian definiuje nagrodę korony jako otrzymanie królestwa 
niebieskiego. Użycie tekstu proroctwa Izajasza natomiast wskazuje na ideę 
Bożego synostwa – Bóg wychowuje i wywyższa swój lud, by wprowadzić 
go w nową relację synostwa. Oczywiste jest, że taka relacja z Bogiem może 
wypływać tylko i wyłącznie z relacji Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, gdyż to 
Jezus jest Synem Bożym.

Okazuje się zatem, że korona jest nagrodą o charakterze chrystocentrycz-
nym. Jest to zrozumiałe, zważywszy na fakt, że w najgłębszym znaczeniu 
królestwem niebieskim (regnum caelesti) jest dla Cypriana sam Chrystus17. 
Chrystus jest zatem pośrednikiem (mediator) 18 tej nagrody, którą posiada 
jako pierwszy: „On […] zarazem koronuje i jest ukoronowany”19. Ponadto 
Chrystus nie tylko sam w sobie jest królestwem, ale także odbiera chwałę 
w swoich świętych. „On w nas zostaje ukoronowany” – podkreśla biskup 
Kartaginy20. Termin corona oznacza więc udział w chwale Chrystusa, w Jego 
synowskiej relacji z Bogiem Ojcem. Jest to również symbol ontycznego 
włączenia w egzystencję Syna Bożego, który sam jest koronowany w zba-
wionych. Wobec tych wniosków nie sposób zlekceważyć spójność nauki 
Kartagińczyka, dla którego usynowienie człowieka i włączenie go w Chry-
stusa stanowią zasadę zbawienia. Wszakże Cyprian podkreśla, że „Syn 
chciał być posłanym i nazywać się Synem Człowieczym, by nas synami 
Boga uczynić”21. Zupełnie logiczne jest, że ta idea znajduje odzwierciedlenie 

16 Św. Cyprian, O zazdrości i zawiści [15], 379.
17 Zob. Św. Cyprian, O Modlitwie Pańskiej [13] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 
1; Warszawa 1969) 234.
18 Zob. Św. Cyprian, Że bałwany nie są bogami [11] (Pisma Starochrześcijańskich Pi-
sarzy 1; Warszawa 1969) 107.
19 Św. Cyprian, List [10, 4] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; Warszawa 1969) 
49.
20 Św. Cyprian, List [58, 5] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; Warszawa 1969) 
171.
21 Św. Cyprian, O uczynku i jałmużnach [1] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; 
Warszawa 1969) 327. 
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w kategorii nagrody wiecznej. Można więc stwierdzić, że meritum znaczenia 
terminu corona kryje się w słowach: „Będziemy tym, czym Chrystus, jeżeli 
pójdziemy za Chrystusem”22.

3. Corona: gradacja nagród zbawionych

Łatwo dostrzec, że Cyprian dzieli zbawionych na pewne grupy. Wylicza 
chociażby chór apostołów (apostolorum chorus), liczbę proroków (propheta-
rum numerus), lud męczenników (martyrum populus), triumfujące dziewice 
(triumphatnes virgines) czy wynagrodzonych miłosiernych (remunerati 
misericordes)23. Podział ten wskazuje także na pewną gradację, która musi 
zachodzić w stopniu odbieranej przez nich chwały. Idea ta pochodzi od 
Tertuliana, który uważał za niesprawiedliwe, aby wszyscy ludzie otrzymali 
taką samą nagrodę wieczną. Problem ten rozwiązywał, wprowadzając zależ-
ność pomiędzy zasługami a kolejnością zmartwychwstania – jako pierwsi 
mieli zmartwychwstać męczennicy, potem zaś reszta sprawiedliwych24. 
Cyprian w pewien sposób podejmuje tę ideę, rezygnuje jednak z samej teorii 
o kolejności powstawania z martwych. Wprowadza natomiast swój własny 
i oryginalny system gradacji nagród w zależności od zasług. Dlatego też 
nie mówi on tylko o jednej koronie dla zbawionych, ale o wielu różnych 
koronach, którymi uwieńczeni zostaną żołnierze Chrystusa25.

W pierwszej kolejności Kartagińczyk wprowadza podział na dwa rodzaje 
koron: korona purpurowa (corona purpura) oraz korona biała (corona can-
dida)26. Taki podział wynika z bardzo prostej przesłanki. W jednym z listów 
(10) Cyprian poucza: „W niebieskich obozach zarówno pokój jak i walka 
mają swe kwiaty, aby żołnierza Chrystusa uwieńczyć chwałą”27. Obraz 
kwiatów przywołuje na myśl wieniec – taki też jest pierwotny sens wyrazu 
corona, który oprócz korony w naszym dzisiejszym rozumieniu oznacza 

22 Św. Cyprian, Że bałwany nie są bogami [15], 109.
23 Zob. Św. Cyprian, O śmiertelności [26], 271.
24 Zob. H. Pietras, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków (Kraków 2007) 
76-78.
25 Św. Cyprian, O zazdrości i zawiści [16], 380.
26 Św. Cyprian, O uczynku i jałmużnach [26], 347.
27 Św. Cyprian, List [10], 5, 50.
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upleciony z kwiatów wieniec, którym nagradzano zwycięzców. Dlatego też 
biskup Kartaginy stwierdza, że wśród kwiatów Jezusa nie brak ani lilii, ani 
róż, którymi zostaną uwieńczeni zbawieni. Korona purpurowa (czyli wieniec 
róż) oznacza nagrodę męczenników, którzy zwyciężyli bój prześladowań. 
Korona biała (wieniec lilii) jest natomiast przeznaczona dla wszystkich 
sprawiedliwych, którzy w czasie pokoju żyli w zgodzie z sumieniem28.

Chociaż Cyprian poświęca najwięcej uwagi nagrodzie męczenników, 
to jednak podstawową kategorią jest dla niego korona biała. Wynika to 
z założenia, że nagrodę wieczną osiągnąć może każdy, kto kroczy drogą 
prawa i sprawiedliwości29. Jest to fundament chrześcijańskiego życia, bez 
którego inne zasługi tracą wartość. „Albowiem i prorokować i złe duchy 
wyrzucać i wielkich czynów dokonywać na ziemi jest rzeczą wzniosłą i po-
dziwu godną, jednak królestwa Bożego nie osiąga, kto to wszystko może, 
jeżeli nie kroczy drogą prawa i sprawiedliwości” – poucza Kartagińczyk30. 
Ponadto w traktacie De mortalitate padają słowa: „Nie krwi bowiem naszej 
szuka Bóg, lecz wiary”31. Cyprian uważa męczeństwo za cnotę heroiczną, 
nie zaś podstawową – są nimi wierność i sprawiedliwość, o których śmierć 
męczeńska świadczy. Dlatego też do grona zbawionych dołączy każdy, kto 
zostanie uznany przez Boga za wiernego (fidelis), sprawiedliwego (iustus) 
i chwalebnego (laudabilis)32.

Biskup Kartaginy wprowadza dodatkową gradację wśród koron, które 
otrzymają sprawiedliwi. Nagroda wprawdzie jest jedna (corona candida), 
lecz różne są jej stopnie. Każdy w zależności od zasług, którymi w czasie 
pokoju zwyciężył przeciwnika, otrzyma odpowiednią nagrodę. Cyprian 
precyzuje to zróżnicowanie w traktacie De zelo et livore: „Za ujarzmienie 
żądzy jest palma wstrzemięźliwości (continentiae palma). Za walkę przeciw 
gniewowi, przeciw krzywdzie jest korona cierpliwości (corona penitentiae). 
Triumfem nad chciwością jest pogarda pieniądza (pecuniam spernere). […] 
A kto w powodzeniu nie jest pysznym, dostępuje chwały za pokorę (gloria 

28 Zob. Św. Cyprian, Do Fortunata [13], 301.
29 Zob. M. Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana 
i Cypriana, 215.
30 Św. Cyprian, O jedności Kościoła katolickiego [15] (Pisma Ojców Kościoła 19; Po-
znań 1937) 184.
31 Św. Cyprian, O śmiertelności [17], 265.
32 Św. Cyprian, O śmiertelności [17], 266.
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de humilitate). A kto skory jest do miłosierdzia dla popierania ubogich, 
otrzymuje nagrodę ze skarbca niebieskiego (retributio thesauri caaelestis). 
A kto nie zna zazdrości i kto po prostu łagodnie braci miłuje, uczczony jest 
nagrodą miłości i pokoju (dilectionis et pacis praemium)”33.

Kartagińczyk, opracowując powyższy system gradacji, godzi ze sobą 
przekonanie o powszechności zbawienia oraz problem sprawiedliwości w ży-
ciu pośmiertnym. Zbawienie i nagroda wieczna są dostępne dla wszystkich, 
stopień przyszłej chwały natomiast jest owocem zasług, które ozdabiają 
człowieka za życia. Dlatego Cyprian stwierdza: „Ciasna i wąska jest droga, 
która wiedzie do żywota, twarda i stroma ścieżka prowadząca do chwały. Tą 
ścieżką życia zdążają męczennicy, idą dziewice, kroczą wszelacy sprawiedli-
wi. […] Pierwszy owoc setny jest męczenników, drugi sześćdziesiąty wasz 
jest [dziewic]”34. Widać wyraźnie, że na tle gradacji koron w szczególny 
sposób wyróżniają się dziewice i męczennicy. Biskup kartagiński, opierając 
się na ewangelicznej perykopie o siewcy (Mt 13,3-8), dochodzi do przeko-
nania, że te dwie grupy zbawionych otrzymają wyjątkową nagrodę – zbiorą 
owoc stokrotny i sześćdziesięciokrotny35. O ile nagrodę dziewic rozumieć 
trzeba jeszcze w kategoriach corona candida, to męczennicy cieszyć się 
będą koroną innego rodzaju.

4. Corona: nagroda męczenników

Korona męczenników (corona purpura) jest nagrodą wyjątkowej rangi. 
Z analizowanych tekstów wynika wprawdzie, że jej natura nie odróżnia się 
od korony białej. Jednak Cyprian jest wyjątkowo przeświadczony o wyż-
szości korony purpurowej. Wynika to przede wszystkim z jego teologii 

33 Św. Cyprian, O zazdrości i zawiści [16], 380.
34 Św. Cyprian, O stroju dziewic [21] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 152.
35 Koncepcja Cypriana posiada konotacje z myślą innych Ojców Kościoła. Zarówno 
św. Ireneusz, jak i św. Augustyn dla określenia chwały nieba używają kategorii civitas 
Dei, która zakłada także pewną gradację nagród zbawionych. Racja tego podziału wynika 
z różnego stopnia zasług ludzi zamieszkujących w państwie Bożym. Zdaniem Ireneusza 
musi istnieć różnica między tymi, którzy wydali swoim życiem owoc stokrotny, sześć-
dziesięciokrotny i trzydziestokrotny. Zob. B. Częsz, «Interpretacja nieba w kategorii pań-
stwa Bożego przed Augustynem», Vox Patrum 10 (19; 1990) 620-636.
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męczeństwa. Cyprian wskazuje, że chwałą męczenników jest już sam fakt 
ich męki: „Jakaż to wielka chwała, jakie to szczęście walczyć pod prze-
wodnictwem Boga i od Chrystusa, Sędziego, otrzymać koronę”36. W przy-
toczonym fragmencie walka (proelium) oznacza znoszenie cierpienia dla 
Jezusa. Akt ten sam w sobie jest chwałą (gloria) oraz prowadzi do otrzyma-
nia korony (corona). W ten bowiem sposób możliwa jest pełna realizacją 
zjednoczenia się człowieka z Chrystusem. „[Żołnierze Chrystusa] powinni 
myśleć, że dlatego codziennie piją kielich Krwi Chrystusa, aby mogli swoją 
krew przelać za Chrystusa” – podkreśla Kartagińczyk37. Męczeństwo wy-
raża całkowity udział w kielichu Krwi Syna Bożego, a więc w tajemnicy 
Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Dlatego też otwiera ono drogę do 
udziału w pełni chwały Chrystusa. Corona purpura jest zatem szczegól-
nym symbolem, wyrażającym wyjątkowy charakter zjednoczenia z Bogiem, 
które jest udziałem męczenników. Rodzi się w tym miejscu jednak pewien 
merytoryczny problem. Jest nim pytanie o to, kto według Cypriana będzie 
nagrodzony koroną purpurową?

Oczywistym jest, że corona purpura jest nagrodą męczenników. Jednak 
trudność badawcza polega na tym, że Kartagińczyk dosyć swobodnie operuje 
terminem martyr. Męczennikiem w sensie ścisłym jest dla niego ten, kto 
umarł za wiarę. Jednak w rozumieniu szerszym termin ten jest praktycznie 
tożsamy z określeniem confessor – jest to osoba, która złożyła wyznanie 
wiary wobec prześladowców i poniosła z tego powodu męki, które nie 
musiały zakończyć się śmiercią38. Okazuje się zatem, że corona purpura 
jest pojęciem szerszym, opisującym bogatszą rzeczywistość. Kartagińczyk 
zarysowuje pewne kryteria, jakie musi spełnić chrześcijanin, aby móc cieszyć 
się w wieczności purpurowym wieńcem chwały.

Pierwszym kryterium niezbędnym do zdobycia korony purpurowej 
jest przynależność do Kościoła. Jest dla Cypriana oczywiste, że ktoś, kto 
jest poza Kościołem, nawet jeżeli umrze w imię Chrystusa, nie otrzyma 
nagrody wiecznej. Nie może być męczennikiem, kto nie jest w Kościele 
– słowa te w sposób oczywisty prezentują stanowisko biskupa kartagiń-

36 Św. Cyprian, List [58, 8], 171.
37 Św. Cyprian, List [58, 8], 168.
38 Zob. M. Sieniatycki, «Św. Cyprian o Wyznawcach i Męczennikach», Ateneum Ka-
płańskie 18 (1; 1926) 154-165.
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skiego39. Kolejnym konstytutywnym elementem jest złożenie publicznego 
wyznania wobec prześladowców (confessio). Potwierdza to w jednym z li-
stów (58), w którym Cyprian bezpośrednio nazywa nagrodę męczenników 
„koroną Pana za wyznanie”40. Dalej wydaje się, że konieczna do zdobycia 
tej nagrody jest męczeńska śmierć. „Dajmy się zabić, bo jeśli nas zabiją, 
z pewnością otrzymamy koronę” – poucza w tym samym liście Kartagiń-
czyk41. Jednak w traktacie Ad Fortunatum dochodzi on do wniosku, że nie 
tylko bezpośrednio zabitych za wiarę czekają nagrody, ale także innych 
Chrystus może zaliczyć do grona męczenników. Cyprian ma na myśli 
wyznawców, oni są bowiem tymi, których „wiara ostała się nienaruszona 
i niezwyciężona”42.

Ważne w tym kontekście są słowa z jednego z listów (58): „Chwała 
męczeństwa nie jest większa, jeśli się zginie publicznie, na oczach wielu, 
przyczyną bowiem śmierci wszędzie jest ta sama, mianowicie, że się umiera 
za Chrystusa. Dla potwierdzenia męczeństwa wystarcza ten świadek, który 
próbuje męczenników i ich koronuje”43. Śmierć męczeńska może zatem być 
aktem nieznanym i ukrytym – nie musi dokonywać się publicznie. Zdaje się 
także, że nie musi być ona bezpośrednim wynikiem tortur. Najważniejsze 
jest, aby była to śmierć za Chrystusa. Oznacza to, że musi być poprzedzona 
wyznaniem i powinna dokonać się w czasie, kiedy trwają prześladowania. 
Najlepiej wyjaśnia to stwierdzenie: „Gdziekolwiek bowiem [żołnierz Chry-
stusa] walczy, jeśli umrze w czasie prześladowania dla chwały Jego imienia, 
otrzyma przy zmartwychwstaniu przyobiecaną nagrodę”44. W ten sposób kry-
stalizują się w nauczaniu Cypriana wszystkie warunki konieczne do zdobycia 
nagrody męczenników. Są to przynależność do Kościoła, złożenie wyznania 
(confessio) oraz śmierć za Chrystusa poniesiona w czasie prześladowań.

Kolejną kwestią jest to, w czym konkretnie przejawia się soteriolo-
giczna wyjątkowość kategorii corona purpura. Cyprian podkreśla, że 

39 „Esse martyr non potest qui in Ecclesia non est”. Sancti Cypriani Episcopi, De Ecc-
lesiae catholicae unitate [14] (Corpus Christianorum. Series Latina 3/1; Turnhout 1972) 
259.
40 Św. Cyprian, List [58, 1], 167.
41 Św. Cyprian, List [58, 1], 169.
42 Św. Cyprian, Do Fortunata [12], 299.
43 Św. Cyprian, List [58, 4], 170.
44 Św. Cyprian, List [58, 4], 170.
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nagrodzeni koroną purpurową nie tylko będą królować z Jezusem, ale 
także będą wraz z Nim dokonywać sądu45. Otrzymają oni tyle nagród, 
ile dni spędzili w męczarniach46. Będą także zrównani w niebie z anio-
łami, patriarchami, apostołami i prorokami47. Cyprian, opierając się na 
tekście z księgi Mądrości (Mdr 3,4-8), dochodzi do wniosku, że męki 
wręcz uświęcają i konsekrują męczenników48. Dlatego ci, którzy zdoby-
wają purpurową koronę, są świątyniami Boga49. Męczeństwo daje im też 
pewność otrzymania natychmiastowej nagrody po śmierci. Cyprian przy-
najmniej zakłada taką możliwość w stosunku do wszystkich chrześcijan. 
Jednak tylko w odniesieniu do męczenników podkreśla to stanowisko ze 
zdecydowaną stanowczością. W traktacie Ad Fortunatum padają słowa: 
„Cóż za godność, co za pewność odejść stąd z weselem, odejść z chwałą 
wśród utrapień i ucisków, zamknąć na chwilę oczy, którymi widziało się 
ludzi i świat, otworzyć je natychmiast, by widzieć Boga i Chrystusa! Cóż 
za szybkość w tak szczęśliwym przejściu! Usuwasz się nagle z ziemi, by 
spocząć w królestwie niebieskim”50. Określenia pewność (securitas), na 
chwilę (in momento), natychmiast (statim), szybkość (velocitas), nagle 
(repente) nie pozostawiają w poruszonej kwestii żadnych wątpliwości. 
Wszystko to świadczy, iż korona purpurowa jest dla Cypriana symbolem 
wyjątkowej chwały przeznaczonej dla „żołnierzy Chrystusa”.

Warto dodać, że biskup Kartaginy w wielu miejscach zachęca wiernych 
do zdobycia podwójnej korony – candida i purpura51. Cyprian odnosi to 
w pierwszej kolejności do tych, którzy zostali powołani do złożenia wy-
znania i znajdują się w więzieniach. W jednym z listów (76) stwierdza, że 
Bóg wybiera na swych wyznawców tych, którzy odznaczają się stałością 
w wierze oraz przestrzegają wytrwale przykazań. Ponadto u podstaw zdo-
bycia godności męczennika stoją określone cnoty: prostota, niewinność, 

45 Zob. Św. Cyprian, List [6, 2], 40.
46 Zob. Św. Cyprian, List [76, 1], 298.
47 Zob. Św. Cyprian, Do Fortunata [13], 301.
48 Zob. Św. Cyprian, List [6, 2] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; Warszawa 
1969) 40.
49 Zob. Św. Cyprian, List [76, 2], 298.
50 Św. Cyprian, Do Fortunata [13], 301.
51 Zob. M. Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana 
i Cypriana, 221.
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miłość, zgoda, pokora, skromność, miłosierdzie, stałość, zachowywanie 
karności52. Dlatego każdy męczennik, zanim zdobędzie koronę purpurową, 
wezwany jest, aby przez praktykowanie cnót zasłużyć wpierw na koronę 
białą. Również w innym liście (10) Cyprian przytacza tę ideę: „Niech teraz 
wszyscy walczą o tę podwójną, o tak zaszczytną godność. Dzięki pracy 
niech otrzymają za swe czyny albo białe, albo purpurowe korony z powodu 
swej męki”53. Podwójna nagroda jest dla Kartagińczyka symbolem szczytu 
naśladowania Chrystusa za życia, a przez to także największej chwały, jakiej 
może dostąpić po śmierci człowiek. Corona candida oraz corona purpura 
w sposób pełny obrazują eschatologiczny status tych, którzy poszli za Chry-
stusem, by stać się tym, czym jest Chrystus54.

5. Zakończenie

Pisma św. Cypriana stanowią żywe świadectwo Kościoła zmagającego 
się z problemem prześladowań w Afryce Prokonsularnej trzeciego wieku. 
Był to czas, który stanowił wyzwanie dla chrześcijańskiego życia, a przez to 
wywierał kluczowy wpływ na konkretyzację dyscypliny i pogłębienie dok-
tryny Kościoła katolickiego. Ślad tego okresu pozostaje widoczny w rozwa-
żaniach ojca ortodoksji afrykańskiej, który, mierząc się z trudną rzeczywisto-
ścią, stworzył całe bogactwo nauczania o zbawieniu wiecznym. Nikt przed 
Cyprianem nie przedstawił kwestii eschatologicznej w tak systematyczny 
i szeroki sposób, zwłaszcza w kontekście martyrologicznym55. Jego idee 
nie posiadałyby tak niezwykłego kształtu, gdyby nie koloryt nadany im 
przez czas prześladowań. Na próżno byłoby szukać teologicznych skarbów 
w pismach Cypriana, gdyby nie jego własne poszukiwania odpowiedzi na 
dramatyczną rzeczywistość, z którą także sam musiał się zmierzyć56. Historia 

52 Zob. Św. Cyprian, List [76, 1], 298.
53 Św. Cyprian, List [10, 5], 50.
54 Zob. Św. Cyprian, Że bałwany nie są bogami [15], 109.
55 Zob. M. Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana 
i Cypriana, 228.
56 Zob. L. Nieścior, «Problem ucieczki św. Cypriana przed prześladowaniem w 250 r.», 
w: L. Nieścior, Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyznania czasu. Wybrane zagadnienia 
z teologii Ojców (Poznań 2002) 91-99.
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pokazuje, że trudny czas nie zniszczył Kościoła, lecz go ubogacił. Dzięki 
temu idee św. Cypriana mogą być cennym źródłem inspiracji dla współcze-
snej teologii, zwłaszcza gdy uwzględni się globalny kontekst trwających dziś 
prześladowań chrześcijan. Wobec obecnej sytuacji warto wracać do pełnych 
nadziei słów Kartagińczyka: „Conflicatio in adversis probatio est veritatis”57.
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Eschatology in the time of persecution. The crown theme in the scrip-
tures of St. Cyprian

Every theological issue is considered in the specific context. We especially can see this 
effect in the case of saint Cyprian, the bishop and martyr. He lived and wrote in tough time 
of the persecution of Christians in the 3rd century at Carthage. Those dramatic historical 
background had unique influence in Cyprian's theology. Every day he had to encounter the 
phenomenon of death. As a result, he made an effort to create an eschatological system. 
The most important part of his thoughts is the category of corona, which can be under-
stood as a symbol of the prize of eternal life. The Carthaginian was the first to create such 
a systematic teaching about the prize of salvation, particularly in martyrdom context. The 
paper consist of three main sections. The central approach is an analysis and synthesis of 
Cyprian's eschatology, with special emphasis on category of corona. In the first part author 
shows christological nature of the prize of salvation. The second section is a synthesis 
of Cyprian's teaching about the gradual character of eternal prizes. The last part focuses 
on the soteriological condition of martyrs. The specification of this case is expressed by 
the term of corona purpura. Cyprian's idea can play an important role in contemporary 
disputes about the eschatological models. Moreover, in the current time of religious perse-
cution, Cyprian's Scriptures can be appreciated as an actual and important loci theologici.

Keywords:  saint Cyprian; time of persecution; eschatology; soteriology; eternal prize; 
corona
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Zadośćuczynienie jako „naprawa”  
w soteriologii średniowiecza

Wydarzenie Jezusa Chrystusa stanowi samą istotę orędzia, które Kościół proklamuje od 
dwóch tysięcy lat. Dlatego Ewangelia wnosi w każdą epokę wyjątkową nowość i jest 
stale aktualna. Opierając się na tej prawdzie, autor artykułu poddaje analizie dwie kwe-
stie: konieczność wcielenia oraz udział człowieka w dziele odkupienia. Tło podjętego 
namysłu stanowi zaś rozumienie idei zadośćuczynienia w soteriologii średniowiecza. 
Jedną z najbardziej wartościowych i popularnych koncepcji zadośćuczynienia jest idea 
Anzelma z Canterbury, która wielokrotnie inspirowała namysł teologów. Jednym z nich 
był Tomasz z Akwinu, który wielowymiarowo przedstawił odkupienie w dziele Summa 
Theologiae. W swej strukturze artykuł składa się z trzech części. W pierwszej ukazana jest 
problematyka związana z koniecznością i stosownością wcielenia. W drugiej autor szuka 
odpowiedzi na pytania, kto cierpiał na krzyżu i dlaczego. Ostatnia część pokazuje nowość 
obecną w dotychczasowym nauczaniu – wstępujący ruch odkupienia. W ten właśnie spo-
sób średniowiecze zwraca uwagę na naprawę samego człowieka. Każdy chrześcijanin jest 
wezwany do zadośćuczynienia, którego sens polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa. 
Dlatego istota zadośćuczynienia nie polega jedynie na podejmowaniu pokuty, ale także na 
odwzajemnieniu Bożej miłości.

Słowa kluczowe:  zadośćuczynienie; odwzajemnienie miłości; naprawa; wcielenie; od-
kupienie

1. Wstęp

Od ponad dwóch tysięcy lat chrześcijaństwo głosi wydarzenie Jezusa 
Chrystusa, które niesie za sobą nowość i aktualność w każdej epoce. Wcie-
lenie Chrystusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie są dla człowieka 
wielką tajemnicą, ale również mogą stać się nadzieją i wyjaśnieniem ludzkiej 
egzystencji. Jan Paweł II pisał, iż „Nie można zrozumieć człowieka bez 
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Chrystusa, bo tylko On objawia człowieka człowiekowi”1. To w Chrystusie 
został zrealizowany plan zbawienia człowieka, zostało odnowione przymie-
rze Boga z ludźmi zerwane uprzednio przez grzech. „On bowiem jest ofiarą 
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy 
całego świata” (1J 2,2). Także dziś współczesny człowiek stojący w obliczu 
misterium Chrystusa może zapytać: dlaczego istnieje grzech i zło? Dlaczego 
Bóg stał się człowiekiem? Czy Jezus nie mógł nas zbawić w inny sposób? 
Jak wielka jest miłość Boga? A także: jaki jest mój udział w Chrystusowym 
odkupieniu? Czy ja mogę w jakiś sposób wynagrodzić Bogu za swoje grze-
chy? Na te oraz inne pytania będzie próbował odpowiedzieć autor niniejsze-
go artykułu, koncentrując się szczególnie na soteriologii średniowiecznej.

2. Konieczność a stosowność zbawienia

Zadośćuczynienie jest kojarzone z przebaczeniem, oczyszczeniem, prze-
błaganiem, może być używane zamiennie z terminem „ekspiacja” czy „wy-
nagrodzenie”. Na gruncie teologii teoria zadośćuczynienia zwykle kojarzona 
jest ze św. Anzelmem z Canterbury. I słusznie. Jego znamienita doktryna 
wywarła zdecydowany wpływ na teologów XIII wieku. Niekoniecznie jed-
nak zastanawiamy się, jak rozumiano bądź rozwijano tą koncepcję soterio-
logiczną w późniejszym czasie. Anzelmiańską koncepcję „konieczności” 
zbawienia Albert Wielki zamienił na „wyższą użyteczność” zbawienia. 
Abelard na podobne pytania, które stawiał Anzelm, odpowiadał zupełnie 
inaczej. Nie uważał, iż Bóg mógł zażądać zadośćuczynienia niewinnego za 
nieposłuszeństwo i grzech człowieka. Widział w męce Chrystusa wyłącznie 
motyw miłości Boga względem człowieka, której to przykład pobudza do 
odpowiedzi na ową miłość. Z kolei św. Bernard był całkowitym przeciwni-
kiem Abelarda, wracając do wcześniej znanej doktryny zadośćuczynienia2.

Podobne dyskusje dotyczyły motywów wcielenia. W średniowieczu 
ukształtowały się dwa przeciwstawne nurty: szkotystyczny i tomistyczny. 
Dla Jana Dunsa Szkota wcielenie było największym dziełem Bożym, ale 

1 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (Watykan 1979) nr 10.
2 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku», w: 
B. Sesboüé, Historia dogmatów. Bóg zbawienia, t. 1 (Kraków 1999) 431-432.
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nie było zależne od upadku człowieka i jego odkupienia. Celem wcielenia 
według niego była chwała i prymat Chrystusa wobec stworzeń, a nie wyba-
wienie człowieka z grzechu3. Uważał też, że Chrystus wcieliłby się nieza-
leżnie od tego, czy pierwszy człowiek by zgrzeszył czy też nie4. Przyjęcie 
ciała ludzkiego było bezwarunkowe i dokonało się z woli Bożej. Św. Tomasz 
uważał takie stanowisko za nieracjonalne5. Na samym początku części trze-
ciej Summa teologiae pyta podobnie jak Anzelm: „Czy było konieczne, aby 
Bóg się wcielił dla odkupienia rodzaju ludzkiego?”. I zarazem odpowiada: 
„To, co chroni rodzaj ludzki przed zatraceniem, jest dla zbawienia ludzi 
konieczne. Tajemnica Wcielenia jest właśnie takim środkiem, powiedziano 
bowiem: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3,16). Dla 
zbawienia ludzi Wcielenie Boga było więc konieczne”6. Akwinata podaje 
jednak dwa rodzaje konieczności, a właściwie konieczność i stosowność. 
Pokazuje, że konieczne jest to, bez czego rzecz nie może istnieć. W dru-
gim znaczeniu natomiast konieczny jest ten środek, który umożliwia lepiej 
i w sposób bardziej odpowiedni osiągnięcie celu. Takim sposobem oczywiste 
się staje, iż naprawienie natury ludzkiej nie było konieczne, ponieważ Bóg 
mógł tego dokonać w inny sposób, było natomiast konieczne w drugim 
znaczeniu. Można więc mówić o stosowności wcielenia. Tę stosowność 
Tomasz rozpatruje na kilku płaszczyznach7. Fakt wcielenia Syna Bożego 
był stosowny, gdyż wypływał z mądrości, dobroci, sprawiedliwości i potęgi 
Boga8. Wcielenie stało się odnowieniem stworzenia i lekarstwem na grzech 

3 Por. B. Huculak, «Bł. Jan Duns ze Szkocji jako teolog Chrystusa Króla», w: E.I. 
Zieliński, R. Majeran, Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Materiały Międzyna-
rodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota 
(KUL, 8-10 kwietnia 2008) (Lublin 2010) 567-568.
4 Por. K. Góźdź, «Świat jako stworzenie Boże i Bóg jako Stwórca świata», w: M. Ru-
secki, Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich (Lublin 1982) 130.
5 Por. W. Dąbrowski, «Chrystologia św. Tomasza z Akwinu w świetle jego odpowiedzi 
na pytanie o motywy Wcielenia», Studia Theologica Varsaviensia 32 (2; 1994) 240.
6 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Tajemnica Wcielenia Słowa Bożego [III, q.1, 
a.2, sed contra], t. 24 (Londyn 1962) 12-14.
7 Por. W. Dąbrowski, «Chrystologia św. Tomasza z Akwinu», 241-242.
8 „O odpowiedniości natury ludzkiej do przyjęcia (przez Słowo Boże) stanowi jej do-
stojeństwo (dignitas) i jej potrzeby (necessitas). Dostojeństwo przejawia się w tym, że 
człowiek jako istota rozumna, obdarzona umysłem (rationalis et intellectualis), ma pewne 
dane przyrodzone, by przez swe działania, polegające na poznaniu i miłowaniu, zbliżyć 
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pierwszego człowieka9. Akwinata przekonuje więc, że przyjęcie ciała ludz-
kiego przez Jezusa Chrystusa było rzeczą stosowną z tej racji, że naturą Boga 
jest dobro, a dobro cechuje się udzielaniem się innym. Przez połączenie się 
z naturą stworzoną Dobro Najwyższe udzieliło się stworzeniu w sposób 
najdoskonalszy10. Aby zrealizował się Boży zamysł, Chrystus podjął się 
dzieła usunięcia zła, wziąwszy na siebie nasze człowieczeństwo i wchodząc 
na nasze miejsce, zniszczył napotkany grzech. Grzech, który nie był ani 
konieczny, ani zamierzony przez Boga musiał zostać usunięty, aby człowiek 
mógł ponownie wejść na drogę dobra i cieszyć się ofiarowaną przez Boga 
miłością11. Myśląc, iż Bóg mógłby odkupić nas w inny sposób, znacznie 
mniej „kosztowny”, można naprawdę zachwycić się boską wolnością w re-
alizacji planu zbawienia12. Powstaje także pytanie, z jakiego powodu Boży 
Syn nie wcielił się od razu po upadku pierwszego człowieka? Również na 
to pytanie Tomasz daje odpowiedź. Stało się tak, ponieważ konieczne było 
przez rodzaj ludzki przyjęcie i zrozumienie swojej nędzy oraz potrzebę Boga 
Zbawiciela, aby ten Bóg Zbawiciel mógł także być poprzedzony długim 
szeregiem zapowiadających Go proroków13.

3. Jezus – satisfactor

U Tomasza da się zauważyć dystans wobec nauki Anzelma i Abelar-
da, jednak, aby oddać wartość zbawczej męki Chrystusa, w jego bogatej 

się w pewien sposób do samego Słowa. Potrzeby zaś natur, ujarzmionej przez grzech pier-
worodny domagają się jej naprawy (reparatio). Te dwie cechy zbiegają się tylko w naturze 
ludzkiej, bo w stworzeniach bezrozumnych brak odpowiedniego dostojeństwa, a naturze 
anielskiej brak wspomnianych potrzeb. Tak więc tylko natura ludzka nadawała się do 
przyjęcia”. Summa Theologiae, III, q. 4, a. l. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (w skró-
cie) (Warszawa 2000) 693. 
9 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna [III, q. 3, a. 8], t. 24, 83-84.
10 Por. P. Moskal, «Miłość Boga w pismach św. Tomasza z Akwinu», Verbum Vitae 23 
(2013) 190.
11 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwi-
nu o złu moralnym i wadach głównych (Toruń 2010) 238.
12 Por. M. Paluch, «Miejsce chrystologii w Summie teologii», w: B. Kochaniewicz, 
Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj (Poznań 2010) 136.
13 Por. T. Pegues, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu (Ząbki 
2014) 236.
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i złożonej soteriologii teoria zadośćuczynienia jest doceniana i istotna. 
Mimo iż Akwinata nie uważa wkroczenia Bożego Syna w świat ludzki za 
jedyną możliwą drogę, na jakiej człowiek mógłby dostąpić zbawienia, nie 
wyklucza zachwytu nad dziełem zrealizowanym w Jezusie Chrystusie14. 
Męka Chrystusa jest drugą po wcieleniu wielką tajemnicą, na której To-
masz skupia swoją uwagę. Podstawowym problemem w jego rozważaniach 
jest znalezienie odpowiedzi na pytania: kto cierpiał i dlaczego cierpiał? 
Dla naszego teologa w tej kwestii jest oczywiste, iż cierpiało, zostało 
ukrzyżowane i umarło wcielone Słowo Boże w swej ludzkiej naturze. 
Motyw cierpienia i śmierci można wykazać w tym, że Chrystus cierpiał 
przede wszystkim po to, aby zadośćuczynić za nasze grzechy, w ten sposób 
naprawić ludzkie winy i nas odkupić oraz (tu pojawia się nowość w do-
tychczasowym nauczaniu) dać przykład tym, którzy cierpią15. Ujmuje to 
w ten sposób: „To, że człowiek został zbawiony przez mękę Chrystusa 
odpowiadało (conveniens fuit) zarówno miłosierdziu, jak i sprawiedliwości 
Bożej. Odpowiadało sprawiedliwości – ponieważ męką swoją Chrystus wy-
nagrodził za grzechy rodzaju ludzkiego tak, iż człowiek został wyzwolony 
przez Sprawiedliwość Chrystusa. Było zgodne z miłosierdziem, bo skoro, 
jak wiemy człowiek nie mógł dać o własnych siłach sam zadośćuczynienia 
za grzechy całej ludzkości, Bóg na sprawcę zadośćuczynienia (satisfactor) 
dał własnego Syna, według słów Apostoła (Rz 3,24): «Usprawiedliwieni 
darmo przez laskę Chrystusa, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chry-
stusie. Jego Bóg postanowił (uczynić) ofiarą przebłagalną (propitiatorem) 
przez wiarę we krwi Jego». Stanowiło to dowód większego miłosierdzia, 
niż gdyby grzechy zostały odpuszczone bez żadnego zadośćuczynienia. 
Toteż Apostoł mówi (Ef 2,4): «Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ze 
względu na wielką miłość, którą nas umiłował, gdy byliśmy umarłymi 
przez grzechy, ożywił nas w Chrystusie»”16. W Chrystusowym działaniu 
ujawnia się także potęga grzechu. „Akcja ratownicza” Chrystusa odkrywa, 
czym właściwie jest grzech. To on jest powodem, że Syn Boga cierpiał dla 
naszego zbawienia, że wszedł w ciemności tego świata, przyjął na siebie 

14 Por. M. Paluch, «Traktat o zbawieniu», w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dog-
matyka, t. 3 (Warszawa 2006) 421.
15 Por. W. Dąbrowski, «Chrystologia św. Tomasza z Akwinu», 249-251.
16 Summa Theologiae, III, q. 46, a. l, ad 3. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Droga 
Zbawiciela, t. 26 (Londyn 1968) 111.
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jego smutek. Grzech doprowadza Boga do interwencji w swoim Synu, 
który cały jest miłością17.

Św. Tomasz odrzuca myślenie, iż po stronie Boga istniałaby konieczność 
męki Chrystusa przez wzgląd na zadośćuczynienie. Nie było żadnego 
narzucenia i przymusu (konieczności zewnętrznej) ani ze strony Boga, 
ani ze strony samego Chrystusa (konieczności wewnętrznej). Chrystus 
cierpiał dobrowolnie z trzech powodów: dla naszego zbawienia (por. J 
3,14), przez wzgląd na samego Chrystusa, który uniżając się w męce, 
zasłużył na wywyższenie w chwale (por. Łk 24,26) i ze względu na Boga, 
który w swej Opatrzności przewidział i zapowiedział mękę Chrystusa 
(por. Łk 22,22; 24,44). Kluczowa do interpretacji zbawienia w Summa 
teologiae jest kwestia czterdziesta ósma Tertia Pars zawierająca sześć 
artykułów, w tym jeden dotyczący zadośćuczynienia: czy męka Chrystusa 
była przyczyną naszego zbawienia na sposób zadośćuczynienia?18 Jednak 
aspekt zadośćuczynienia dla Tomasza jest drugorzędnej wagi, stawiany 
po zasłudze, aspekcie wykupu i ofiary. Wyjaśnia, iż grzech nakłada na 
człowieka podwójne więzy: niewoli szatana i więzy kary obciążającej go 
ze względu na sprawiedliwość Boga. A ponieważ męka Chrystusa z nad-
miarem wystarczyła na zadośćuczynienie za grzech ludzki i wyrównanie 
kary19, stanowi jakby okup za wyzwolenie z tych podwójnych więzów i jest 
nazwana odkupieniem. Okup człowieka należał się Bogu, a nie szatanowi 
i dlatego został on zapłacony Bogu20. Według myśli teologii tomistycznej 
męka Jezusa Chrystusa jest zasługą, gdyż wysługuje nam zbawienie, jest 
zadośćuczynieniem za nasze grzechy, jest ofiarą złożoną za nas przez 

17 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości, 235-236.
18 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości, 425.
19 „Chrystus idąc na mękę z miłości i posłuszeństwa dał Bogu coś więcej niż to, cze-
go wymagała rekompensata za wszystkie zniewagi wyrządzone przez rodzaj ludzki. A to 
z następujących powodów: po pierwsze – ze względu na bezmiar miłości, dla której cier-
piał; po drugie – ze względu na wartość życia, które dał jako zadośćuczynienie. Życie to 
było życiem Boga-Człowieka; po trzecie – ze względu na wszechogarniającą mękę i wiel-
kość zniesionego bólu, o czym już była mowa. Toteż męka Chrystusa stanowiła więcej niż 
wystarczające zadośćuczynienie za grzechy rodzaju ludzkiego”. Tomasz z Akwinu, Suma 
teologiczna [III, q. 48, a. 2], t. 26, 159.
20 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna [III, q. 46, a. 3; III, q. 48, a. 4. ad 2 i ad 3], 
t. 26, 114-115, 163-165.
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Tego, który sam stał się ofiarą i ofiarnikiem, jest okupem należnym Bogu 
złożonym za nasze wyzwolenie z niewoli diabła21.

4. Naprawa człowieka i redamatio

Nauczanie Akwinaty pokazuje także wstępujący ruch odkupienia. Św. 
Tomasz lubi używać takich wyrażeń, jak: odnawiać, podnosić, przywracać 
do stanu pełnego człowieczeństwa czy też naprawić naturę ludzką lub 
naprawić rodzaj ludzki22. Zwraca w ten sposób uwagę na naprawę samego 
człowieka, a nie naprawienie najpierw urazy uczynionej Bogu. Naprawa 
i wyzwolenie człowieka nie może się jednak dokonać, jeśli wcześniej nie 
otrzyma on uzdolnienia, by nawrócić się do Boga. Oderwanie człowieka 
od grzechu może być dokonane wyłącznie w skrusze, a wyrazem takiej 
skruchy jest zadośćuczynienie. Chrystus jest dla człowieka doskonałym 
przykładem, który przyjął postawę skruchy i wszedł na drogę zadość-
uczynienia23. Zadośćuczynienie jest więc aktem cnoty sprawiedliwości, 
a pokuta jest szczególną jego formą. Powinno być jednak kierowane przez 
miłość, bo jedynie miłość może wymazać grzechy24. Św. Tomasz ukazuje 
skruchę najściślej w kontekście sakramentu pokuty. Jest jedną z trzech czę-
ści integralnych: skrucha, spowiedź i zadośćuczynienie. Akwinata powie, 
że „cnota pokuty jest podstawą aktu ludzkiego”, „pokutujący boleje nad 
grzechem popełnionym, ponieważ grzech jest obrazą Boga i postanawia 
ja naprawić”25. To cnota pokuty uzdalnia człowieka do znienawidzenia zła 
i usprawnia go do zadośćuczynienia za wyrządzoną Bogu zniewagę. Czyn-
ności pokutne są dla grzesznika trudne i przykre, lecz jeśli są spełniane 
właściwie, pociągają za sobą nawrócenie, zmieniają człowieka, ulepszają 

21 Por. W. Dąbrowski, «Chrystologia św. Tomasza z Akwinu», 251-252.
22 Naprawa jako przywrócenie obrazu według pierwotnego archetypu (Summa Theolo-
giae, III, q. 30, a. 2, co. 2) i odnowienie człowieczeństwa w Chrystusie, jako wyzwolenie 
z niewoli, której natura ludzka została poddana przez grzech (Summa Theologiae, III, q. 
61, a. 3, arg. 2).
23 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 432.
24 Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji 
z poganami innowiercami i błądzącymi, t. 2 (Poznań 2007) 458-461.
25 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Pokuta [III, q. 85, a. 1], t. 29 (Londyn 1969) 
34-36.
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i utwierdzają w dobrym. Dzięki skrusze Bóg przywraca grzesznikowi łaskę 
i swoją przyjaźń, daruje karę wiecznego potępienia26. Zadośćuczynienie 
za popełnione zło polega na przyjęciu i wykonaniu jakiegoś wyrównania 
sprawiedliwości naruszonej przez obrazę Boga na skutek nieposłuszeń-
stwa Jego prawu27. Sprawiedliwość wymaga, by ten, który popełnił jakieś 
nadużycie lub skrzywdził kogoś, poniósł karę, choćby nawet pokrzyw-
dzony wybaczył mu krzywdę, dla wyrównania nadużycia, ale też po to, 
aby kara stanowiła przypomnienie i lekarstwo przeciw chęci ponownego 
nadużycia28. Bóg jednak w swym miłosierdziu nie obciąża nas nadto, 
uwzględnia predyspozycję i siły każdego człowieka29. Najistotniejsze 
jest, aby akty pokuty wynagradzającej dokonywać z miłości. To miłość 
ostatecznie nadaje wartość zadośćuczynieniu i sprawia, że w grzeszniku 
pojawia się pragnienie uczynienia czegoś, by wynagrodzić za popełnie-
nie przewinienia – nie przez wzgląd na wymagane prawo, ale właśnie 
ze względu na wymaganie miłości. Tomasz dotyka tu znanej już kwestii 
redamatio30, zwraca uwagę, że „miłość wymaga zwrócenia za nią tego 
samego”, dodając, że „przyjaciel, który współczuje, uskarża się na ból 
strapionego przyjaciela”31. Ponadto człowiek może afirmować zadość-
czynny charakter męki Chrystusa, uczestnicząc w Ciele Chrystusa jako 
członek – poprzez cierpienie. W Sumie teologicznej czytamy: „Chrzest 
ma w sobie moc wszczepienia ochrzczonych w Chrystusa i uczynienia 
ich Jego członkami. Stąd też i sama kara, jaką poniósł Chrystus cierpiąc, 
zadosyćczyniła [sic!] za grzechy wszystkich przyjmujących chrzest; po-
dobnie też kara wycierpiana przez jeden członek może zodosyćuczynić 

26 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości, 259-262.
27 Por. S. Th. Suppl. Q. 12,a. 1 [Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Sakrament pokuty 
[Suppl. q. 12, a. 1], t. 30 (Londyn 1985) 104-105.
28 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Sakrament pokuty [Suppl. q. 10, a. 2], t. 30, 
88-89.
29 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości, 264.
30 Por. N.M.G. Fernandez, «Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», w: N.M.G. 
Fernandez, M.J. Fernandez, Odwzajemnienie miłości. Teologia, historia i duchowość wy-
nagrodzenia (Kraków 2012) 154.
31 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia [I-II, q. 38, a. 3], t. 10 (Londyn 1967) 
178.
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(sic!) za grzech drugiego członka”32. Podobnie czytamy w Sumie przeciw 
poganom: „Przyjmujemy, że jeden człowiek może cierpieć za drugiego, 
póki obaj pozostają w miłości”33.

Chrystus w swej męce wysłużył nam zbawienie, co oznacza, że do-
browolnie przyjął nasze grzechy, zadośćuczynił za nas, złożywszy siebie 
w ofierze posłuszeństwa, wykupił nas swoją drogocenną krwią. Mocą zmar-
twychwstania i zesłania Ducha Świętego. Jego męka uzyskała zdolność 
oczyszczania nas ze wszystkich grzechów. Oczyszczanie i wyzwolenie jest 
zawsze aktualne, ponieważ ofiara Jezusa Chrystusa trwa i żyje. Nauka św. 
Tomasza o wcieleniu i odkupieniu odsłania tragizm sytuacji człowieka po 
grzechu pierworodnym, ale zarazem pokazuje w nowym kontekście czło-
wieka odkupionego, kochanego i zdolnego do miłowania34. Soteriologia św. 
Tomasza z Akwinu dokonuje wielkiego zwrotu ku wyzwoleniu człowieka 
dokonanego przez Chrystusa połączonego z kategorią zadośćuczynienia. 
Człowiek pozostaje w niewoli długu wobec Boga, a nie diabła. Miłosierdzie 
i sprawiedliwość Boga przejawiają się w Jego dziełach. Przez miłosierdzie 
rozumie się usuwanie wszelkich braków. Każde dzieło sprawiedliwości 
Bożej zakłada dzieło Jego miłosierdzia i na nim się opiera35. Doktryna 
o zadośćuczynieniu tego teologa posiada wiele akcentów dotyczących miło-
sierdzia, sprawiedliwości i związanych z nią napięć. Jest pewne, że pierwsze 
miejsce zostawia w niej dla miłości. Sprawiedliwość nie jest niewzruszonym 
prawem, które narzuca się Bogu. Gdyby Bóg chciał uwolnić człowieka od 
grzechu, nie otrzymawszy zadośćuczynienia, mógłby to zrobić, nie uwłacza-
jąc sobie sprawiedliwości. Męka Chrystusa była zamysłem Bożym, odpo-
wiedniejszym z wielu przyczyn, z których pierwszą jest miłość do człowieka. 
Kategoria ta, jak i pozostałe kategorie soteriologiczne otwierają drogę dla 
nauczania i pozostają rozwinięte przez teologów późniejszych czasów36.

Do czasów św. Tomasza termin „naprawa” odnosił się zwykle do Chry-
stusa, który odbudowuje swój lud, rodzaj ludzki zraniony przez grzech. To 

32 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Chrzest i bierzmowanie [III, q. 68, a. 5], t. 
27 (Londyn 1984) 157. 
33 Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, 462.
34 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości, 244-245.
35 Por. F.W. Bednarski, Skrót zarysu teologii (sumy teologicznej) św. Tomasza z Akwinu 
OP, t. 1, cz. 1 (Kraków 1997) 41.
36 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 434-435.
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Jezus, jako Bóg i człowiek, pośredniczył między Ojcem a ludźmi, napra-
wiając zerwaną relację. Tak w XIII wieku, choć na etapie początkowym, 
dostrzegamy wymianę podmiotu w „wynagradzaniu”. Kościół zmienia swój 
udział w naprawie z pasywnego na aktywny. I tym samym każdy człowiek 
zmienia się w odnowiciela Kościoła. Obraz ten jak najbardziej oddaje sens 
mistycznego Ciała Chrystusa. Pojawia się zatem horyzont, który charakte-
ryzuje duchowość wynagradzającą, zakorzenioną odtąd w mistyce i w za-
konach żebraczych37.

5. Podsumowanie

Średniowiecze, jak się wydaje, pokazuje dwa podejścia do pojęcia 
zadośćuczynienia. Peccatum naturae (grzech pierworodny) domaga się 
zadośćuczynienia, które przekracza możliwości człowieka, dlatego dokonuje 
go Chrystus, peccatum personae (grzech osobisty) natomiast wymaga oso-
bistego zadośćuczynienia. Zatem dispositio animae w odniesieniu do Boga 
i mająca podstawę w boskim caritas jest inna od reatus poenae (kary docze-
snej). W związku z tym kto pragnie przebaczenia, musi ponieść pewną karę. 
Średniowieczna teologia nie tłumaczy dokładnie, jak powinno wyglądać 
połączenie Chrystusowego czynu pojednania z własnym zadośćuczynieniem 
umożliwionym przez dar pojednania, choć po dziś dzień wykazuje się różne 
w tym względzie praktyki pobożności. Jakiekolwiek by nie były, musimy 
mieć na uwadze dwie rzeczy: prawdziwe chrześcijańskie zadośćuczynienie 
nie może polegać na wymodlonych własnych osiągnięciach, lecz na łączeniu 
swojego cierpienia (przyjmowaniu również męczeństwa w różnych posta-
ciach), w którym to obecne jest jedyne Chrystusowe zadośćuczynienie, a my 
możemy stać się jednocześnie jego kontynuatorami. Ratzinger powiada 
jeszcze, iż nasze zadośćczynne formy pobożności mogą być o tyle warte, 
o ile będziemy mieć cały czas w świadomości, jak bardzo żyjemy dzięki 
Jezusowemu zadośćczynnemu zmiłowaniu38. Św. Anzelm i św. Tomasz dali 
niesamowity fundament teorii zadośćuczynienia, z której możemy czerpać 

37 N.M.G. Fernandez, «Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», 156.
38 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii (Lu-
blin 2015) 846-847.
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po dziś dzień. Warto odczytywać ich na nowo, aby to, co uległo częściowej 
degradacji w późniejszych epokach, nie było wciąż upraszczane, lecz było 
inspiracją do zrozumienia wielkiej miłości Boga wobec nas i naszego udziału 
w Chrystusowym planie zbawczym.
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Reparation as a „renewal” in the medieval soteriology 

The event of Jesus Christ is the most important thing Church has been proclaiming for 
two thousand years. Hence the gospel has been offering something special and new in all 
epochs. According to that the paper focuses on two issues: the necessity of incarnation 
and the human role in the work of salvation. The background of researches is the medieval 
soteriological idea of reparation. One of the most valuable and popular theories of repara-
tion is the conception of Anselm of Canterbury. Theologians have always been inspired by 
this idea. One of them was Thomas Aquinas who explained many aspects of redemption in 
the Summa Theologiae. The structure of the lecture contains three sections. The first takes 
the view of necessity and appropriateness of incarnation. In the second author asks: who 
was suffering in the Cross and why? At the end the paper shows the freshness of previous 
theology: ascending motion of redemption. In this specific way the Middle Ages looks into 
the renewal of human. All of Christians are obliged to make the reparation. The sense of 
that is in the imitation of Jesus Christ. Therefore the point is not only to take the action of 
repenting, but also to reciprocate to God’s love.

Keywords:  reparation; to reciprocate love; renewal; incarnation; redemption
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Śmierć, paruzja i sąd  
w nauczaniu papieża Franciszka

Większość ludzi, jeśli nie wszyscy, w pewnym momencie swojego życia zadaje sobie pyta-
nia dotyczące śmierci i tego, co po niej ma nastąpić. Od odpowiedzi na te wątpliwości za-
leży to, w jaki sposób człowiek pokieruje swoim życiem. W poszukiwaniu prawdy o osta-
tecznym losie człowieka katolikom przychodzi z pomocą nauczanie kościelne, a zwłaszcza 
papieskie. W tym artykule zaprezentowano odpowiedź powyższe pytania, jaką podaje na-
uczanie papieża Franciszka poruszające temat śmierci, paruzji i sądu ostatecznego. Papież 
Franciszek, omawiając te kwestie, koncentruje się przede wszystkim na radości i nadziei 
płynącej z wiary w spotkanie Boga po śmierci. Używa przy tym języka bardzo przystępne-
go i obrazowego, co pozwala na łatwiejsze zrozumienie tych ważnych kwestii.

Słowa kluczowe:  papież Franciszek; śmierć; paruzja; sąd ostateczny; eschatologia

1. Wstęp

Międzynarodowa Komisja Teologiczna w dokumencie z 1992 roku 
zatytułowanym Aktualne problemy eschatologii zauważa, że w dzisiejszym 
świecie, silnie naznaczonym zeświecczeniem, wśród chrześcijan pojawia się 
coraz więcej wątpliwości dotyczących kwestii eschatologicznych1. Dlatego 
też nauczanie kościelne powinno iść w kierunku przezwyciężania pojawia-
jących się trudności i dawania odpowiedzi na dręczące człowieka pytania, 
także w kwestiach ostatecznych. W nauczaniu Kościoła szczególne miejsce 
zajmuje magisterium papieskie.

1 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, «Aktualne problemy eschatologii», w: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1990_
problemi-attuali-escatologia_pl.html [02.12.2017].
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W związku z tym celem tego artykułu będzie przedstawienie głównych 
myśli papieża Franciszka dotyczących kwestii śmierci, paruzji i sądu. Zakres 
badanych wypowiedzi papieskich obejmuje obszar od inauguracji pontyfika-
tu 19 marca 2013 roku do 30 listopada 2017 roku. Praca zostanie podzielona 
na dwie główne części. W pierwszej omówione zostaną kwestie dotyczące 
śmierci człowieka, w drugiej natomiast – zagadnienia paruzji i sądu.

2. Śmierć

Człowiek jest istotą śmiertelną. W swoim życiu każdy doświadcza praw-
dy o nieuchronności śmierci, zwłaszcza gdy musi zmierzyć się ze śmiercią 
swoich bliskich. W jej obliczu ludzka egzystencja wydaje się krucha i krótka. 
Zło śmierci nie jest jednak ostatecznym kresem człowieka. Boże objawie-
nie wypełnia nadzieją ten ostatni akt człowieka na ziemi. Mówi ono, że 
śmierć jest przejściem do nowej jakości życia, a nie kresem wszystkiego. 
W swoim nauczaniu papież Franciszek odnosi się do tego powszechnego 
prawa śmierci. Zauważa, że śmierć „jest częścią życia oraz dotyka wszyst-
kich rodzin bez wyjątku”2. Śmierć jest zatem zawsze pewnikiem w życiu 
ludzkim, niepewny pozostaje tylko moment, w którym ona nadejdzie3. Jest 
ona wielkim złem nękającym człowieka, ale nie najstraszniejszym. Papież 
Franciszek przypomina, że jest jeszcze coś gorszego niż sama śmierć. Są to 
grzechy, które jej bardzo często towarzyszą oraz powiększają związane z nią 
zło. Nazywa je „wspólnikami śmierci” i niektóre spośród nich wymienia 
(nienawiść, zazdrość, pycha i chciwość)4.

Pewności śmierci człowiek nie musi przeżywać sam. Franciszek zauwa-
ża, że Chrystus, będąc w pełni człowiekiem, dzielił ludzki los aż po śmierć5. 
Syn Boży przyjął na siebie w pełni naturę ludzką będącą w stanie skażenia 
grzechem. Skutkowało to tym, że sam będąc bez żadnego grzechu, dozna-
wał ludzkich ograniczeń, cierpienia, aż po doświadczenie śmierci w ludzkiej 

2 Franciszek, «Katecheza 17.06.2015», w: http://papiez.wiara.pl/doc/2547823.Mroko-
wi-smierci-trzeba-stawiac-czola-trudem-milosci [24.11.2017].
3 Por. C. Zuccaro, Teologia śmierci (Kraków 2004) 52-53.
4 Por. Franciszek, «Katecheza 17.06.2015».
5 Por. Franciszek, «Homilia 03.11.17», w: http://papiez.wiara.pl/doc/4292016.Franci-
szek-w-obliczu-smierci-zachowajmy-nadzieje [24.11.2017].
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naturze6. Jednak jeszcze przed swoim zmartwychwstaniem Jezus, dokonując 
wskrzeszeń, ukazywał swoją nieograniczoną władzę nad śmiercią7. Ostatecznie 
śmierć została pokonana przez Niego na krzyżu. Krzyż przestał być znakiem 
śmierci i stał się bramą zmartwychwstania. Każdy, kto jednoczy się ze śmiercią 
Chrystusa, będzie też zjednoczony z Jego zmartwychwstaniem8. Powstanie 
z martwych Jezusa jest tym, co rozjaśnia mroki śmierci każdego człowieka 
i daje pewność późniejszego życia9. Papież porównuje śmierć dotykającą 
wszelkie stworzenie do blizny, która oszpeca Boży plan miłości. Zbawiciel 
przychodzi po to, aby przynieść z niej uleczenie10. Jednocześnie Bóg nie 
wymaga od człowieka wyzbycia się ludzkich odczuć w obliczu straty kogoś 
bliskiego. Zgadza się na ludzkie zasmucenie. Co więcej, sam Chrystus zapłakał 
nad śmiercią swojego przyjaciela Łazarza, czym jeszcze bardziej ukazał swoje 
braterstwo z ludźmi11. Ta wielka miłość Boga do swojego stworzenia, do czło-
wieka staje się podstawą silnej nadziei, że jak niegdyś Chrystus oddał matce 
wskrzeszonego młodzieńca z Nain, tak kiedyś odda nam naszych bliskich12.

Papież Franciszek stara się przenalizować kwestię śmierci w świetle 
ludzkich postaw wobec niej. Przede wszystkim zauważa, że godzina śmierci 
czyni wybór dokonany przez człowieka czymś ostatecznym – życie z Bo-
giem lub wieczne oddalenie13. Papież zwraca uwagę na to, że czymś szcze-
gólnie trudnym jest pogodzenie się ze śmiercią dziecka. Gdy ona zaistnieje, 
uderza bardzo mocno w podstawy całej rodziny, niszcząc jej nadzieję na 
przyszłość, jaka rysuje się wraz z posiadaniem potomstwa. Ból o podobnej 
skali przeżywają małe dzieci, którym umierają rodzice14. Doświadczenie 

6 Por. M. Składanowski, Humanizm krzyża (Lublin 2017) 257-258.
7 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 28.06.2015», w: http://papiez.wiara.
pl/doc/2566481.Zyc-w-pewnosci-zmartwychwstania [24.11.2017].
8 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 12.03.2017», w: http://papiez.wia-
ra.pl/doc/3745816.Ten-kto-umiera-z-Chrystusem-z-Nim-rowniez-zmartwychwstanie 
[24.11.2017].
9 Por. Franciszek, «Katecheza 27.11.2013», w: http://papiez.wiara.pl/doc/1794590.
Milosierdzie-wyzwala-z-leku-przed-smiercia [24.11.2017].
10 Por. Franciszek, «Katecheza 18.10.2017», w: http://papiez.wiara.pl/doc/4258316.
Wiara-chrzescijan-oswietla-tajemnice-smierci [24.11.2017].
11 Por. Franciszek, «Katecheza 18.10.2017».
12 Por. Franciszek, «Katecheza 17.06.2015».
13 Por. Franciszek, «Homilia 03.11.17».
14 Por. Franciszek, «Katecheza 17.06.2015».
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śmierci bliskiej osoby pobudza człowieka do szukania przyczyn zaistniałej 
sytuacji. Ojciec święty zauważa, że zdarza się, iż w takiej sytuacji człowiek 
za śmierć obwinia samego Boga. Dochodzi nawet do tego, że cierpienie 
związane z tym doświadczeniem jest tak wielkie, iż prowadzi do zanego-
wania istnienia Stwórcy15.

Wszystko to wiąże się z przeżywaniem żałoby, do której człowiek dotknię-
ty stratą najbliższych ma prawo. Papież przypomina, że żałobę przeżywał sam 
Jezus, płacząc po śmierci swojego przyjaciela Łazarza. Przeżywając jednak 
ten stan, chrześcijanin powinien mieć zawsze w pamięci to wszystko, czego 
Jezus dokonał na krzyżu16. Fakt umierania będzie bowiem przerażał wtedy, 
gdy osoba ludzka nie ma perspektywy życia wiecznego. Ojciec święty stoi na 
stanowisku, że czymś naturalnym jest przeczucie człowieka, że zgon nie jest 
końcem. Określa to jako „nostalgia za wiecznością”17. Śmierć jest także czymś, 
co może przynosić ze sobą pewną naukę. Zderzenie z faktem czyjegoś odejścia 
pomaga istocie ludzkiej inaczej spojrzeć na swoje życie, przewartościować je. 
Utrata osoby bliskiej staje się nieraz okazją do tego, by zobaczyć, co naprawdę 
jest w życiu ważne, warte kochania czy poświęcenia18. Z drugiej strony trzeba 
pamiętać, że wiara chrześcijańska przynosi człowiekowi możliwość komuni-
kacji z bliskimi zmarłymi. Tą formą łączności jest modlitwa za nich oraz ich 
modlitwa za tych, którzy pozostają jeszcze na ziemi19.

Każdy człowiek musi kiedyś umrzeć, dlatego papież zachęca wierzą-
cych do tego, by zadbali o własne przygotowanie się do odejścia z tego 
świata. Tym, co pomaga w dobrym przygotowaniu się na tę chwilę, jest 
akceptacja konieczności przemijania i odejścia. Zakłada ona jednak rów-
nież wiarę w to, że chrześcijanin spotka się kiedyś z bliskimi, którzy go 
poprzedzili w drodze do wiecznej ojczyzny20. Człowiek ma też w sobie 
pewne pragnienie spotkania z Bogiem, które motywuje go do dobrego 
przysposobienia się na śmierć21. Głód widzenia Boga pociąga za sobą 

15 Por. Franciszek, «Katecheza 17.06.2015».
16 Por. Franciszek, «Katecheza 17.06.2015».
17 Por. Franciszek, «Katecheza 27.11.2013».
18 Por. Franciszek, «Katecheza 18.10.2017».
19 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia (Kraków 2016) nr 257.
20 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, nr 258.
21 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 11.08.2013», w: http://papiez.wiara.
pl/doc/1662175.Papiez-Czy-wiemy-jaki-jest-nasz-skarb [24.11.2017].
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konieczność oderwania się od dóbr doczesnych. Są one ważne i potrzebne 
w życiu codziennym, lecz nie mogą nigdy przyćmiewać najważniejszego 
– Bożej miłości22. Ojciec święty zachęca nawet do tego, aby wyobrazić 
sobie chwilę kresu swojego ziemskiego życia23. Chrześcijanin to zatem 
człowiek cechujący się nieustanną czujnością i gotowością na spotkanie 
z Panem24. Ta gotowość winna mieć wymiar praktyczny. Jest nim pełnie-
nie dzieł miłosierdzia. Papież wielokrotnie podkreśla, że „kto praktykuje 
miłosierdzie, nie obawia się śmierci!”25.

Podejmując temat ludzkiego odchodzenia ze świata, Franciszek 
rozważa relację pomiędzy wiarą, nadzieją i miłością a śmiercią. Pod-
kreśla, że faktowi śmierci trzeba przeciwstawić wiarę. To ona rozpra-
sza mrok, który pojawia się wraz z odejściem bliskiej osoby26. Sam 
Jezus pragnie wiary od wierzącego w obliczu umierania drugiego czło-
wieka. W różnych sytuacjach, które przedstawiają Ewangelie, zawsze 
prezentuje On siebie jako tego, który jest życiem27. Wiara w zmartwych-
wstanie i życie wieczne stanowi jeden z podstawowych filarów wiary 
chrześcijańskiej. Dlatego też w jednym z przemówień Franciszek wprost 
zadaje swoim słuchaczom pytanie o to, czy wierzą w zmartwychwsta-
nie28. Ta obietnica życia wiecznego staje się dla człowieka pocieszeniem 
i buduje chrześcijańską nadzieję. Śmierć nie jest ostatnim aktem życia 
ludzkiego – jest jeszcze Bóg, który otacza człowieka swoją miłością29. 
Świadomość, że nie istnieje całkowite zniszczenie po śmierci, stanowi 
wielką otuchę30. Dzięki temu ludzie wierzący mogą mieć nadzieję, że 
ich bliscy pozostają w rękach Boga, którego miłość jest silniejsza od 
śmierci. Na tym przekonaniu chrześcijanin może budować swoją wiarę, 
miłość i nadzieję31. Zewnętrznym wyrazem chrześcijańskiej nadziei na 

22 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 11.08.2013».
23 Por. Franciszek, «Katecheza 18.10.2017».
24 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 11.08.2013».
25 Franciszek, «Katecheza 27.11.2013».
26 Por. Franciszek, «Katecheza 17.06.2015».
27 Por. Franciszek, «Katecheza 18.10.2017».
28 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 28.06.2015».
29 Por. Franciszek, «Homilia 03.11.17».
30 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, nr 256.
31 Por. Franciszek, «Katecheza 17.06.2015».
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zmartwychwstanie jest wspominanie bliskich zmarłych, modlitwa za 
nich i troska o ich groby32.

Papieskie nauczanie zestawia też odmienne reakcje świata i Kościoła 
w obliczu problemu śmierci. Papież Franciszek zauważa, że współczesny 
świat stara się wypchnąć tę kwestię z ludzkiej świadomości33. Dokonuje się 
to poprzez usunięcie jej znaków z życia publicznego i z publicznej dysku-
sji34. Skutkuje to tym, że gdy przychodzi moment zgonu, człowiek jest na 
niego nieprzygotowany. Stoi to także w opozycji do korzeni wielu ludzkich 
kultur, które od swojego początku były oswojone z tematem umierania. 
Śmierć traktowano jako konieczny element ludzkiego życia, od którego 
w żaden sposób się nie ucieknie35. Reakcja Kościoła na śmierć jest inna 
niż dzisiejszego świata. Papież przypomina, że Kościół zawsze zachęcał 
do modlitwy za zmarłych36. Wierzący nie mogą uciekać od rzeczywistości 
śmierci. Ich zadaniem jest towarzyszenie rodzinom dotkniętym przez śmierć. 
Szczególnego wsparcia należy udzielać osobom, które utraciły współmał-
żonka i borykają się z problemami wdowieństwa37. To towarzyszenie musi 
też obejmować przeżywaną żałobę. Duszpasterze i wspólnota chrześcijańska 
powinni być przy cierpiących na różnych etapach doświadczanej przez nich 
rozłąki z bliskimi38.

3. Paruzja i sąd

Koniec świata, wypełnienie się ludzkiej historii, nierozerwalnie łączy 
się z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię oraz z przepro-
wadzeniem przez Syna Człowieczego sądu nad wszelkim stworzeniem. 
Jest to jednocześnie dopełnienie planu zbawczego Boga. Prawda o paruzji 
i sądzie ostatecznym nieraz wzbudza u ludzi lęk co do tego, czy znajdą się 

32 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 02.11.2014», w: http://papiez.wiara.
pl/doc/2229714.Pamiec-i-modlitwy-za-zmarlych-swiadcza-o-nadziei-na [24.11.2017].
33 Por. Franciszek, «Katecheza 18.10.2017».
34 Por. M. Składanowski, Humanizm krzyża, 261.
35 Por. Franciszek, «Katecheza 18.10.2017».
36 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 02.11.2014».
37 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, nr 253-254.
38 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitiae, nr 255.
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w gronie zbawionych. Św. Paweł zauważa potrzebę przygotowania się na 
sąd oraz związane z nim obawy, gdy pisze: „zabiegajcie o własne zbawienie 
z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2,12). Papież Franciszek również dostrzega ten 
lęk. Mówi jednak, że wiedza o ponownym przyjściu Chrystusa i sądzie nie 
powinna napawać człowieka nadmiernym strachem. Zachęca do tego, by 
była ona przede wszystkim impulsem do lepszego życia w obecnej chwili. 
Swoim słuchaczom przypomina o tym, że są usprawiedliwieni przez łaskę ze 
względu na bezinteresowną miłość Boga. Ale na tę miłość Bożą chrześcijanin 
powinien odpowiadać dobrymi uczynkami39. Człowiek wierzący nie może 
zatem pozostawać w swoim życiu bierny. Do spotkania z Panem należy 
się przygotowywać. Życie ziemskie chrześcijanina ma być nieustannym, 
aktywnym oczekiwaniem40. Aby lepiej zobrazować tę prawdę, ojciec święty 
odwołuje się do przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13). Mówi 
o tym, że chrześcijanin nie może być śpiący, nie może zapominać o Bogu41. 

Papieskie nauczanie dotyka też kwestii możliwości sądu ostatecznego 
i wiary w niego. Papież Franciszek zwraca uwagę na to, że niekiedy wiara 
w paruzję i sąd jest niewyraźna. Przypomina, że Jezus bardzo wyraźnie za-
powiadał ten fakt. Stworzenie i sąd stanowią klamrę spinającą całą historię 
świata, są jej „dwoma biegunami”42. W bulli ogłaszającej rok miłosierdzia, 
zwracając się głównie do osób, które weszły w konflikt z prawem, przypo-
mina, że od sądu Bożego nikt nie jest w stanie uciec43. Wszyscy należący 
do rodzaju ludzkiego będą musieli stanąć kiedyś przed trybunałem Boga44. 
Pomimo powstających obaw świadomość istnienia sądu powinna pobudzać 
wierzącego do wielkiej nadziei. Będzie to moment spotkania z Panem. Pa-
pież zachęca, by brać przykład z pierwszych wspólnot chrześcijańskich, 
którym w liturgii towarzyszyła aklamacja „Maranatha”45. Odwołując się do 
tekstów Nowego Testamentu, Franciszek dodaje, że na sądzie ostatecznym 

39 Por. Franciszek, «Katecheza 24.04.2013», w: http://papiez.wiara.pl/doc/1532323.
Sad-inspiracja-do-lepszego-zycia [24.11.2017].
40 Por. Franciszek, «Katecheza 24.04.2013».
41 Por. Franciszek, «Katecheza 24.04.2013».
42 Por. Franciszek, «Katecheza 24.04.2013».
43 Por. Franciszek, Bulla Misericordiae vultus (Wrocław 2015) nr 19.
44 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 26.11.2017», w: http://papiez.wiara.
pl/doc/4339624.Moc-milosci-krolewskosc-Boga [02.12.2017].
45 Por. Franciszek, «Katecheza 11.12.2013», w: http://papiez.wiara.pl/doc/1810902.
Sad-motywem-pocieszenia-i-ufnosci [24.11.2017].
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człowiek nie zostanie pozostawiony samemu sobie, lecz oprócz Chrystusa 
może także liczyć na wstawiennictwo tych wszystkich, którzy już osiągnęli 
chwałę nieba46. 

Gdy chodzi o czas sądu ostatecznego, Franciszek podkreśla dwa aspekty. 
Pierwszym jest koniec czasów. Drugi to odbywanie się sądu już teraz, jeszcze 
za życia człowieka. Papież mówi o tym, że Chrystus przyjdzie na końcu histo-
rii, ale że przychodzi też każdego dnia na wiele sposobów, licząc na przyjęcie 
ze strony ludzi47. Inaczej mówiąc, sąd odbywa się nieustannie w ludzkim 
życiu. Polega on na wyborze lub odrzuceniu zbawienia przychodzącego do 
nas w Chrystusie48. Zatem eschatologiczny podział ludzi dokonuje się już 
w doczesności. Jego kryterium jest wiara lub niewierność istniejąca w sercach 
ludzkich. Jednak ostateczne objawienie i spełnienie będzie miało miejsce 
wraz powtórnym przyjściem Chrystusa49. Dlatego też można powiedzieć, że 
człowiek będzie w pewnym sensie sędzią samego siebie50.

Dla każdego człowieka jest też istotna kwestia, z czego będzie sądzony 
na końcu życia. Ojciec święty naucza, że będziemy sądzeni z miłości. Ta mi-
łość będzie rozpatrywana z perspektywy praktycznej – jak człowiek miłował 
Boga w swoich bliźnich, zwłaszcza tych najsłabszych51. W ewangelicznym 
opisie sądu ostatecznego (Mt 25,31-46) ukazana jest bezgraniczna miłość 
Jezusa, który ukochał człowieka aż do utożsamienia się z nim. Ostateczną 
miarą sądu Chrystusa jest praktyczna miłość bliźniego, zwłaszcza znaj-
dującego się w trudnej sytuacji52. Istotny zatem będzie wysiłek, by służyć 
Jezusowi w tych bliźnich, którzy najbardziej potrzebują pomocy53. Ujmując 
to inaczej, można powiedzieć, że człowiek będzie rozliczony z tego, czy 
w swoim życiu czynił miłosierdzie54. Dlatego papież mówi, że sąd będzie 
momentem, w którym ujawnią się najbardziej odległe skutki dobra uczy-
nionego lub zaniechanego przez osobę ludzką55.

46 Por. Franciszek, «Katecheza 11.12.2013».
47 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 26.11.2017».
48 Por. Franciszek, «Katecheza 11.12.2013».
49 Por. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka (Kraków 2015) 561.
50 Por. Franciszek, «Katecheza 11.12.2013».
51 Por. Franciszek, «Katecheza 24.04.2013».
52 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 26.11.2017».
53 Por. Franciszek, «Rozważanie na Anioł Pański 26.11.2017».
54 Por. Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, nr 15.
55 Por. Franciszek, «Katecheza 11.12.2013».
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4. Zakończenie

W nauczaniu papieża Franciszka odnoszącym się do kwestii śmierci, 
paruzji i sądu można zauważyć kilka wspólnych cech. Ojciec święty na-
ucza o rzeczach ostatecznych człowieka w sposób optymistyczny. Widzi 
te trzy momenty ludzkiego życia przede wszystkim jako powód do radości 
ze spotkania z miłosiernym Bogiem. Na dalszy plan schodzi obawa przed 
rozliczeniem z ludzkich uczynków. Drugim ważnym aspektem nauczania 
papieskiego jest położenie nacisku na dobre przygotowanie się do przeżycia 
tych momentów. To przysposobienie ma mieć przede wszystkim wymiar 
praktyczny, nastawiony na pełnienie dzieł miłosierdzia wobec bliźnich. 
Wielką zaletą nauczania Franciszka jest stosowany przez niego język, do-
stosowany do nowej wrażliwości odbiorców. Papież używa języka prostego, 
obrazowego, co pomaga w zrozumieniu omawianych problemów. Omawiane 
problemy stawia często w sposób bezpośredni i kategoryczny, czym nieraz 
wprawia słuchaczy w zakłopotanie56. Prostota stylu Franciszka i łamanie 
utartych schematów działania wpływa też na łatwość nawiązywania bezpo-
średnich relacji z drugim człowiekiem57. Papieski sposób przepowiadania 
pomaga także w usuwaniu fałszywego obrazu Kościoła jako straszącego 
ludzi rzeczywistością ostateczną, aby wymóc posłuszeństwo, co do tej pory 
jest często Kościołowi zarzucane. Z drugiej strony ojciec święty nie zapomi-
na nigdy o dawaniu świadectwa miłości Boga poprzez spełnianie uczynków 
miłosierdzia względem bliźnich. Nieustannie zachęca do tego, by ludzie 
wierzący nie byli bierni, lecz pomnażali dobro istniejące w świecie. Taki styl 
nauczania, prosty i ukierunkowany na praktykę, jest odbierany jako bardzo 
wiarygodny, zwłaszcza przez młode pokolenie.
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The death, Parousia and final judgment of Pope Francis’ teaching

Most of the people, if not everyone, ask the questions about death and these things which 
will be after death. Answers for these questions are very important, because they influence 
on all human life. Church teaching, especially Pope’s, is trying to help Catholics in sear-
ching answers for these problems. In this article is presented Pope Francis’ teaching about 
the death, Parousia and final judgment. Pope Francis is concerned in his teaching on this 
subject on the happiness and hope. They come from the faith in meeting God after death. 
His teaching is simply to understand, because pope Francis uses very clever and figurative 
language.

Keywords:  pope Francis; death; Parousia; the final judgment; eschatology
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Od łaciny do języków narodowych.  
Stopniowe wprowadzanie języków narodowych  
do obrzędów Mszy Świętej w rycie rzymskim

Celem niniejszego opracowania jest próba wyodrębnienia najważniejszych etapów wpro-
wadzania w rycie rzymskim języków narodowych kosztem łaciny. Cel pracy mógł zostać 
osiągnięty dzięki uprzedniej prezentacji samego zjawiska sukcesywnego zastępowania 
łaciny językami narodowymi w kulcie liturgicznym Kościoła katolickiego. Praca została 
podzielona na dwie części. W pierwszej zaprezentowano historyczne wydarzenia doty-
czące poruszanej problematyki. W drugiej podjęto próbę wyodrębnienia przywoływanych 
etapów. W świetle przeprowadzonych analiz można wyróżnić dwie zasadnicze fazy wpro-
wadzania języków narodowych. Pierwszym jest okres oddolnych inicjatyw, drugim – faza 
odgórnych zarządzeń.

Słowa klucze:  Msza Święta; język liturgiczny; łacina; II sobór watykański; liturgia

1. Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach chyba już nikogo nie dziwi celebrowanie Mszy 
Świętej w języku ojczystym. Katolicy przywykli do tego, że Eucharystia 
sprawowana jest w języku dla nich zrozumiałym, a oni sami mogą włączać 
się w wypowiadanie tekstów mszalnych. Nie zawsze jednak tak było. Jesz-
cze zaledwie kilkadziesiąt lat temu celebrowanie Mszy Świętej w języku 
narodowym, bez uprzedniego otrzymania zgody Stolicy Apostolskiej, było 
zabronione, a papieże i organy rzymskie wyraźnie deklarowały, że łacina 
jest uprzywilejowanym językiem liturgicznym.

W pewnym momencie doszło mimo wszystko do diametralnej zmiany 
stanowiska w tej kwestii. Najwyższe władze kościelne decydowały się na 
przyznawanie coraz większych uprawnień językom narodowym, aż osta-
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tecznie doszło do praktycznego wyeliminowania łaciny w liturgii Kościoła 
do tego stopnia, że już nawet papieże celebrują Mszę Świętą w językach 
narodowych. Prześledzenie tego niełatwego i pełnego bólu procesu odcho-
dzenia od łaciny1 jest niezwykle intrygujące.

Celem niniejszego opracowania jest próba wyodrębnienia głównych 
etapów procesu stopniowego wycofywania z obrzędów Mszy Świętej łaciny 
na rzecz zastępowania jej językami narodowymi w XX wieku. Osiągnięcie 
postawionego celu badawczego będzie możliwe do zrealizowania dzięki 
uprzedniemu przedstawieniu samego zjawiska stopniowego wypierania łaci-
ny z Eucharystii. Opracowanie składać się będzie z dwóch części. W pierw-
szej nastąpi prezentacja historycznych wydarzeń dotyczących problematyki 
języka liturgicznego. W drugiej, w oparciu o badania przeprowadzone w czę-
ści pierwszej, nastąpi próba wyodrębnienia zasadniczych etapów stopnio-
wego wprowadzania języków narodowych do liturgii.

2. Zarys historyczny wprowadzania języków narodowych 
do obrzędów Mszy Świętej

Niniejsza część pracy zostanie podzielona na dwie części. W pierwszej 
zostanie omówiony okres do II soboru watykańskiego, w drugiej natomiast 
czas soborowy i posoborowy. Skorzystanie z tego wydarzenia historyczne-
go jako kryterium zastosowanego podziału wydaje się o tyle zasadne, że 
to właśnie sobór w powszechnej świadomości przeciętnych katolików jest 
odpowiedzialny za wprowadzenie języków narodowych do liturgii.

2.1 Okres przedsoborowy

Problem dotyczący języka liturgicznego wykorzystywanego podczas 
obrzędów sakralnych zaczął się pojawiać w kontekście odrodzenia życia 
religijnego w drugiej połowie XIX wieku. Wśród postulatów rodzącego się 
powoli ruchu liturgicznego znalazł się również taki, by przybliżyć liturgię 
wiernym świeckim i pomóc im w lepszym zrozumieniu Mszy Świętej. Jedną 

1 Takie określenie rezygnacji z języka łacińskiego w liturgii Kościoła można odnaleźć 
w: I. Pawlak, «Czy powrót do łaciny?», Msza Święta 29 (1; 1973) 17.
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z metod, która mogła pomóc w osiągnięciu tego celu, były dwujęzyczne 
mszaliki, które od drugiej połowy XIX wieku zaczęły już być popularne, 
a z chwilą skreślenia ich z indeksu ksiąg zakazanych przez Leona XIII ich 
popularność jeszcze bardziej wzrosła2.

Nie wydaje się, by na przełomie XIX i XX wieku kwestia ewentualnego 
ograniczenia roli języka łacińskiego w liturgii Kościoła była brana na poważ-
nie. Po tym jak Prosper Gueranger, jeden z najważniejszych przedstawicieli 
odnowy życia liturgicznego, jednoznacznie opowiedział się za używaniem 
języka łacińskiego w obrzędach sakralnych, pozycja łaciny podczas Mszy 
Świętej wydawała się mocna3. Podobne stanowisko zajął również Pius X 
w wydanym na samym początku XX wieku Motu proprio Inter pastoralis 
officii sollicitudines, stwierdzając, że łacina jest właściwym językiem Ko-
ścioła rzymskiego4.

Pierwsze wyraźne próby wprowadzenia języków narodowych do nie-
których obrzędów liturgicznych podjęli duszpasterze niemieccy i francuscy, 
wśród których znalazł się Pius Parsch znany również z innych innowacji, 
które stosował w celebrowanych przez siebie Mszach, jak np. zmiana orienta-
cji kapłana czy wprowadzenie przekazania znaku pokoju przez podanie ręki. 
W Klosterneuburgu Parsch zdecydował się na odśpiewywanie niektórych 
stałych części liturgii, takich jak inwokację Kyrie eleison, hymn Sanctus 
oraz modlitwę Agnus Dei w języku niemieckim5.

Klosterneuburg nie był jedynym miejscem, gdzie próbowano zwiększyć 
rolę języków narodowych w obrzędach sakralnych. Dla przykładu w Tre-
wirze, zmieniając czas celebrowania wigilii paschalnej z poranku w Wielką 
Sobotę na czas świtania w niedzielę zmartwychwstania, posługiwano się 
w znacznym stopniu językiem niemieckim. W diecezjach francuskich z kolei 

2 Zob. B. Nadolski, Liturgika, t.1: Liturgika fundamentalna (Poznań 2014) 232; W. 
Pałęcki, «Ruch liturgiczny przygotowaniem do odnowy liturgii Mszy Świętej», w: Cz. 
Krakowiak, B. Migut, Jedna wiara. Jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI 
(Lublin 2009) 47.
3 W jednym ze swoich dzieł Gueranger zapisał nawet takie zdanie: „Musimy przyznać, 
że wypowiedzenie wojny świętemu językowi jest mistrzowskim uderzeniem protestanty-
zmu. Jeśli kiedykolwiek udałoby mu się zniszczyć [święty język], znalazłby się na prostej 
drodze do zwycięstwa”. Cytat za: M. Davies, Liturgiczne bomby zegarowe Vaticanum II. 
Zniszczenie katolickiej wiary przez zmiany w katolickim kulcie (Warszawa 2004) 102.
4 Zob. Pius X, O muzyce i śpiewie kościelnym [7] (Warszawa 2002) 10
5 Zob. W. Pałęcki, «Ruch liturgiczny przygotowaniem», 56.
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zdarzały się przypadki tłumaczenia niektórych modlitw celebransa na język 
zrozumiały dla wiernych6.

Te samodzielne próby wprowadzania języka narodowego do Mszy 
Świętej spotkały się z reakcją najpierw przeciwników ruchu liturgicznego, 
a następnie papieża Piusa XII. Ci pierwsi zarzucali nieposłuszeństwo prze-
pisom kościelnym, które języków narodowych w celebracji liturgicznej nie 
dopuszczały. Pius XII z kolei, mimo że sankcjonował odmawianie pewnych 
obrzędów Mszy Świętej w językach narodowych na mocy wydawanych 
dyspens, zdecydował się do zajęcia oficjalnego stanowiska w sprawie ruchu 
liturgicznego i wysuwanych przez niego postulatów, w tym również co do 
zagadnienia języka liturgicznego. Papież uczynił to w 1947 roku w encyklice 
Mediator Dei.

W tym dokumencie w odniesieniu do języka liturgicznego Pius XII 
z jednej strony opowiedział się za wyjątkową pozycją łaciny w liturgii 
kościelnej, z drugiej zaś przypomniał, że korzystanie z języków narodo-
wych podczas Eucharystii może zostać dopuszczone jedynie za wyraźną 
zgodą Stolicy Apostolskiej7. W praktyce tak sformułowana wypowiedź, 
choć broniła uprzywilejowanego miejsca łaciny w obrzędach kultycz-
nych, to jednak dawała możliwość stopniowego wprowadzania języków 
narodowych do liturgii. Tak stało się choćby w przypadku Chin, które 
otrzymały zgodę na sprawowanie Mszy Świętej po chińsku (z wyłącze-
niem kanonu)8.

Kolejny ważny krok w kierunku dopuszczenia języków narodowych do 
liturgii został podjęty w związku z reformami obrzędów Wielkiego Tygodnia 
z lat pięćdziesiątych. Zgodnie z rubrykami regulującymi sposób celebracji 
zreformowanej Wigilii Paschalnej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
wraz z towarzyszącą im modlitwą Pater noster mogły zostać odmówione 

6 Zob. A. Krzystek, Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII. Zamierzenia 
i realizacja (Szczecin 2000) 118.
7 Zob. Pius XII, «Mediator Dei», Acta Apostolicae Sedis 39 (1947) 545. Niektórzy 
wręcz uważają, że papież potępił w tej encyklice korzystanie z języków narodowych. Zob. 
Z. Wit, «Encyklika Mediator Dei przełomowym etapem ruchu liturgicznego», Roczniki 
teologiczne 60 (8; 2008) 134.
8 Zob. «Ruch liturgiczny», w: B. Nadolski, Leksykon liturgii (Poznań 2006) 1325.
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w języku narodowym9. W dotychczasowych obrzędach Wielkiego Tygodnia 
wytyczne nie przewidywały takiej możliwości10.

Pod koniec lat pięćdziesiątych pojawiła się jeszcze instrukcja Świętej 
Kongregacji Obrzędów De musica sacra, w której odniesiono się do zagad-
nienia języka liturgicznego. Zgodnie ze stwierdzeniami zawartymi w tym 
dokumencie łacina pozostała oficjalnym językiem obrzędów sakralnych, 
niemniej pozwolono na celebrację pewnych czynności liturgicznych w ję-
zykach narodowych pod warunkiem uzyskania zgody Stolicy Apostolskiej11. 
W samym dokumencie często powraca stwierdzenie, że wierni mogą recy-
tować liturgiczne teksty razem z kapłanem tylko w języku łacińskim.

Za pontyfikatu Jana XXIII dokumenty wydane przez papieża i rzymskie 
kongregacje również nie dawały podstaw do szerszego wprowadzenia języ-
ków narodowych do obrzędów kultycznych. Odbywający się w 1960 roku 
pierwszy synod rzymski, którego celem było przygotowanie do II soboru 
watykańskiego, potwierdził obowiązujący charakter łaciny w obrzędach 
liturgicznych12. Jan XXIII dwukrotnie przypomniał o znaczeniu języka łaciń-
skiego w liturgii i życiu Kościoła. Najpierw uczynił to w 1961 roku w liście 
Iucunda laudatio wydanym z okazji rocznicy powstania Instytutu Muzyki 
Sakralnej w Rzymie, a następnie w uroczyście proklamowanej Konstytucji 
apostolskiej Veterum Sapientia wydanej w następnym roku13.

2.2 Okres soborowy i posoborowy

Pomimo wszystkich wspomnianych deklaracji zagadnienie języka 
liturgicznego miało powrócić na Soborze, co zapowiadały dostarczone 

9 „Hsec allocutio et renovatio promissionum Baptismatis fieri potest, ubique locorum, 
lingua vernacula”.
10 W sensie ścisłym przed reformami Wielkiego Tygodnia za czasów Piusa XII obrzędy 
nie przewidywały odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną.
11 Zob. Sacra Congregatio Rituum, «De musica sacra [13-14]», Acta Apostolicae Sedis 
50 (1958) 635.
12 Zob. R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku (Ko-
morów 2009) 74.
13 Zob. Ioannes XXIII, «Ad Rev. mum P.D. Hyginum Angles Pamies, Protonotarium 
Apostolicum ad instar participantium ac Pontificii Instituti Musicae Sacrae Docendae Pra-
esidem, decem exactis lustris ab eiusdem Instituti ortu», Acta Apostolicae Sedis 53 (1961) 
812; Ioannes XXIII, «Veterum sapientia», Acta Apostolicae Sedis 54 (1962) 133.
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do Rzymu wypowiedzi odnośnie do tematów, którymi Sobór miał się 
zająć14. Dyskusja nad tym tematem była bardzo ożywiona i wiele osób 
zdecydowało się na zabranie głosu. W sprawie języka liturgicznego 
wyodrębniły się dwa zasadnicze stanowiska: konserwatywne i liberalne. 
Zwolennicy pierwszej ze wspomnianych opcji chcieli całkowitego za-
chowania łaciny w obrzędach kultycznych. Adherenci drugiego ze wspo-
mnianych stanowisk domagali się dopuszczenia języków narodowych do 
niektórych części Mszy Świętej przy zachowaniu łaciny w pozostałych, 
np. w kanonie15.

Owocem dyskusji było stanowisko pośrednie wyrażone w soborowej 
konstytucji Sacrosanctum concilium wydanej w grudniu 1963 roku. Zgodnie 
z punktem trzydziestym szóstym tego dokumentu łacina została utrzymana 
w obrzędach liturgicznych rytu rzymskiego16. Niemniej jednocześnie w tym 
samym punkcie pozwolono na używanie języków narodowych, po uprzed-
nim zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską, w niektórych częściach Mszy 
Świętej, których jednak nie sprecyzowano17. Jeszcze w grudniu tego samego 
roku Bugnini wraz z grupą konsultatorów przygotował dwa dokumenty do-
puszczające wprowadzenie pewnych zmian w liturgii, m.in. dopuszczenie 

14 Zob. K. Stawski, «Zagadnienie języka używanego w liturgii w propozycjach świa-
towego episkopatu i wyższych przełożonych zakonnych w okresie przygotowawczym do 
Soboru Watykańskiego II», w: M. Olczyk, W. Radecki, Memoriale Domini. Księga pa-
miątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin 
(Gniezno 2010) 584.
15 Por. T.P. Terlikowski, Koń trojański w mieście Boga. Pół wieku po Soborze... (Kra-
ków 2012) 200-202; R.M.W. Wiltgen, Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykań-
skiego II (Dębogóra 2010) 45-46; F. Małaczyński, «Zasady odnowy liturgii», Ateneum 
Kapłańskie 67 (332; 1964) 180; J. Stefański, «Prace redakcyjne nad Konstytucją o Litur-
gii Świętej Soboru Watykańskiego II» (4.12.1963), w: J. Stefański, Liturgia w odnowie 
(Gniezno 2000) 54. Sam Montini (późniejszy papież Paweł VI) opowiadał się za zacho-
waniem łaciny tylko w częściach kapłańskich Mszy Świętej.
16 Zob. Sobór Watykański II, «Konstytucja o liturgii świętej», [w:] Sobór Watykański II, 
Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań 2012) 58.
17 Por. F. Małaczyński, «Wydawanie ksiąg liturgicznych w języku polskim», Ruch Bi-
blijny i Liturgiczny 38 (4-5; 1985) 321; W. Pskit, «Językowe konsekwencje Motu proprio 
Summorum Pontificum», Łódzkie Studia Teologiczne 20 (2011) 274; J. Tarnowski, «Język 
modlitwy liturgicznej a język dziecka», Ruch Biblijny i Liturgiczny 30 (2-3; 1977) 135. 
Dokument stwierdza jedynie, że językowi narodowemu „można przyznać więcej miejsca, 
zwłaszcza w czytaniach i pouczeniach, w niektórych modlitwach i śpiewach”. Nie jest 
zatem określone, o jakie modlitwy i śpiewy chodzi.
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języków narodowych do czytań mszalnych, niemniej nie otrzymały one 
aprobaty papieskiej i nie zostały ogłoszone18.

Warto zauważyć, że pomiędzy Świętą Kongregacją Obrzędów a Consi-
lium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia19 szybko zrodziła się 
wzajemna niechęć spowodowana odmiennym podejściem w kwestii reform 
liturgicznych, w tym m.in. do zagadnienia języka kultycznego. Pracownicy 
Kongregacji na ogół opowiadali się za utrzymaniem łaciny, podczas gdy 
reprezentacji Concilium często chcieli wprowadzić języki narodowe do 
liturgii w jak najszerszym zakresie20.

Ważnym momentem w procesie wprowadzania języków narodowych 
do liturgii było wydanie 26 IX 1964 roku Instrukcji Inter oecumenici, która 
w punktach 57–58 opisywała zasięg stosowania podczas Mszy Świętej ję-
zyków narodowych. Zgodnie z tym dokumentem języki narodowe mogły 
być stosowane w czytaniach mszalnych, śpiewach, antyfonach, aklamacjach, 
pozdrowieniach, dialogach, Modlitwie Pańskiej oraz w embolizmie21. Co 
więcej, Instrukcja dopuszczała możliwość rozszerzenia zasięgu stosowania 
języków narodowych również i na inne części Mszy Świętej, ale tylko po 
uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym w Instrukcji opisane w niej postano-
wienia miały obowiązywać od 7 III 1965 roku. Już tego dnia papież odprawił 
pierwszą swoją Mszę po włosku, odmawiając po łacinie jedynie ciche modli-
twy kapłańskie, prefację i kanon22. Krótko później, bo już 27 IV tego samego 
roku Stolica Apostolska wydała zgodę na używanie języków narodowych 
nawet w prefacji. W praktyce oznaczało to, że jedynym elementem liturgii, 
który musiał być odmawiany po łacinie, pozostał kanon23. Wydawało się, że 

18 Zob. J. Stefański, «Rola Consilium w posoborowej reformie liturgicznej», w: J. Ste-
fański, Liturgia w odnowie (Gniezno 2000) 93.
19 Jest to organ, który był bezpośrednio odpowiedzialny za wcielenie w życie reform 
liturgicznych podjętych na Soborze.
20 Por. J. Stefański, «Rola Consilium w posoborowej reformie liturgicznej», 102.
21 Zob. Sacra Congregatio Rituum, «Instructio ad exsecutionem Constitutionis de sacra 
Liturgia recte ordinandam», Acta Apostolicae Sedis 56 (1964) 891. Dokument pozwalał 
jeszcze na stosowanie języków narodowych w modlitwie powszechnej, niemniej w sensie 
ścisłym nie był to jeszcze wtedy element liturgii.
22 Por. G. Śniadoch, Msza Święta Trydencka. Mity i prawda. Apologetyka starej Mszy 
dla początkujących (Ząbki 2014) 265.
23 Zob. M. Davies, Nowa msza papieża Pawła (Warszawa 2014) 50.
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tej restrykcji nie uda się już przezwyciężyć, ponieważ jeszcze w 1965 roku 
organ bezpośrednio odpowiedzialny za wdrażanie postanowień Konstytucji 
o liturgii świętej zadeklarował, że nigdy Stolica Apostolska nie wyda zgody 
na odmawianie kanonu w innym języku niż łacina24.

Początkowo nic nie wskazywało na to, żeby powyższe oświadczenie 
miało zostać w jakikolwiek sposób unieważnione. Pierwsze możliwości 
wprowadzenia języków narodowych do kanonu, zaczęły pojawiać się 31 
stycznia 1967. Wtedy Paweł VI wyraził zgodę na używanie języka na-
rodowego w modlitwie eucharystycznej, ale tylko na zasadzie ad experi-
mentum. Wydana 5 III 1967 roku Instrukcja Musicam sacram regulująca 
m.in. kwestię stosowania języków narodowych w śpiewie liturgicznym nie 
wypowiadała się na temat stosowania języków narodowych w kanonie25. 
Jednak wydana nieco później 4 V 1967 roku Instrukcja Tres abhinc annos 
w punkcie dwudziestym ósmym pozwoliła Konferencjom Episkopatu na 
wydanie pozwolenia na używanie języka narodowego również w kanonie 
mszalnym26. W praktyce oznaczało to, że od 29 VI 1967 roku, czyli od 
dnia obowiązywania wspomnianej Instrukcji, cała Msza Święta mogła być 
odprawiona w języku narodowym.

Możliwość całkowitego wyeliminowania łaciny z liturgii nie była jednak 
równoznaczna z rezygnacji umieszczania łacińskich wariantów modlitw 
w Mszałach. 13 VII tego samego roku Paweł VI polecił Sekretariatowi 
Stanu napisanie do komisji wdrażającej postanowienia Konstytucji o litur-
gii świętej, że wolą papieża jest wydawanie dwujęzycznych Mszałów, tzn. 
takich, w których obok tekstów w języku narodowym znajdowałyby się 
również modlitwy w języku łacińskim. Niecały miesiąc później, 10 VIII, 

24 Zob. M. Davies, Nowa msza papieża Pawła, 55, 307.
25 Zob. Sacra Congregatio Rituum, «Instructio de musica in sacra Liturgia», Acta Apo-
stolicae Sedis 59 (1967) 314, 315, 316, 317. Dokument ten jest dobrym przykładem tego, 
jak bardzo duże rozbieżności istniały wśród teologów co do zasięgu języków narodowych 
w liturgii. Instrukcja ta została zatwierdzona dopiero w swoim dwunastym projekcie. Na 
pewnym etapie istniały nawet dwa równoległe schematy tego dokumenty zawierające 
sprzeczne stanowiska. Zob. H. Sobeczko, «Rola oraz miejsce śpiewów polskich i łaciń-
skich w liturgii», w: R. Pośpiech, P. Tarliński, Śpiew wiernych w odnowionej liturgii (Opo-
le 1993) 24.
26 Zob. Sacra Congregatio Rituum, «Instructio altera ad exsecutionem Constitutionis 
de sacra Liturgia recte ordinandam», Acta Apostolicae Sedis 59 (1967) 448; R. de Mattei, 
Sobór watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana (Ząbki 2012) 424.
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wysłano odpowiednie listy do przewodniczących Konferencji Episkopatu, 
gdzie poinformowano o postanowieniu papieża27.

Usilne zabiegania papieża o pozostawienie w Mszałach tekstów ła-
cińskich, jako integralnej części tej księgi, nie przyniosły skutku. Już 10 
XI 1969, a więc jeszcze przed łacińskim wydaniem odnowionego Mszału 
Rzymskiego, Stolica Apostolska wycofała się ze sformułowanego dwa lata 
wcześniej postulatu. Zalecono jedynie drukowanie łacińskich tekstów ordo 
missae, kilku prefacji, czterech modlitw eucharystycznych oraz niektórych 
formularzy mszalnych28.

W praktyce w związku z wprowadzeniem odnowionego rytu rzymskie-
go Mszy Świętej korzystanie z łaciny zostało znacząco ograniczone nie ze 
względu na przepis prawa, ale ze względu na skorzystanie przez poszczegól-
ne kraje z możliwości wydania i korzystania z Mszału przetłumaczonego na 
język narodowy29. Używanie języka łacińskiego zostało na tyle ograniczone 
w obrzędach Mszy Świętej, że Paweł VI w latach siedemdziesiątych często 
wyrażał życzenie, żeby stałe śpiewy mszalne były znane i odśpiewywane 
po łacinie we wszystkich krajach30.

Kolejne lata nie przyniosły jednak widocznego powrotu do celebrowania 
choćby niektórych obrzędów sakralnych po łacinie. Nawet przepisy zawarte 
w trzecim typicznym wydaniu Mszału Rzymskiego z 2002 roku w trzysta 
osiemdziesiątym dziewiątym punkcie informują o obowiązku przygotowania 
przez Konferencje Episkopatu tłumaczenia Mszału na języki narodowe, wca-
le nie zalecając czy nie promując korzystania z łacińskiego wydania Mszału.

3. Główne etapy wprowadzania języków narodowych  
do obrzędów Mszy Świętej

W oparciu o przedstawiony rozwój historyczny stopniowego zastępo-
wania łaciny językami narodowymi w liturgii Kościoła katolickiego wydaje 

27 Zob. N. Bux, Nie ma żartów z sakramentami (Kraków 2016) 45.
28 Zob. S. Cichy, «Język łaciński w odnowionej liturgii», Ruch Biblijny i Liturgiczny 31 
(2; 1978) 86.
29 Niektórzy uważają nawet, że odnowiony Mszał Rzymski w praktyce eliminował ła-
cinę. Zob. W. Pskit, «Językowe konsekwencje Motu proprio», 274.
30 Zob. S. Cichy, «Język łaciński w odnowionej liturgii», 85.
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się zasadne wyodrębnienie dwóch zasadniczych etapów tego procesu. Pierw-
szym są oddolne próby wprowadzenia praktyki wypowiadania pewnych 
określonych tekstów mszalnych w języku narodowym. Drugim natomiast 
są odgórne inicjatywy podejmowane przez oficjalne organy Stolicy Apo-
stolskiej.

Pierwszy ze wspomnianych etapów odbywał się bez wyraźnej aprobaty 
Stolicy Apostolskiej, co oznaczało, że przedstawiciele ruchu liturgicznego, 
decydując się ze względów duszpasterskich na tego rodzaju innowacje, 
działali wbrew obowiązującym wówczas przepisom kościelnym. W związku 
z tym pojawiające się niekiedy zarzuty o brak posłuszeństwa Stolicy Apo-
stolskiej należy uznać za zasadne.

Końcówka pierwszego z wyróżnionych okresów charakteryzuje się 
wydawaniem przez Stolicę Apostolską zwolnienia od obowiązującego pra-
wa kościelnego. Owe dyspensy jednak ograniczały możliwość korzystania 
z języków narodowych w określonych obrzędach liturgicznych tylko na 
tym terenie, którego takie zwolnienie dotyczyło. W związku z tym wtedy 
celebracja Mszy Świętej w językach narodowych nie dość, że nie była po-
wszechną praktyką Kościoła, to jeszcze dotyczyła tylko pewnych (a więc 
nie wszystkich) obrzędów Eucharystii.

Drugi z wyróżnionych etapów sukcesywnego wprowadzania języków 
narodowych do obrzędów liturgicznych charakteryzuje się aprobatą i ini-
cjatywą oficjalnych organów Stolicy Apostolskiej. Chociaż pierwsze po-
zwolenie dotyczyło jedynie jednej akcji kultycznej w Wigilię Paschalną, to 
jednak stanowiło ważny punkt wyjścia dla dalszych reform. Na kolejne kroki 
trzeba było jednak poczekać do soboru, który dał najważniejszy impuls do 
dalszego zastępowania łaciny językami narodowymi.

Sobór bowiem nie ograniczył się już do pojedynczych celebracji eucha-
rystycznych w ciągu roku, ale wydał zgodę, jeszcze nieprecyzyjnie sformuło-
waną, na korzystanie z języków narodowych podczas każdej Mszy Świętej. 
Od tego momentu jedyne, co będzie zmieniane, to zasięg dopuszczania 
języków narodowych do kolejnych obrzędów Mszy Świętej. Zwieńczeniem 
tego procesu jest rok 1967, kiedy to ostatecznie zezwolono na celebrowanie 
całej liturgii eucharystycznej w języku narodowym z całkowitym pominię-
ciem łaciny.
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4. Podsumowanie

Celem niniejszej pracy jest próba wskazania najważniejszych etapów 
wprowadzania w obrzędach Mszy Świętej rytu rzymskiego języków na-
rodowych. Osiągnięcie celu pracy było możliwe dzięki prezentacji zjawi-
ska sukcesywnego zastępowania łaciny językami narodowymi w kulcie 
liturgicznym Kościoła katolickiego. Wyznaczony cel opracowania ustalił 
jednocześnie strukturę pracy, zamykając ją w dwóch częściach.

W świetle przeprowadzonych analiz zasadne wydaje się wyodrębnienie 
dwóch zasadniczych faz wspomnianego procesu. Pierwszym etapem jest 
okres oddolnych inicjatyw zmierzających do wyparcia łaciny z pewnych 
obrzędów liturgicznych, drugim natomiast – okres odgórnych inicjatyw 
i zarządzeń. Wprowadzanie języków narodowych do liturgii pierwotnie 
dokonywało się niezgodnie z prawem i dopiero z czasem otrzymało ak-
ceptację organów Stolicy Apostolskiej. W związku z tym w pierwszym 
okresie wydaje się zasadne wyodrębnienie dwóch podokresów. Pierwszym 
jest czas braku aprobaty nowej praktyki przez najwyższe władze kościelne, 
drugim zaś – akceptacja takiej praktyki, ale tylko w ramach dyspensy dla 
poszczególnych diecezji.

Analogicznie dwa podokresy wyodrębnić można również i w ramach 
drugiego okresu. Pierwszym jego podokresem będzie czas utrzymywania 
dotychczasowych rozwiązań w sprawie języka kultycznego (czyli promocja 
łaciny i jednoczesne podtrzymanie wydanych dyspens) przy jednoczesnym 
wprowadzeniu możliwości odmawiania niektórych obrzędów liturgicznych 
w językach narodowych w całym Kościele. Drugim podokresem jest już 
natomiast stopniowe rozszerzanie w całym Kościele możliwości celebrowa-
nia poszczególnych obrzędów każdej Mszy Świętej w języku narodowym.

W dalszej perspektywie badawczej cenne byłoby przebadanie przyczyn, 
które ostatecznie zadecydowały o stopniowym rozszerzaniu zasięgu języków 
narodowych w liturgii Kościoła. Jak pokazało niniejsze studium, łacina była 
sukcesywne eliminowana z kolejnych obrzędów liturgicznych i to nawet 
wbrew wcześniejszym oświadczeniom, że nigdy nie wyda się zgody na 
celebrowanie całej Mszy Świętej w języku narodowym. Przeprowadzenie 
szczegółowych analiz w zaproponowanej problematyce mogłoby pomóc 
w ustaleniu przyczyny cofnięcia tak ważnych deklaracji.
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From Latin to vernacular languages. Gradual introduction of verna-
cular languages to Roman rite Holy Mass

The main purpose of the paper is an attempt of finding out the most important stages of 
introduction vernacular languages in Roman rite. The paper purpose realization is possible 
thanks to the presentation of Latin gradual replacing of vernacular languages in liturgy of 
Roman Catholic Church. The paper was divided into two parts. In the first one the histori-
cal events were presented. In the second one the stages were found out. On the basis of the 
analysis it could be claimed that there are two important stages. The first one is the time of 
grass roots initiative and the second one is the initiative from above.

Keywords:  Holy Mass; liturgical language; Latin; Vaticanum II; liturgy
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Od ad orientem do ad populum.  
Stopniowe wprowadzanie celebracji  

„twarzą do ludu” w rycie rzymskim w XX wieku

Celem niniejszego opracowania jest próba wyodrębnienia głównych etapów wprowadza-
nia celebracji ad populum w rycie rzymskim w XX wieku. Osiągnięcie celu pracy jest 
możliwe dzięki prezentacji samego zjawiska stopniowego pojawiania się celebracji w kie-
runku ludu podczas obrzędów Mszy Świętej. Opracowanie zostało podzielone na dwie 
główne części. W pierwszej przywołano zarys historyczny wprowadzania praktyki cele-
bracji w postawie ad populum, w drugiej natomiast nastąpiła próba wyodrębnienia wła-
ściwych etapów pojawiania się tej formy celebracji. W świetle przeprowadzonych analiz 
wskazać można dwa zasadnicze etapy. Pierwszym z nich jest okres oddolnych inicjatyw, 
drugim zaś czas wprowadzania odpowiednich regulacji z poziomu Stolicy Apostolskiej.

Słowa kluczowe:  ad orientem; ad populum; kierunek celebracji; Msza Święta; orientacja

1. Wprowadzenie

Dwiema najważniejszymi zmianami, które w świadomości przeciętych 
osób dokonały się w liturgii Kościoła po II Soborze Watykańskim, były 
zastąpienie łaciny językami narodowymi oraz zmiana orientacji kapłana 
z postawy „plecami do wiernych” na postawę „twarzą do wiernych”. Tym-
czasem żadna z wymienionych reform nie została w sposób bezpośredni 
nakazana przez sam Sobór. Obrócenie kapłana w kierunku wiernych, choć 
dokonało się w czasie, gdy Sobór nie został jeszcze oficjalnie zamknięty, 
jest mimo wszystko owocem poczynań komisji posoborowych.

Wprowadzenie nowej orientacji kapłana nie dokonało się jednak od razu 
i natychmiastowo. Powszechna dzisiaj praktyka jest raczej owocem dłuższego 
procesu zapoczątkowanego tak naprawdę jeszcze w XIX wieku w wyniku 
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pojawienia się chęci odnowienia świadomości liturgicznej. Te działania zo-
staną z czasem nazwane ruchem liturgicznym. Już nawet kilkadziesiąt lat 
przed Soborem pojawiały się pierwsze próby odchodzenia od tradycyjnego 
sposobu celebracji. Bliższe przyjrzenie się stopniowemu rozwojowi tego 
zjawiska z pewnością jest rzeczą cenną i wartą bardziej szczegółowych analiz 
po to, by lepiej zrozumieć sytuację współczesną, kiedy to praktyka celebracji 
ad populum1 jest powszechnym sposobem celebracji Mszy Świętej pomimo 
tego, że zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej było zupełnie odwrotnie.

Celem niniejszego opracowania jest próba wyodrębnienia głównych 
etapów procesu stopniowego wprowadzania celebracji twarzą do ludu w ry-
cie rzymskim w XX wieku. Osiągniecie postawionego w niniejszym opra-
cowaniu celu pracy stanie się możliwe dzięki uprzedniemu przedstawieniu 
samego zjawiska stopniowego zastępowania tradycyjnej orientacji kapłana 
nową postawą celebransa. Samo opracowanie składać się będzie z dwóch 
zasadniczych części. Najpierw zostanie przywołany zarys historyczny poja-
wiania się praktyki celebracji w postawie ad populum. Analizy poczynione 
w tej części opracowania pozwolą na wyodrębnienie i wskazanie głównych 
etapów wprowadzania wspomnianej formy celebracji, co zostanie uczynione 
w drugiej części pracy.

2. Zarys historyczny wprowadzania celebracji ad populum

Niniejsza część opracowania zostanie podzielona na dwie części. W pierw-
szej zostanie omówiony okres do II Soboru Watykańskiego, w drugiej – czas 
soborowy i posoborowy. Wykorzystane kryterium podziału wydaje się o tyle 
zasadne, że to właśnie Sobór w powszechnej świadomości przeciętnych wier-
nych jest odpowiedzialny za wprowadzenie nowego sposobu orientacji.

2.1. Okres przedsoborowy

Początek XX stulecia był okresem, w którym ruch liturgiczny zaczął 
wyraźnie przybierać na sile. Szczególny jego rozwój można było zaob-

1 Łac. ‘[twarzą] do ludu’. Jest to techniczne określenie takiej orientacji kapłana, w któ-
rej celebrans, sprawując funkcje liturgiczne, jest zwrócony twarzą do wiernych.
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serwować na terenach Francji, Niemiec oraz Belgii2. W tym czasie funk-
cjonowały już dwujęzyczne mszaliki oraz były organizowane pierwsze 
konferencje poświęcone problematyce liturgicznej i jej relacji do osobistej 
pobożności. Coraz więcej publikowano również pozycji w tym zakresie, 
co było spowodowane ogólną potrzebą przybliżania ludziom świeckim 
misteriów dokonujących się podczas Eucharystii. Zainteresowanie laikatu 
obrzędami liturgicznymi było bowiem coraz większe i wymagało ze strony 
duszpasterzy podjęcia bardziej zdecydowanego działania3. Mimo ogólnych 
chęci zaspokojenia potrzeb wiernych na pierwszy plan wysunęło się kilka 
ważnych ośrodków odnowy liturgicznej, do których należały m.in. opactwo 
benedyktyńskie w Maria Laach i Klosterneuburgu. Z nimi w większym lub 
mniejszym stopniu będą związani dwaj ważni przedstawiciele odnowy li-
turgicznej, którzy rozpowszechnią praktykę celebracji ad populum: Romano 
Guardini ora Pius Parsch4.

Guardini bardzo mocno angażował się dla ruchu liturgicznego przede 
wszystkim przez pracę z młodzieżą. Bardzo wyraźnie akcentował wspólno-
towy wymiar Eucharystii, podkreślając, że Mszę Świętą celebruje nie jed-
nostka, ale cała zgromadzona wspólnota. Guardini widział wielką potrzebę 
przybliżania liturgii ludziom świeckim w znakach i symbolach, które w niej 
są wykorzystywane. Uważał, że zrozumienie zewnętrznego wymiaru liturgii 
pozwoli na lepsze zrozumienie misterium dokonującego się na ołtarzu5.

2 Zob. J.J. Janicki, «Ildefons Herwegen i Romano Guardini – prekursorzy ruchu litur-
gicznego w Niemczech», Folia Historica Cravoviensia 8 (2002) 206.
3 Zob. M. Worbs, «Prekursorzy soborowej reformy liturgicznej», Liturgia Sacra 9 (2; 
2003) 299, 305-306, 312.
4 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, t. 6/2 (Lublin 2015) 671-
672; M. Worbs, «Modlitwa drogi i modlitwa zatrzymania się. Romano Guardiniego prze-
myślenia o drodze krzyżowej i różańcu», Liturgia Sacra 11 (2; 2005) 315; M. Worbs, 
«Chrystocentryzm roku liturgicznego według Romana Guardiniego», w: J. Nowak, Mi-
sterium Chrystusa w roku liturgicznym. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profe-
sorowi Bogusławowi Nadolskiemu Tchr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia 
pracy naukowej (Poznań 2012) 102.
5 Zob. R. Guardini, O duchu liturgii (Kraków 1996) 71; J.J. Janicki, «Ildefons Herwe-
gen i Romano Guardini», 218, 224; M. Polak, Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. 
Studium pastoralnoteologiczne (Poznań 2012) 67; B. Matczak, «Elementy fenomenologii 
liturgii w ujęciu Romano Guardiniego», w: K. Porosło, Teologia żyjąca w liturgii (Kra-
ków 2010) 26; R. Zielasko, «Romano Guardini – wspomnienie pośmiertne», Collectanea 
Theologica 39 (2; 1969) 106; M. Worbs, «Kulturowy wymiar liturgii w ujęciu Romano 
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Parsch, już przyjmując jako imię zakonne „Pius”, pokazywał chęć wyzna-
czenia programu odnowy liturgicznej w oparciu o Eucharystię. W przeciwień-
stwie do Guardiniego, który był bardziej naukowcem, Parsch koncentrował się 
na praktyce duszpasterskiej. Bardzo zależało mu na przybliżeniu Mszy Świętej 
wiernym świeckim po to, aby ci mogli w niej uczestniczyć ze zrozumieniem6.

Przyglądając się bliżej pragnieniom oraz postulatom tych dwóch przed-
stawicieli ruchu liturgicznego łatwo zrozumieć, dlaczego zdecydowali się na 
zaadoptowanie do liturgii pewnych elementów, które w tamtych czasach nie 
były prawnie dozwolone, jak np. śpiewanie stałych części Mszy Świętej oraz 
odczytywanie lekcji mszalnych w języku narodowym, przekazanie znaku po-
koju przez podanie ręki czy celebracja Mszy Wigilii Paschalnej w niedzielę 
rano7. Parschowi oraz Guardiniemu bardziej zależało na bliższym kontakcie 
ludu z ołtarzem i misterium mszalnym, na kontakcie, który obowiązujące 
wówczas przepisy znacząco, z nich punktu widzenia, utrudniały.

Dlatego już w latach dwudziestych XX wieku Gardini oraz Parsch 
zaczęli m.in. inaczej ustawiać się do ludu podczas celebracji, nie plecami, 
tak jak przewidywały rubryki Ritus servandus, ale twarzą. Takie celebracje, 
najczęściej w małych grupach, miały miejsce m.in. w krypcie kościoła Maria 
Laach oraz w kościele św. Gertrudy w Klosterneuburgu. Należy pamiętać, 
że taka celebracja w tamtych czasach wiązała się z koniecznością odpo-
wiedniego przystosowania ołtarza w prezbiterium, tak więc wymagała ona 
dodatkowego nakładu pracy, której jednak przedstawiciele ruchu liturgicz-
nego byli gotowi się oddać8.

Guardiniego (1885–1968)», w: H.J. Sobeczko, Liturgia w świecie widowisk (Opole 2005) 
41-42, 45-47; M. Worbs, «Wymowa osobowych znaków w liturgii według Romana Gu-
ardiniego (1885–1968)», w: H.J. Sobeczko, Słowo i gest (Opole 2009) 81-83; M. Worbs, 
Człowiek w misterium liturgii. Antropologiczny wymiar liturgii w ujęciu Romana Guardi-
niego (Opole 2007) 93-94.
6 Zob. «Parsch Pius», w: B. Nadolski, Leksykon liturgii (Poznań 2006) 1146-1147; 
A. Jakóbczak, «O. Pius Parsch – prekursor odnowy liturgicznej», w: W.J. Świerzawski, 
Historia liturgii (Zawichost 2012) 217; D. Kowalczyk, «Rozmowy o Bogu», w: J. Majew-
ski, J. Makowski, Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku (Warszawa 2003) 116.
7 Zob. R. Rak, «Pius Parsch», Ruch biblijny i liturgiczny 19 (1966) 191; A. Krzystek, 
Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII. Zamierzenia i realizacja (Szczecin 
2000) 119.
8 Zob. P. Waleńdzik, «Wpływ idei ruchu liturgicznego na sposób pojmowania liturgii 
przez kardynała Stefana Wyszyńskiego», Studia Prymasowskie 3 (2009) 248; K. Gam-
ber, Zwróćmy się ku Panu! Zagadnienia dotyczące budownictwa kościelnego i modlitwy 
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Rzecz jasna nie były to pierwsze przypadki odprawiania Mszy Świętej 
ad populum. Niemniej ich znaczenie było o tyle duże, że w tej sytuacji 
w takiej liturgii uczestniczyła większa liczba wiernych, którzy, zapoznawszy 
się z takim sposobem celebracji i coraz bardziej uświadamiając sobie rolę 
osób świeckich w Eucharystii, mogli go rozpowszechniać9. W orientacji ad 
populum widziano szansę na odzyskanie pewnych zatraconych z punktu 
widzenia przedstawicieli ruchu liturgicznego elementów, jak np. wymiar 
Mszy jako uczty czy aspekt dydaktyczny Eucharystii10.

Wprowadzone przez wspomnianych przedstawicieli ruchu liturgicznego 
innowacje musiały spotkać się z krytyką ze strony środowisk konserwatyw-
nych. Stało się tak dlatego, że wspomniane reformy w ramach celebracji 
Mszy Świętej nie były zgodne z ówcześnie obowiązującymi przepisami 
kościelnymi. Ta sama sytuacja dotyczyła również kwestii orientacji ad po-
pulum. Ruchowi liturgicznemu zaczęto zarzucać ignorowanie przepisów, 
co zmusiło jego przedstawicieli do chwilowego wstrzymania swej działal-
ności11.

Wprowadzane w latach dwudziestych i trzydziestych innowacje litur-
giczne stopniowo, na zasadzie wyjątku od powszechnej reguły, zaczęły 
otrzymywać aprobatę ze strony Stolicy Apostolskiej. W niemałej mierze 
ruchowi liturgicznemu pomógł kontekst historyczny – II wojna świato-
wa, podczas której papież wydał m.in. wiele dyspens dotyczących postu 
eucharystycznego. W latach czterdziestych XX wieku Stolica Apostolska 
wydała wiele innych zwolnień od obowiązującego wówczas prawa, jak np. 
możliwość celebracji Pasterki w wigilijny wieczór czy przekazywania znaku 
pokoju przez podanie ręki12.

zwróconej na wschód (Poznań 1998) 30; K. Gamber, W stronę Pana! Pytania o budowę 
kościołów i modlitwę w kierunku wschodnim (Rzeszów 2012) 74; Z. Wit, «Encyklika Me-
diator Dei przełomowym etapem ruchu liturgicznego», Roczniki teologiczne 60 (8; 2008) 
128; C. Wąs, Antynomie współczesnej architektury sakralnej (Wrocław 2008) 33.
9 Zob. W. Pałęcki, «Ruch liturgiczny przygotowaniem do odnowy liturgii Mszy Świę-
tej», w: Cz. Krakowiak, B. Migut, Jedna wiara. Jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Msza-
łu Pawła VI (Lublin 2009) 52.
10 Por. A. Draguła, «Plecami do Boga?», Tygodnik Powszechny 12 (2007) 18; M. Da-
vies, Nowa msza papieża Pawła (Warszawa 2014) 338.
11 Por. M. Worbs, «Prekursorzy soborowej reformy liturgicznej», 316.
12 Zob. A. Krzystek, Generalna reforma liturgiczna, 117; W. Pałęcki, «Ruch liturgiczny 
przygotowaniem do odnowy», 56.
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Do tej pory jednak inicjatywa wychodziła od dołu, ze strony dusz-
pasterzy i ludu, a Stolica Apostolska jedynie te inicjatywy legalizowała 
dla określonych miejsc jako równoprawne z powszechnie obowiązującym 
prawem. W latach pięćdziesiątych sytuacja się jednak zmieniła. Najpierw 
w 1951, a następnie w 1955 roku, wprowadzono reformy, które częściowo 
były co prawda odpowiedzią na postulaty niektórych duszpasterzy, ale jed-
nocześnie modyfikowały niektóre elementy liturgii w taki sposób, że nawet 
przedstawiciele ruchu liturgicznego o nie nie prosili.

W ramach reform Wielkiego Tygodnia z lat pięćdziesiątych wprowadzo-
no również pewne zmiany w zakresie orientacji kapłana. Mimo że obrzędy 
ciągle utrzymywały tradycyjny sposób celebracji (ad orientem)13, to jednak 
w pewnych przypadkach rubryki przewidywały wykonanie określonej ak-
cji liturgicznej w postawie ad populum, która przed reformami Wielkiego 
Tygodnia nie była stosowana w owych obrzędach.

Pierwszym takim przypadkiem był obrzęd błogosławienia palm. Według 
przepisów sprzed reform Wielkiego Tygodnia błogosławieństwo palm było 
dokonywane na zakończenie tzw. Missa sicca po stronie Epistoły, twarzą 
do ołtarza. Rubryki zaznaczały nawet, że kapłan ma podczas celebracji nie 
odwracać się w stronę wiernych14. Co prawda nieco dalej wytyczne wspomi-
nały o zwróceniu się w stronę wiernych, ale ta orientacja była spowodowana 
koniecznością dystrybucji palm już po ich pobłogosławieniu15. Odnowione 
obrzędy Niedzieli Palmowej, znosząc obrzędy Missa sicca, wprowadziły 
jednocześnie inną lokalizację palm. Nie znajdowały się już one w pobliżu 
ołtarza, ale na kredensie w miejscu widocznym dla wiernych16. Kapłan, 
dokonując obrzędu pobłogosławienia palm, musiał, według rubryk, stanąć 
przed kredensem twarzą do wiernych, a tyłem do ołtarza17.

13 Łac. ‘[twarzą] do wschodu’. Jest to techniczne określenie takiego sposobu orientacji 
kapłana, kiedy celebrans, sprawując funkcje liturgiczne, jest ustawiony w kierunku rze-
czywistego bądź symbolicznego kierunku wschodniego.
14 „Deinde Sacerdos stans in cornu Epistolae, non vertens se ad populum, dicit, mani-
bus iunctis, in tono Orationis ferialis”.
15 „Postea Celebrans stans ante Altare versus ad populum, distríbuit ramos”. Samo bło-
gosławieństwo zatem nie dokonywało się w postawie ad populum.
16 „Rami, nisi ab ipsis fidelibus iam in manibus teneantur, parentur super abacum, to-
balea alba coopertum, et positum in opportuniore loco presbyterii, ita tamen, ut maneat in 
conspectu populi”.
17 „Sistit retro abacum, versus populum”.
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Drugim momentem w obrzędach Niedzieli Palmowej, w których w wy-
niku reform wprowadzono wykonanie akcji liturgicznej w postawie ad 
populum, była modlitwa kończąca procesję. W tradycyjnych obrzędach 
bezpośrednio po procesji następowała Msza Święta. W odnowionych ob-
rzędach Niedzieli Palmowej natomiast pomiędzy procesją a Eucharystią 
przewidziana została jeszcze modlitwa zamykająca procesję. Zgodnie z ru-
brykami celebrans, po przystąpieniu do ołtarza, miał odwrócić się do wier-
nych i w takiej postawie przeczytać końcową orację18.

Trzecim wreszcie momentem, kiedy kapłan miał wykonać określoną 
akcję liturgiczną zwrócony w kierunku wiernych, był obrzęd błogosławienia 
wody chrzcielnej w Wigilię Paschalną. W niezreformowanej liturgii Wielkiej 
Soboty błogosławieństwa wody chrzcielnej dokonywano przy chrzcielni-
cy, która znajdowała się przy wejściu do kościoła19. Odnowione obrzędy 
natomiast przewidywały pobłogosławienie wody chrzcielnej w naczyniu 
znajdującym się w chórze20. Kapłan, dokonując błogosławieństwa, miał stać 
zwrócony w kierunku wiernych21.

Mimo że obrzędów zakładających zwrócenie się w stronę ludu, w świe-
tle zreformowanych obrzędów Wielkiego Tygodnia, było niewiele, to 
jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przed reformami z lat pięć-
dziesiątych nie były one przewidziane22. Wprowadzenie tych kilku akcji 
było zatem dużym krokiem naprzód w kwestii kierunku celebracji, zwa-

18 „Celebrans, cum ad altare advenerit, facta debita reverentia, illud ascendit cum mi-
nistris sacris, et, stans medius inter illos, versus populum, clerico librum tenente, dicit, in 
tono feriali, orationem”.
19 „Sacerdos benedicturus Fontem, accipit Pluviale violaceum, et præcedente Cruce, 
cum candelabris, et Cereo benedicto accenso, descendit cum Clero, et Ministris paratis ad 
Fontem”.
20 „Dum cantantur Litaniae Sanctorum, vas aquae baptismalis benedicendae, et cetera 
omnia quae ad benedictionem requiruntur, praeparantur in medio chori, versus latus Epi-
stolae, in conspectu fidelium”.
21 „In benedicenda aqua baptismali celebrans, stans coram populo, ante se habeat vas 
aquae baptismalis benedicendae”.
22 Wspomniana dystrybucja palm w Niedzielę Palmową była akcją już po dokonanym 
błogosławieństwie, zatem ten przypadek nie może służyć jako kontrargument za tym, 
że w niezreformowanych obrzędach stosowano postawę ad populum podczas obrzędów 
ściśle liturgicznych. Zresztą natura wspomnianej akcji wymagała dokonywania jej w kie-
runku ludu, czego nie można powiedzieć o trzech wyżej opisanych obrzędach, których 
właściwym adresatem jest Bóg.
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żywszy, że zostały one poczynione w sposób oficjalny z inicjatywy Stolicy 
Apostolskiej.

Dalsze decyzje w sprawie celebracji ad populum paradoksalnie zostały 
podjęte w 1960 roku, kiedy to odbył się w Rzymie synod przygotowawczy, 
na którym zabrano również głos w kwestii orientacji ołtarza23. Zgodnie z po-
stanowieniami tego synodu usytuowanie ołtarza w taki sposób, że kapłan 
mógłby odprawiać Mszę ad populum, był dopuszczalny tylko na drodze 
wyjątku po uzyskaniu dyspensy biskupa diecezjalnego24. Z tego zapisu wy-
nikają dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że w zamyśle uczestników synodu, 
w przeddzień otwarcia Soboru, celebracja ad orientem była normalną formą 
orientacji kapłana. Po drugie jednak należy sobie zdawać sprawę z tego, 
że uczestnicy synodu na celebrację ad populum mimo wszystko pozwolili, 
i to nie tylko podczas pewnych obrzędów w Wielkim Tygodniu, jak było 
jeszcze w latach pięćdziesiątych, ale również podczas każdej Mszy Świętej. 
Orzeczenia tego synodu są zatem kolejnym znaczącym krokiem w stronę 
odchodzenia od tradycyjnej orientacji kapłana.

2.2. Okres soborowy i posoborowy

Kolejna szansa na rozszerzenie prawa celebracji ad populum pojawiła 
się w związku z II Soborem Watykańskim, na którym miało zostać szczegó-
łowo omówione zagadnienie reformy Mszy Świętej. Wśród wielu różnych 
postulatów dotyczących liturgii znalazł się również i taki, by Eucharystia 
była celebrowana ad populum25. Na samym Soborze jednak zgody na taką 
orientację kapłana nie wydano. Konstytucja o liturgii świętej nigdzie nie 
wypowiedziała się o kierunku celebracji liturgicznej26.

23 Zob. S. Sołtyszewski, «Synod Rzymski», Prawo Kanoniczne 2 (1/2; 1959) 439-443.
24 Zob. R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku (Ko-
morów 2009) 75.
25 Taki postulat przedstawiał m.in. Duschak. Zob. T.P. Terlikowski, Koń trojański 
w mieście Boga. Pół wieku po Soborze... (Kraków 2012) 201-202; R.M.W. Wiltgen, Ren 
wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II (Dębogóra 2010) 45-46.
26 Niektórzy uważają, że nawiązanie do celebracji ad populum znajduje się w sto dwu-
dziestym ósmym punkcie tej Konstytucji. Tam jednak jest jedynie mowa o konieczności 
krytycznego przeglądu kanonów i statutów związanych m.in. z budową i kształtem ołta-
rza. W żadnym wypadku ten zapis nie implikuje konieczności celebracji ad populum. Zob. 
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Mimo to jeszcze podczas trwania Soboru została wydana zgoda na 
celebrowanie Mszy ad populum. Stało się to 26 IX 1964 roku w związku 
z ogłoszeniem Instrukcji Inter oecumenici. W dziewięćdziesiątym pierwszym 
punkcie tego dokumentu znalazł się zapis informujący o budowaniu ołtarza 
głównego w taki sposób, by mógł być łatwo obchodzony i by celebra mogła 
odbywać się twarzą do ludzi27. Ponieważ wspomniana Instrukcja miała 
obowiązywać od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, czyli od 7 III 1965 
roku, stąd należy uznać, że właśnie te czas jest oficjalną datą wprowadzenia 
celebracji ad populum28.

Niemniej koniecznie trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż z przy-
wołanego zapisu powyższego dokumentu nie wynika, jakoby jego twórcy 
nakazali zastąpienie tradycyjnej orientacji celebransa postawą ad populum. 
Wyraźnie bowiem jest stwierdzone, że postawa twarzą do ludu ma być 
jedynie możliwa. W każdy razie wyznaczona przez autorów data początku 
obowiązywania Instrukcji zainicjowała szeroko rozpowszechnioną prak-
tykę celebrowania Mszy ad populum. Nawet sam papież 7 III 1965 roku 
celebrował Eucharystię w tej postawie, co wyrażało jej akceptację przez 
najważniejszą osobę w Kościele29.

Ostateczne przypieczętowanie praktyki orientacji ad populum będzie 
miało miejsce wraz z wydaniem Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzym-
skiego w 1970 roku30. Do tego czasu w niektórych dokumentach Kościoła 
będzie jeszcze można spotkać się z nawiązaniami do celebracji w takiej po-
stawie, ale zasadniczo nie będą one wnosiły zbyt wielkich zmian do obecne-

Sobór Watykański II, «Konstytucja o liturgii świętej», [w:] Sobór Watykański II, Konsty-
tucje, dekrety, deklaracje (Poznań 2012) 77.
27 Sacra Congregatio Rituum, «Instructio ad exsecutionem constitutionis de sacra litur-
gia recte ordinandam», Acta Apostolicae Sedis 56 (1964) 898.
28 Oczywiście nie oznacza to, że przed tą datą nie praktykowano celebracji ad populum. 
Oprócz przedstawionych szczegółowo przypadków na terenach Niemiec i Austrii można 
wspomnieć jeszcze o epizodzie z 17 IX 1953, kiedy to Karol Wojtyła celebrował w takiej 
postawie Mszę.
29 Zob. G. Śniadoch, Msza Święta Trydencka. Mity i prawda. Apologetyka starej Mszy 
dla początkujących (Ząbki 2014) 265; R. de Mattei, Sobór watykański II. Historia dotąd 
nieopowiedziana (Ząbki 2012) 423.
30 Pierwsze wydanie Ogólnego wprowadzenia miało miejsce w 1969 roku, niemniej 
z powodów zaistniałych sporów zostało ono nieco zmienione (w słynnym punkcie siód-
mym nawet znacząco) w wersji z 1970 roku.
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go wówczas prawodawstwa. Raczej będą tłumaczyć stosowanie możliwości 
celebracji twarzą do ludu w szczegółowych sytuacjach. Dla przykładu 25 V 
1967 roku przez Świętą Kongregację Obrzędów została wydana Instrukcja 
Eucharisticum mysterium, która w punkcie pięćdziesiątym czwartym odnosi 
się pokrótce do problemu celebracji ad populum. W tym punkcie autorzy 
dokumentu pozwolili na celebrację w stronę ludu nawet w sytuacji, gdy na 
ołtarzu znajduje się tabernakulum31.

Definitywne wprowadzenie do Mszału pozwolenia na celebrację ad 
populum miało miejsce w związku z ogłoszeniem odnowionego Mszału 
Rzymskiego za pontyfikatu Pawła VI w 1970 roku. Ogólne wprowadzenie 
z tego roku w przepisach dotyczących budowy ołtarza w punkcie dwieście 
sześćdziesiątym drugim stwierdza, że ołtarz wielki powinien być budowa-
ny w oddaleniu od ściany w taki sposób, by łatwo mógł być obchodzony 
i by była możliwość celebrowania na nim Mszy Świętej twarzą do ludu32. 
Należy jednak podkreślić, że z tego zapisu również nie wynika, jakoby ce-
lebracja ad populum miała być podstawową orientacją liturgiczną kapłana. 
W trzecim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego z 2002 roku (p. 299) 
wspomniany zapis został uzupełniony jedynie o dodatkowe stwierdzenie, 
że opisany sposób orientacji ołtarza ma zostać utrzymany wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe33.

3. Główne etapy wprowadzania celebracji ad populum

W oparciu o przedstawiony rozwój historyczny stopniowego pojawiania 
się w Kościele katolickim sposobu celebracji liturgii w postawie ad populum 
możliwe wydaje się wyróżnienie dwóch zasadniczych etapów tego proce-
su. Pierwszym są oddolne próby wprowadzania praktyki celebracji Mszy 

31 Zob. Sacra Congregatio Rituum, «Instructio de cultu mysterii eucharistici», Acta 
Apostolicae Sedis 59 (1967) 568.
32 Zapis z Ogólnego wprowadzenia z roku 1969 nie różnił się w tym miejscu względem 
wydania z 1970 roku. Zob. Ordo Missae. Editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) 
62.
33 Zob. Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II In-
stauratum Auctoritate Pauli PP. Promulgatum Ioannis Pauli PP. Cura Recognitum. Editio 
Typica Tertia (Typis Vaticanis 2002) 68.
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Świętej twarzą do ludzi. Drugim natomiast są odgórne działania oficjalnych 
organów Stolicy Apostolskiej.

Pierwszy etap wprowadzania liturgicznej orientacji celebransa ad po-
pulum odbywał się bez wyraźnej aprobaty Stolicy Apostolskiej. Przedsta-
wiciele ruchu liturgicznego na własną odpowiedzialność zdecydowali się 
na zaadoptowanie tej innowacji na potrzeby duszpasterskie, co ściągało na 
nich, jakby nie patrzeć, słuszne zarzuty o brak posłuszeństwa ustanowionym 
przez Stolicę Apostolską przepisom.

Końcowy okres pierwszego z wyróżnionych etapów charakteryzuje się 
wydawaniem przez Stolicę Apostolską kolejnych dyspens od obowiązują-
cego prawa kościelnego dla określonych diecezji. Dzięki temu poczynania 
przedstawicieli ruchu liturgicznego mogły zostać oficjalnie zaakceptowane 
i wcielone w obręb praktyki liturgicznej Kościoła katolickiego. Ciągle jed-
nak celebracja ad populum była ograniczona w zasadzie tylko do pewnych 
diecezji.

Drugi etap wprowadzania liturgicznej orientacji celebransa ad populum 
odbywał się już za zgodą i z inicjatywy oficjalnych organów Stolicy Apo-
stolskiej. Pierwsze pozwolenia na celebrację w kierunku ludu dotyczyły 
jedynie pojedynczych akcji liturgicznych, i to tylko w obrębie kilku dni 
w ciągu roku. Przy uwzględnieniu, że zreformowane obrzędy wydane zostały 
ad experimentum, a więc nie zostały narzucone całemu Kościołowi, zasięg 
celebracji w postawie ad populum był niewielki.

Najważniejszym momentem w stopniowym wprowadzaniu praktyki 
celebracji twarzą do ludu były reformy przeprowadzone przez Consilium ad 
exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia a sygnowane przez Świętą 
Kongregację Obrzędów. Jedną z tych reform było właśnie udzielenie zgody 
na inną niż dotychczas orientację ołtarza, która ułatwiała praktykę celebracji 
ad populum. Pozwolenie to, jako że zostało wydane z podpisem prefekta 
rzymskiej kongregacji zajmującej się sprawami liturgii, stanowiło najważ-
niejszy punkt zwrotny w procesie stopniowego wprowadzania celebracji 
twarzą do ludu w rycie rzymskim.
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4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba wyodrębnienia najważ-
niejszych etapów procesu wprowadzania w rycie rzymskim celebracji ad 
populum. Cel pracy mógł zostać osiągnięty dzięki uprzedniemu przedsta-
wieniu samego zjawiska sukcesywnego zastępowania tradycyjnej postawy 
celebransa nową orientacją kapłana. Opracowanie zostało podzielone na 
dwie części. Najpierw przedstawiono zarys historyczny wprowadzania tej 
formy celebracji w XX wieku, następnie, w części drugiej, nastąpiła próba 
wyodrębnienia właściwych etapów w oparciu o materiał badawczy z części 
pierwszej.

W świetle przeprowadzonych analiz można wyodrębnić dwa zasadni-
cze etapy wspomnianego procesu. Pierwszym z nich jest okres oddolnych 
inicjatyw, drugim zaś – okres odgórnych zarządzeń. Celebracja ad populum 
początkowo była praktykowana wbrew ogólnemu prawodawstwu litur-
gicznemu i dopiero z czasem zaczęła uzyskiwać stopniową i coraz szerszą 
akceptację. Stąd w pierwszym etapie można wskazać na dwa podokresy: 
pierwszym jest czas braku akceptacji ze strony oficjalnych organów Sto-
licy Apostolskiej dla tej innowacji, drugim zaś – aprobata nowej praktyki, 
ale tylko w ramach dyspensy na określonych terenach. W drugim okresie 
również zasadne jest wyodrębnienie dwóch podokresów. Pierwszym jest 
wprowadzenie pewnych pojedynczych akcji liturgicznych wykonywanych 
w postawie ad populum, drugim zaś – zaadoptowanie orientacji na potrzeby 
całej celebracji.

Problemem, który na pewno zasługuje na dokładne przebadanie, jest 
kwestia nieposłuszeństwa przepisom kościelnym w kontekście późniejszej 
akceptacji zabronionej praktyki. Wprowadzenie celebracji ad populum, 
która dzisiaj jest uważana za jedno z ważnych osiągnieć odnowy litur-
gicznej, dokonało się bowiem przez łamanie liturgicznego prawodawstwa. 
Z drugiej strony nie wiadomo, czy w przeciwnym razie, tzn. w przypadku 
zachowania kościelnych przepisów odnośnie do sposobu celebracji, zaist-
niałaby w ogólne możliwość odkrycia wartości takiej postawy. Dokładne 
badania w zaproponowanej problematyce pozwoliłyby na ustalenie relacji 
pomiędzy „słusznym” nieposłuszeństwem i dobrymi skutkami owego nie-
posłuszeństwa.
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From ad orientem to ad populum. Gradual introduction of ad populum 
celebration in Roman rite in XX

The main purpose of the paper is an attempt of finding out main stages of introduction of 
ad populum celebration in Roman rite in XX. The realization of paper purpose is possible 
thanks to presentation of appearance ad populum celebration during the Holy Mass. The 
paper was divided into two parts. In the first one historical presentation of introduction of 
ad populum celebration took place, in the second one an attempt of separation of main sta-
ges took place. On the basis of the analysis it is possible to show two main stages. The first 
one is time of grassroots initiative, the second one is time of the Holy See’s regulations.

Keywords:  ad orientem; ad populum; celebration direction; Holy Mass; orientation
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Ewolucja terminu kościół w polskich słownikach.  
Studium filologiczne1

Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia dziejów terminu kościół oraz odpowiedź na 
pytanie, kiedy w języku polskim słowo to przybrało swoją pisownie zgodną ze współ-
czesnymi standardami językowymi. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki analizie 
danych leksykalnych w zachowanych słownikach języka polskiego. Opracowanie zostało 
podzielone na sześć części. Najpierw przeanalizowano etymologię badanego terminu. Na 
kolejnych etapach przebadano słowniki z poszczególnych okresów historycznych. Ana-
lizy zwieńczyła część prezentująca wyniki badań. W świetle przeprowadzonych analiz 
można stwierdzić, że po raz pierwszy analizowany termin został zindeksowany zgodnie ze 
współcześnie obowiązującymi normami na początku XX wieku w słowniku wydawanym 
pod redakcją Jana Karłowicza.

Słowa kluczowe:  kościół; słowniki; pisownia; ewolucja języka; leksykografia

1. Wprowadzenie

Wydaje się, że leksem kościół jest tym terminem, który pomimo znaczą-
cych zmian w społeczeństwie w zakresie częstotliwości praktyk religijnych 
czy pobożności osobistej nie stracił na częstotliwości użycia. Dzieje się tak 
w znacznej mierze dlatego, że to słowo nie posiada jednego tylko zakresu ko-
notacyjnego, ale występuje w różnych znaczeniach. Nie oznacza to jednak, że 
zawsze tak było, niemniej współczesny rozległy zakres znaczeniowy tego słowa 
stał się możliwy właśnie dzięki temu, że termin ten już przez dłuższy czas funk-
cjonował na gruncie języka polskiego. Przebadanie zakresów znaczeniowych 
terminu kościół w starszych słownikach wydaje się pracą interesującą i ważną.

1 Powstanie niniejszego opracowania zainspirowane zostało tematem przygotowywa-
nym przez autora w ramach pracy zaliczeniowej ćwiczeń leksykologia i leksykografia.
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Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia dziejów jednego 
z najistotniejszych dla współczesnego słownictwa religijnego terminu oraz 
próba odpowiedzi na pytanie, kiedy ów termin przybrał na gruncie języka 
polskiego swoją pisownię zgodną ze współczesnymi standardami języko-
wymi. Osiągnięcie postawionego celu badawczego będzie możliwe dzięki 
analizie danych leksykalnych zachowanych słowników języka polskiego. 
Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w sześciu głównych częściach. 
Najpierw zostanie przeanalizowana etymologia badanego leksemu. Na-
stępnie zostaną przeanalizowane XVI-wieczne słowniki języka polskiego. 
Na kolejnym etapie analizy będą zogniskowane wokół słowników XVII- 
i XVIII-wiecznych. W dalszej kolejności nastąpi analiza słowników XIX-
sto wiecznych, a następnie – współczesnych. Opracowanie zwieńczy część 
prezentująca wynikające z analiz implikacje.

2. Etymologia terminu kościół

Autorzy poszczególnych słowników etymologicznych są zasadniczo 
ze sobą zgodni co do drogi pojawienia się na gruncie języka polskiego 
określenia kościół, pod którym to pojęciem obecnie rozumie się z jednej 
strony katolickie miejsce kultu liturgicznego, z drugiej zaś strony – organi-
zację religijną grupującą wyznawców określonej konfesji2. Słowo to zostało 
wprowadzone do języka polskiego przez pośrednictwo języka staroczeskiego 
około XI/XII wieku3. W języku czeskim termin ten funkcjonował w postaci 
kostel, mając trzy różne znaczenia. Po pierwsze, wskazywał on na chrze-
ścijańską świątynię, gdzie dokonywano czynności liturgicznych. Po drugie, 
oznaczał chrześcijańską społeczność konfesyjną. Wreszcie służył również 
na oznaczenie cmentarza4.

Do języka staroczeskiego z kolei termin ten został wprowadzony z ję-
zyka staroniemieckiego, gdzie słowo kastel funkcjonowało jako określenie 

2 We współczesnym języku polskim sposób zapisu analizowanego słowa decyduje 
jednocześnie o jego konotacji. W pierwszym z wymienionych znaczeń słowo „kościół” 
zapisywane jest małą literą, w drugim – wielką.
3 Zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego (Warszawa 1985) 260.
4 Zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego (Kraków 2005) 253.
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warownej twierdzy5. Wyjaśnienia dla takiego znaczenia tego terminu do-
starcza język łaciński oraz ówczesne zwyczaje architektoniczne. Punktem 
wyjścia analizowanego terminu dla języka staroniemieckiego był bowiem 
język łaciński, gdzie słowo to miało postać castellum, które z kolei było 
zdrobniałą formą wyrazu castrum6. Tym terminem w języku łacińskim ozna-
czano miejsce obwarowane, zamek oraz twierdzę7. Wykorzystanie właśnie 
takiej nomenklatury wobec chrześcijańskiej świątyni należy tłumaczyć tym, 
że pierwsze kościoły na ziemiach słowiańskich lokowane były w komplek-
sach zamkowych, a swoim wyglądem przypominały zamki8. Oprócz funkcji 
kultycznych kościoły pełniły również funkcję militarną, gdyż były one 
przystosowane do funkcji obronnych9. Z czasem określenie chrześcijańskiej 
świątyni terminem kościół wyparło na gruncie języka polskiego stosowane 
równie często określenie cerkiew. Stało się to ok. XV wieku10. Niekiedy 
próbowano tłumaczyć etymologię terminu kościół przez odwołanie się do 
rzeczownika kości. Zależność miałaby pochodzić stąd, że dawniej zmarli 
(czyli ich szczątki, kości) byli grzebani w kościołach lub na cmentarzach 
lokowanych wokół kościołów11.

3. Termin kościół w świetle najstarszych słowników  
języka polskiego

W słowniku Jana Murmeliusza z 1526 roku12, zgodnie ze sposobem 
układu haseł przyjętym przez autora, termin kościół nie został umieszczony 

5 Por. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1 (Warszawa 2000) 
803.
6 Ten rzeczownik z kolei wyprowadzany jest od łacińskiego czasownika castrare ozna-
czającego ‘odcinać, wyznaczać’. W języku włoskim rzeczownik ten ma postać castello.
7 Zob. J. Garczyńska, «Kościół», w: W. Decyk-Zięba, S. Dubisz, Glosariusz staropol-
ski. Dydaktyczny słownik etymologiczny (Warszawa 2008) 67.
8 Zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, 253.
9 Zob. J. Garczyńska, «Kościół», 67.
10 Zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, 260.
11 Tak czyni np. Potocki. Zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, 
260; K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego 
(Warszawa 2008) 320.
12 Zob. I. Murmelius, Dictionarius Ioannis Murmelli variarum (Kraków 1533) 125.
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w kolejności alfabetycznej wśród wszystkich występujących w słowniku 
haseł. Analizowany w niniejszym opracowaniu leksem, zgodnie z przyjętym 
kluczem przedstawiania słów, można odnaleźć wśród haseł umieszczonych 
w zbiorze terminów związanych z kościołem i sprzętami kościelnymi13, który 
to zbiór haseł ciągnie się od 125 do 130 strony. Kluczowy termin pojawia 
się na stronie 125, o czym również informuje zbiór alfabetyczny haseł ła-
cińskich na początku słownika. Po łacińskim terminie ecclesia podane jest 
krótkie wyjaśnienie tego hasła w języku niemieckim, po czym następuje 
odpowiednik tego wyrazu w języku polskim. Autor słownika podaje dwa 
polskie odpowiedniki łacińskiego terminu hasłowego. Pierwszym z nich 
jest termin kościół, drugim zaś – zgromadzenie chrześcijan14. W odniesieniu 
do analizowanego w niniejszym opracowaniu terminu warto zauważyć, że 
kluczowy leksem zapisany jest ze znakiem diakrytycznym nad spółgłoską c 
oraz bez znaku diaktrytycznego nad samogłoską o i spółgłoską s. Ma zatem 
postać kosćioł.

W słowniku Franciszka Mymera z 1528 roku15 analizowane w niniejszym 
opracowaniu słowo również zostało umiejscowione, zgodnie ze sposobem 
sporządzenia tego słownika, wśród dwóch innych haseł obcojęzycznych: 
łacińskiego oraz niemieckiego. Kluczowy leksem również i w tym przy-
padku został przyporządkowany do większej grupy tematycznej, w obrębie 
której został wymieniony. W tym konkretnym przypadku był dołączony 
do działu dotyczącego kościoła oraz należącego do niego wyposażenia, 
a zatem równoważny temu działowi, w którym analizowany termin został 
umiejscowiony w nieco starszym słowniku Murmeliusza. Tym razem zbiór 
haseł związanych z tą dziedziną ciągnie się od strony szóstej do ósmej, przy 
czym na stronie siódmej umiejscowiono analizowany w niniejszym opra-
cowaniu termin16. Kluczowe hasło zlokalizowane zostało obok łacińskiego 
odpowiednika ecclesia oraz niemieckiego kirch. W przypadku kolumny 
polskojęzycznej leksem ten został zapisany bez znaku diakrytycznego nad 
samogłoską o oraz z nieokreślonym znakiem mogącym sugerować znak 

13 W słowniku ten dział nosi tytuł O kościele i rzeczach kościelnych.
14 W słowniku poświadczona jest inna końcówka deklinacyjna – „zgromadzenie chrze-
ścijanów”.
15 Zob. F. Mymer, Dictionarius trium linguarum (Kraków 1550) 7.
16 Należy pamiętać, że w słowniku Mymera paginacja dokonywana jest na kolejnej 
karcie, a zatem co dwie strony.
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diakrytyczny nad spółgłoską s, co przekłada się na formę kościoł, a zatem 
bardzo zbliżoną do współczesnej pisowni.

W przypadku leksykonu Mączyńskiego z 1564 roku17 analizowany 
w niniejszym opracowaniu termin powinien zostać zlokalizowany na 
stronie dziewięćdziesiątej dziewiątej wśród haseł rozpoczynających się 
literą e18, ponieważ ze względu na przyjęty sposób porządkowania według 
wyrazów łacińskich słowo kościół powinno widnieć jako odpowiednik 
łacińskiego wyrazu ecclesia. Byłoby to jednocześnie zgodne z dotychczas 
stosowanym sposobem podawania właśnie takiego wyrazu polskiego jako 
odpowiednika terminu łacińskiego. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca, 
ponieważ obok wyrazu łacińskiego autor nie podaje spodziewanego odpo-
wiednika polskiego kościół, ale takie terminy, jak zebranie, zgromadzenie, 
zbór. Dodatkowo jako hasło zagnieżdżone pojawia się wyrażenie ecclesia 
christiana, które tłumaczone jest jako ‘zbór albo zebranie chrześcijańskie’. 
Autor podaje jednocześnie etymologię słowa łacińskiego, wyprowadzając 
je od greckiego czasownika ekklesiadzō tłumaczonego jako ‘zgromadzam, 
zbieram’.

4. Termin kościół w świetle słowników  
XVII- i XVIII-wiecznych

Słownik Knapiusza z 1621 roku19 poświadcza już kilka haseł słowniko-
wych związanych z terminem kościół. Po pierwsze, wskazuje on na kościół 
ujmowany jako zbiór osób, po drugie – od strony budownictwa, po trzecie 
– od strony synagogi20. Co więcej, autor indeksuje również takie hasła, jak 
kościółek, Kościół Matki Bożej/Świętego Piotra oraz zwrot Kościół opa-
truje21. Co do kwestii zapisu należy zauważyć, że sam termin funkcjonuje 
z trzema znakami diakrytycznymi – nad spółgłoskami s i c oraz samogłoską 

17 Zob. J. Mączyński, Lexicon Latino Polonicum (Borussia 1564) 99.
18 Również w przypadku tego leksykonu paginacja dokonywana jest na kolejnej karcie.
19 Zob. G. Knapiusz, Thesaurus Polono latino-graecus (Kraków 1643) 306. 
20 W pierwszym znaczeniu autor słownika posłużył się nomenklaturą „kościół wzglę-
dem person”, w drugim – „kościół materialny”, w trzecim zaś – „kościół starego zakonu”.
21 W języku staropolskim czasownik „opatrywać” mógł również znaczyć ‘zabezpieczać, 
dbać o coś’. W przypadku hasła kościółek autor odsyła jedynie do hasła kaplica.
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o, co przekłada się na zapis kośćiół różniący się od współczesnego zapisu 
jedynie obecnością znaku diakrytycznego nad spółgłoską c.

Najobszerniejszego rozwinięcia doczekało się hasło kościół materialny/
dom Boży. Dwa pozostałe znaczenia potraktowane zostały raczej pobieżnie. 
O kościele ujmowanym w znaczeniu ‘synagogi’ autor pisze, że w takim ro-
zumieniu w księgach Starego Testamentu figuruje on pod postacią terminu 
synagogē, co jest odpowiednikiem polskiego słowa zgromadzenie. W odnie-
sieniu do kościoła ujmowanego w znaczeniu ‘osób’ autor uważa, że polskim 
odpowiednikiem takiego desygnatu funkcjonującym w języku łacińskim jako 
ecclesia jest wyraz zbór. Z kolei w odniesieniu do hasła kościół materialny 
autor podaje, jako odpowiednik łacińskiego terminu templum i greckich 
vaos oraz sēkos, polskie wyrażenie dom Boży.

W Dykcjonarzu Troca z 1764 roku22, zgodnie z modelem prezentacji 
haseł przyjętym w tym słowniku, autor obok terminu polskiego podaje jego 
niemiecki oraz francuski odpowiednik. Jako ekwiwalent niemiecki autor 
podaje dwa słowa i jedno wyrażenie: ‘kirche, gotteshaus, die christliche 
kirche’23, jako ekwiwalent francuski natomiast autor przywołuje dwie pro-
pozycje: ‘l’eglise, le bâtiment d’une eglise’ oraz ‘l’eglise, l’affemblée des 
fidèles’24. Odnośnie do formy zapisu samego terminu polskiego należy pod-
kreślić, że ma ona dwa znaki diakrytyczne umieszczone nad spółgłoskami 
s oraz c, co przekłada się na zapis kośćioł, a zatem po raz kolejny bardzo 
zbliżony do współczesnego sposobu zapisu analizowanego w niniejszym 
opracowaniu leksemu.

Autor dykcjonarza podaje dwa najbardziej elementarne znaczenia ter-
minu kościół. Pierwszym z nich jest kościół rozumiany jako ‘budynek mate-
rialny’, a zatem miejsce odprawiania nabożeństw. W drugim znaczeniu pod 
pojęciem kościół autor słownika rozumie natomiast ‘zbiór osób należących 
do kościoła’25. W tym sensie w dykcjonarzu wyróżniony zostaje kościół wi-
dzialny oraz niewidzialny. Dodatkowo jako podhasło hasła głównego autor 
podaje również kościół starego zakonu, pod którym to pojęciem rozumie 
‘świątynię jerozolimską’ oraz ‘synagogę’.

22 Zob. M.A. Trotz, Nowy dykcyonarz to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski 
(Lipsk 1764) 618.
23 Dosł. ‘kościół, dom Boży, chrześcijański kościół’.
24 Dosł. ‘kościół, budynek kościoła’ oraz ‘kościół, zgromadzenie wiernych’.
25 Por. M.R. Mayenowa, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 11 (Wrocław 1978) 35-36.
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5. Termin kościół w świetle słowników XIX-wiecznych

W słowniku autorstwa Lindego z początku XIX wieku (1807-1814)26 autor 
znał analizowany leksem w postaci kościol, który tylko nieznacznie różni się 
od formy współczesnej brakiem znaku diakrytycznego nad samogłoską o oraz 
inną spółgłoską końcową. Linde przywołuje ludową etymologię wyprowadza-
nia terminu kościół od kości zmarłych, których grzebano w pobliżu świątyń. 
Zaznacza jednak, że jego zdaniem o wiele lepszym określeniem jest to, które 
bazuje na terminie wykorzystywanym w języku łacińskim dla oznaczenia 
kościoła, a więc słowo ecclesia oznaczające zebranie się ludzi w jednym 
miejscu27. Autor podaje trzy główne znaczenia analizowanego terminu. Po 
pierwsze, pod terminem kościół rozumie on materialny budynek przeznaczony 
dla celów kultycznych. Linde zauważa, że kościół w tym znaczeniu pełni dwie 
funkcje. Z jednej strony służy Bogu, ponieważ to właśnie w takim miejscu 
Stwórca jest uwielbiany przez swoich wyznawców i tam oddają Mu chwałę. 
Z drugiej strony kościół służy również ludziom, ponieważ to właśnie w tym 
miejscu uczestniczą oni w nabożeństwach oraz słuchają kazań.

Jako drugie znaczenie terminu kościół Linde podaje określenie przeło-
żonych oraz pasterzy sprawujących władzę oraz opiekę nad ludem chrze-
ścijańskim. Wreszcie ostatnim desygnatem analizowanego terminu jest dla 
Lindego lud chrześcijański rozsiany po całej powierzchni ziemi, a zatem 
zbiór wszystkich wierzących. Interesujące jest również to, że autor słow-
nika wymienia trzy stany Kościoła, a więc Kościół wojujący, walczący ze 
światem, Kościół weselący się, a więc zbiór tych osób, które dostąpiły już 
zbawienia i przebywają razem z Bogiem, oraz Kościół cierpiący, a więc 
tych, którzy znajdują się jeszcze w czyśćcu28.

W tzw. Słowniku wileńskim z połowy XIX wieku (1861)29 analizowany 
w niniejszym opracowaniu termin zapisany jest z tylko jednym znakiem 

26 Zob. S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2 (Warszawa 1808) 1094.
27 Ten łaciński termin z kolei został zapożyczony z języka greckiego. Jednocześnie ter-
miny greckie i łacińskie są odpowiednikami hebr. terminu qahal mającego to samo zna-
czenie.
28 Współcześnie Kościół wojujący nazywany jest Kościołem pielgrzymującym, a Ko-
ściół weselący się – tryumfującym.
29 Zob. F. Czepieliński, J. Filipowicz, W. Korotyński, Słownik języka polskiego (Wilno 
1861) 534.
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diakrytycznym umiejscowionym nad spółgłoską s, co przekłada się na po-
stać kościoł. Jak już zauważono, taka sama postać pojawiła się również 
w nieco starszym słowniku Lindego. Tym razem autor podaje cztery różne 
desygnaty terminu kościół. Po pierwsze, pod tym leksemem rozumie on 
zbiór wszystkich chrześcijan30. Autor zadaje sobie również trud wyliczenia 
poszczególnych stanów Kościoła, a więc Kościoła wojującego, cierpią-
cego i weselącego się (tryumfującego), podając jednocześnie lokalizację 
poszczególnych stanów (ziemia, czyściec, niebo). Jako drugi desygnat ha-
sła kościół autor rozumie hierarchię kościelną, a zatem przełożonych oraz 
pasterzy. W dalszej kolejności analizowany termin opisywany jest w zna-
czeniu materialnym jako budynek sakralny. Wreszcie autor podaje również 
pejoratywny desygnat tego hasła. W tym znaczeniu kościół rozumiany jest 
jako bałwochwalnica, czyli miejsce, gdzie kłaniano się fałszywym bogom31.

6. Słowniki współczesne

W wydawanym na początku XX wieku słowniku pod redakcją Jana 
Karłowicza (1900-1927)32 analizowany w niniejszym opracowaniu ter-
min zapisany został z użyciem dwóch znaków diakrytycznych. Pierwszy 
z nich znajduje się nad spółgłoską s, drugi natomiast nad samogłoską o, 
co przekłada się na postać kościół. Oznacza to, że w tym słowniku po raz 
pierwszy kluczowy termin otrzymał pisownię tożsamą ze współczesnymi 
standardami językowymi. Samemu leksemowi przypisano cztery główne 
znaczenia. Pierwszym z nich, najobszerniej przedstawionym, jest mate-
rialne rozumienie kościoła jako budynku sakralnego. Co ciekawe, autor 
podkreśla, że tym terminem określane jest zwłaszcza katolickie miejsce 
kultu. Jako drugi desygnat analizowanego leksemu autor przedstawia 
zgromadzenie wiernych konkretnego obrządku z całego świata33. Również 

30 Warto zauważyć, że dla autora tego hasła Kościół stanowią również niekatolicy, co 
z punktu widzenia XIX-wiecznej teologii katolickiej było nieakceptowalne.
31 Słownik posiada jeszcze odrębne hasło (kościołek). Autor rozumie ten termin jako 
określenie małego kościoła. 
32 Zob. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedzwiedzki, Słownik Języka polskiego, t. 2 
(Warszawa 1902) 499-500.
33 A zatem w tym przypadku termin „kościół” nie jest ograniczony tylko do katolików.
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i w tym słowniku wymienione są trzy stany Kościoła, a zatem Kościół 
wojujący, cierpiący i weselący się (tryumfujący). W trzecim znaczeniu 
analizowany w niniejszym opracowaniu termin jest określeniem przeło-
żonych kościelnych Wreszcie autor hasła słownikowego definiuje termin 
kościół w znaczeniu nabożeństwa kościelnego34.

W publikowanym na początku drugiej połowy XX wieku słowniku pod 
redakcją Witolda Doroszewskiego (1958-1969)35 analizowany termin został 
przedstawiony w trzecim tomie Słownika języka polskiego. Zapisany on zo-
stał zgodnie ze współcześnie obowiązującą pisownią, tak samo jak w słow-
niku pod redakcją Karłowicza. Autor hasła przyporządkowuje ten termin 
do czwartej grupy deklinacyjnej oraz wyróżnia dwa zasadnicze desygnaty 
samego hasła. W pierwszym znaczeniu pod słowem kościół rozumiany jest 
budynek o charakterze religijnym. Autor podkreśla, że najczęściej termin 
ten w takim znaczeniu jest wiązany ze świątynią chrześcijańską, katolic-
ką. Jednocześnie w formie dopowiedzenia autor przyporządkowuje temu 
desygnatowi potoczne rozumienie terminu kościół, jakim jest określanie 
w ten sposób nabożeństwa. Jako drugi duży desygnat analizowanego w ni-
niejszym opracowaniu terminu autor rozumie ogół wyznawców określonej 
konfesji religijnej (niekoniecznie chrześcijańskiej) oraz grono władz danej 
organizacji. Jednocześnie autor zaznacza, że w tym sensie termin kościół 
powinien być pisany zasadniczo wielką literą.

W Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny 
Zgółkowej z przełomu XX i XXI wieku (1994-2005) analizowany w niniej-
szym opracowaniu termin został umiejscowiony w siedemnastym tomie36. 
Również i w przypadku tego słownika leksem kościół zapisany został z uży-
ciem dwóch znaków diakrytycznych nad spółgłoską s oraz samogłoską o. We 
wprowadzeniu do hasła autor podaje wybrane przypadki deklinacyjne tego 
leksemu oraz ustala zasady jego pisowni wielką bądź małą literą w zależ-
ności od znaczenia, jakie ten termin przyjmuje. Co więcej, autor wyróżnia 
również przypadki, w których analizowany termin nie występuje w liczbie 

34 Zgodnie z zastosowanymi w słowniku kwantyfikatorami drugiemu i trzeciemu desy-
gnatowi przypisano znaczenie przenośne, a czwartemu – pospolite.
35 Zob. W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, t. 3 (Warszawa 1961) 1059-1060.
36 Zob. H. Zgółkowa, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 17 (Poznań 
1998) 401-402.
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mnogiej37. W poszczególnych desygnatach zostały podane liczne przykłady 
użycia oraz utarte wyrażenia z analizowanym leksemem.

Autor hasła z Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny wy-
odrębnił pięć głównych zakresów znaczeniowych terminu kościół. Pierw-
szym z nich jest rozumienie kościoła jako świątyni będącej miejscem 
gromadzenia się chrześcijan na modlitwie. Jako kolejny desygnat analizo-
wanego terminu autor podaje ogół ludzi wierzących w Chrystusa, których 
to ludzi wiąże przyjmowanie tych samych sakramentów, a szczególnie 
chrztu. W dalszej kolejności kościół może być rozumiany w znaczeniu 
instytucjonalnym, a więc jako instytucja zarządzana przez osoby należące 
do stanu duchownego, czyli kler. Jako czwarty desygnat analizowanego 
w niniejszym opracowaniu terminu zostało podane rozumienie kościoła 
jako ściśle określonego wyznania chrześcijańskiego, zamieszkującego 
najczęściej możliwy do wyodrębnienia obszar terytorialny. Wreszcie au-
tor podaje, że kluczowy termin może przyjmować znaczenie konfesyjne, 
a więc oznaczać wyznanie posiadające ustaloną doktrynę oraz zorgani-
zowaną strukturę38.

7. Implikacje wynikające z przeprowadzonych zestawień

W oparciu o przeprowadzone zestawienia godne bardziej szczegółowe-
go omówienia wydają się szczególnie dwa tematy. Pierwszym z nich jest 
problematyka sposobu zapisu analizowanego w niniejszym opracowaniu 

37 Według słownika termin „kościół” nie występuje w liczbie mnogiej w znaczeniu 
ogółu wierzących w Chrystusa oraz kleru.
38 Słownik współczesnego języka polskiego pod redakcją Dunaja przywołuje desygnaty 
terminu „kościół”, grupując je jednak w dwóch odrębnych hasłach słownikowych, gdzie 
zasadą oddzielenia jest pisownia wielką bądź małą literą. Znaczenia są te same co w Prak-
tycznym słowniku współczesnej polszczyzny. Te same są również zasady pisowni wiel-
ką bądź małą literą. Zob. B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego (Warszawa 
1996) 420-421. Słownik języka polskiego pod redakcją Szymczaka podaje jedynie dwa de-
sygnaty kluczowego terminu (budynek, organizacja grupująca wyznawców danej religii), 
a Uniwersalny słownik języka polskiego pod redakcją Dubisza dokłada jeszcze trzeci de-
sygnat – kościół jako instytucja reprezentowana przez duchownych. Zob. M. Szymczak, 
Słownik języka polskiego, t. 1 (Warszawa 1992) 1027; S. Dubisz, Uniwersalny słownik 
języka polskiego, t. 2 (Warszawa 2003) 475-476.



83

ewolucjA terminu kościół w Polskich słownikAch. studium Filologiczne 

terminu, drugim – zakres znaczeniowy kluczowego leksemu. Oba tematy 
związane są z dziedziną diachronii.

7.1 Sposób zapisu terminu kościół

Na tle przeanalizowanego materiału źródłowego można zauważyć, że 
sposób zapisu kluczowego terminu, choć zmieniał się w przeciągu wie-
ków, to jednak zasadniczo w każdym przypadku nie odbiegał znacząco od 
współcześnie obowiązującego zapisu. Różne warianty pisowni dotyczyły 
w zasadzie kwestii obecności, bądź nie, znaku diakrytycznego w przypadku 
dwóch spółgłosek (s i c) oraz jednej samogłoski (o). Najstarsze słowniki 
języka polskiego poświadczają obecność tylko jednego znaku diakrytyczne-
go w zapisie nad jedną z przywołanych spółgłosek. Wynikałoby z tego, że 
w XVI wieku, a przynajmniej w jego pierwszej połowie39, nie pojawiła się 
jeszcze praktyka zapisu analizowanego terminu ze znakiem diakrytycznym 
nad samogłoską o.

Z drugiej strony w Dykcjonarzu Troca, choć również brakuje znaku 
diakrytycznego nad samogłoską o, to jednak poświadczona jest jednocześnie 
obecność dwóch znaków diakrytycznych nad spółgłoskami s oraz c. Nie 
można jednak z tego wyciągać pochopnego wniosku, że w XVIII ciągle nie 
umieszczano znaku diakrytycznego nad przywołaną samogłoską, ponieważ 
ponad sto lat starszy Słownik Knapiusza poświadcza obecność aż trzech 
znaków diakrytycznych w zapisie leksemu kościół. Słowniki XIX-wieczne 
już konsekwentnie stosują zapis z jednym znakiem diakrytycznym (nad 
spółgłoską s), co sugeruje unormowanie się sposobu zapisu analizowanego 
w niniejszym opracowaniu terminu. Od początku XX wieku z kolei zapis 
ten przyjmuje współczesną postać i jest ona konsekwentnie realizowana 
w różnych słownikach wydawanych w tym czasie.

7.2 Zakres znaczeniowy terminu kościół

Ze względu na bardzo specyficzny sposób konstrukcji najstarszych 
zachowanych słowników języka polskiego podanie precyzyjnego zakresu 

39 Jak zauważono, w Leksykonie Mączyńskiego nie ma poświadczonego zapisu klu-
czowego słowa.
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znaczeniowego analizowanego terminu w XVI-wiecznych słownikach jest 
raczej niemożliwe. W Słowniku Murmeliusza i Leksykonie Mączyńskiego 
podano co prawda tłumaczenie łacińskiego terminu ecclesia jako ‘zgroma-
dzenie’, co sugerowałoby rozumienie kluczowego terminu jako zbioru osób, 
niemniej wyciąganie na tej podstawie wniosku, że autorzy tych słowników 
nie znali choćby czysto materialnego rozumienia terminu kościół, jest już 
nieuprawnione40. Dlatego mianowicie, że autorom XVI-wiecznych słowni-
ków nie zależało na podaniu dokładnego zakresu znaczeniowego analizo-
wanego w niniejszym opracowaniu terminu, ale na podaniu odpowiedników 
poszczególnych słów w różnych językach.

Słowniki XVII- i XVIII-wieczne podają w zasadzie te same desygnaty 
terminu kościół (‘zbiór osób’, ‘dom Boży’, ‘synagoga’), przy czym uczynie-
nie z trzeciego zakresu znaczeniowego podhasła w Dykcjonarzu Troca może 
sugerować stopniowe zanikanie właśnie tego desygnatu. Znamienne jest to, 
że słowniki z tego okresu nie wymieniają wśród desygnatów analizowanego 
w niniejszym opracowaniu terminu znaczenia przełożonych kościelnych. 
Ten zakres znaczeniowy pojawi się dopiero w słownikach XIX-wiecznych 
i będzie konsekwentnie występował obok takich desygnatów analizowanego 
terminu, jak budynek sakralny czy zbiór wierzących41.

Pewne zmiany w tym zestawie przyniosą dopiero słowniki publikowa-
ne w XX wieku. Do trzech ustalonych zakresów znaczeniowych autorzy 
słowników współczesnych dołożą jeszcze czwarty desygnat. Będzie nim 
kościelne nabożeństwo. Dodatkowo w niektórych słownikach swoistej parce-
lacji ulegnie również zakres znaczeniowy w rozumieniu zbioru wierzących. 
Część słowników rozbije go na trzy odrębne desygnaty: zbiór wierzących 
rozsianych po całym świecie, konkretna konfesja w jej wymiarze doktry-
nalnym oraz organizacyjnym oraz konkretna konfesja w jej wymiarze te-
rytorialnym42.

40 Zdaniem niektórych początkowo na gruncie języka polskiego terminem „kościół” 
określano każdą świątynię, niekoniecznie chrześcijańską. Zob. K. Długosz-Kurczabowa, 
Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, 320.
41 Dodatkowo w Słowniku wileńskim, co ciekawe, pojawi się nieobecny ani wcześniej, 
ani później desygnat kościoła jako bałwochwalnicy, a więc posiadający odcień pejoratyw-
ny.
42 Ostatni zakres przypomina nieco ten podany w: S. Urbańczyk, Słownik staropolski, t. 
3 (Wrocław 1960-1962) 362.
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8. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, 
kiedy doszło do ustalenia takiej pisowni terminu kościół, która jest wy-
korzystywana współcześnie. Osiągnięcie celu pracy było możliwe dzięki 
analizie danych leksykalnych zachowanych słowników języka polskiego. 
Opracowanie zostało podzielone na sześć części. W pierwszej dokonano 
analizy etymologicznej terminu kościół. W czterech kolejnych przebadano 
kolejne słowniki języka polskiego. Wreszcie w części szóstej przedstawiono 
implikacje.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że po raz pierw-
szy analizowany w niniejszym opracowaniu termin został zindeksowany 
zgodnie ze współcześnie obowiązującymi normami językowymi na po-
czątku XX wieku w słowniku wydawanym pod redakcją Jana Karłowicza. 
Od tamtego czasu, jak wynika z przeprowadzonych badań, sposób zapisu 
terminu kościół nie uległ już zmianie w zakresie umiejscowienia znaków 
diakrytycznych nad poszczególnymi literami. Modyfikacja dokonała się 
natomiast w obrębie zapisu tego terminu wielką bądź małą literą.

Aneks: termin „kościół” jako część składowa wyrażeń, 
zwrotów i fraz w analizowanych słownikach

Poza zasadniczym obszarem badań zaproponowanych w niniejszym 
opracowaniu rzeczą wartościową byłoby bliższe przyjrzenie się temu, w jaki 
sposób autorzy poszczególnych słowników notują funkcjonowanie terminu 
„kościół” jako części składowej już utartych związków frazeologicznych, 
zwrotów oraz wyrażeń. Takie analizy z jednej strony nie naruszą głównej 
struktury pracy, z drugiej zaś pozwolą na cenne rozszerzenie prowadzonych 
badań. Jako że w najstarszych słownikach języka polskiego sposób budowy 
hasła był dość specyficzny i praktycznie uniemożliwiał tego rodzaju analizy, 
badania zostaną zainicjowane od Dykcjonarza Troca.

W Dykcjonarzu Troca analizowany w niniejszym opracowaniu termin 
doczekał się kilku przytoczeń wyrażeń, w których obecne jest słowo „ko-
ściół”. Jak już zauważono w głównym korpusie pracy, zasadniczą frazą 
wyodrębnioną jako odrębne hasło encyklopedyczne jest wyrażenie „kośćioł 



dawid miElnik

86

starego zakonu”. Generalnie pod tą frazą należy rozumieć żydowskie miej-
sce kultu, a więc świątynię jerozolimską, w której składano Bogu różnego 
rodzaju ofiary przepisane starotestamentowymi regułami zawartymi zwłasz-
cza w Księdze Kapłańskiej. W samym słowniku natomiast autorzy podają 
następującą definicję niemiecką (der Tempel des Hernn im Alten Testament 
– ‘świątynia Pana w Starym Testamencie’) oraz francuską (le Temple dans 
le vieux Testament – ‘świątynia w Starym Testamencie’). Tak sformułowane 
definicje obcojęzyczne sugerują zatem, że termin „kościół” użyty w tym 
wyrażeniu funkcjonował na oznaczenie budynku materialnego.

Jako odrębne hasła słownikowe spotkać się można również z dwoma 
zwrotami, w których występuje analizowane w niniejszym opracowaniu 
słowo. Pierwszym ze zwrotów jest „kośćioł pobiiać a dzwonicę (kaplicę) 
odzierać”, co w definicji niemieckiej otrzymuje odpowiednik w postaci frazy 
ein fette Schau schmieren oraz Wasser in den Brunnen tragen, a w defini-
cji francuskiej – porter l’eau à la mer oraz jetter de l’eau dans la riviére. 
Drugi zwrot z analizowanym słowem natomiast brzmi „kośćioł odźierać 
a dzwonicę (kaplicę) pobiiać”. Jako odpowiednik niemiecki autorzy podali 
zwrot um einen fleinen Scheminn sich einen grossen Schaben zuziehen, jako 
odpowiednik francuski zaś – tuër la vache pour avoir le veau, co można 
by rozumieć dosłownie jako ‘zabijać krowę, żeby mieć cielę”. A zatem 
w tych przypadkach słowo „kościół” zostało w przywołanych zwrotach 
użyte w funkcji idiomatycznej.

W odniesieniu do Dykcjonarza Troca warto również wspomnieć, że 
autorzy przywołują kilka wyrażeń bez ich szczegółowego wyjaśniania. Do 
takich fraz należą następujące zestawienia: „kośćioł głowny, farny”, „kośćioł 
Matki Bożey” oraz „kośćioł S. Piotra”. Wreszcie warto również wspomnieć 
w formie ciekawostki o przymiotniku „kośćiołowy”, pod którym autorzy 
Dykcjonarza rozumieją po prostu Kirchen, zur Kirchen gehörig; d’Eglise, 
qui regarde le bâtiment d’Eglise, a zatem to wszystko, co należy w jakiś 
sposób do kościoła.

W Słowniku Lindego postarano się obok podania definicji i desygnatów 
analizowanego terminu o przytoczenie reprezentatywnych miejsc z zabyt-
ków literatury polskiej, w których można spotkać termin „kościół”. W sensie 
ścisłym nie są to zatem utarte wyrażenia czy zwroty z badanym terminem, 
ale frazy, które w jakiś sposób przeszły do ówczesnej historii (a zatem funk-
cjonowały w szeroko rozumianym obiegu publicznym), stąd przytoczenie 
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choć kilku z nich może być cennym wkładem do niniejszego opracowania. 
Oto te wybrane z nich, w których kluczowy dla prowadzonych analiz termin 
zostaje użyty w znaczeniu budynku materialnego: „Kto blizki kościoła, ten 
ostatni do kościoła”, „u nas i ci, co pod kościołem mieszkaią, ku słuchaniu 
słów Pańskich się lenią”, „Żołnierz nie idzie do kościoła, bo musi przed 
kościołem dardy [rodzaj krótkiej broni drzewcowej] pilnować”, „w woysku 
wielu takich, co iakże gdy ich chrzczono, nie byli w kościele”, „pojdęć ia do 
kościoła, ale pacierza nie będę mówił”, „przy kościele ma djaboł kaplicę”, 
„nie o kościoł gra idzie, o iego intratę [dochód, zysk]”.

Redaktor Słownika Lindego przywołuje tylko jeden wyimek, w którym 
termin „kościół” użyty został w znaczeniu przełożonych kościelnych i hie-
rarchii. Jest to fraza: „Kościoł święty iest matką, nie macochą”. W znaczeniu 
zgromadzenia ludzi rozproszonego po całym świecie redaktor słownika 
także nie przywołuje zbyt wielu wypisów z literatury polskiej. Oto wybra-
ne spośród tych, do których sięgnięto: „kościoł święty iest wierny narod 
chrześciański, gdzieżkolwiek iest po światu rozproszony”, „święty Piotr 
iuż był w Rzymie kościoł, to iest, wiernych chrześcian wielu ufundował”, 
„kościoły Temizy nie są wspaniałe”.

W formie ciekawostki warto również przywołać pewne słowa obec-
ne w słowniku autorstwa Lindego, których częścią składową jest właśnie 
analizowany w niniejszym opracowaniu termin. Pierwszym z takich wy-
razów jest leksem „kościołek”, którym oznacza po prostu, jak napisał au-
tor słownika, eine kleine Kirche, czyli mały kościół. Kolejnym słowem 
jest przymiotnik „kościołowy”, który również występował już w starszych 
słownikach polskich. Znacznie ciekawsze natomiast są kolejne terminy 
podawane przez autorów słownika. Należą do nich takie wyrazy, jak: „ko-
ściołospalca” (podpalacz kościoła), „kościołom” (łamanie kości, łamanie 
w kości), „kościoskład” (układ kostny w organizmie żywym), „kościoskór” 
(okostna), „kościotrup” (kości obrane z mięsa), „kościowaty” (podobny do 
kości), „kościowprawca” (osoba parająca się składaniem naruszonego układu 
kostnego), „kościsko” (wielka kość), „kościsty” (liczny w kości). Z tego 
zestawienia nie trudno jest zauważyć, że autor słownika, Samuel Linde, 
wyraźnie łączył terminy „kościół” oraz „kości”, dopatrując się źródłosłowu 
jednego terminu w drugim. Zresztą autor przytacza już na wstępie definicji 
opinię, że termin „kościół” bierze swój źródłosłów właśnie od kości, na 
których dawniej budowano kościoły.
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W słowniku wydanym pod redakcją Jana Karłowicza również zostało 
przytoczonych wiele fraz z kluczowym dla podjętych analiz terminem. 
Również w tym przypadku zestaw wyrażeń oraz zwrotów z obecnym w nich 
słowem kluczowym stanowią wyimki z literatury polskiej. Wreszcie także 
Karłowicz zdecydował się na pogrupowanie poszczególnych wyimków 
według kryterium znaczenia hasła słownikowego. W związku z tym czy-
telnik może odnaleźć poszczególne wyrażenia i zwroty zebrane w czterech 
głównych działach. Pierwszym z nich jest rozumienie kościoła jako budynku 
materialnego. W tej grupie umieszczone zostały m.in. następujące teksty: 
„Dzwon do kościoła zwoływa, a sam w kościele nigdy nie bywa”, „pięć 
kościołów obaczysz w oczach”, „kościoły na to budują, aby w nich Bóg był 
uczczon i chwałę i pokłon swój powinny tam miał”, „kto kościołowi służy, 
ten z kościoła żyje”, „co po psie w kościele, kiedy pacierza nie mówi?”, 
„słyszał, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele”, „był w kościele, gdzie 
szklankami dzwonią”, „drzewa żywe, co z marmurowemi takiemi są tu nieraz 
przyjacioły, jak u nas lipy z wiejskiemi kościoły”. Wyrażeń, w których słowo 
„kościół” użyte jest na oznaczenie budynku materialnego, autor przywołał 
tylko dwa: „kościół murowany” oraz „kościół gotycki”.

Wyimki pokazujące słowo „kościół” użyte jako desygnat zgromadzenia 
wiernych rozsianych po całym świecie są już zdecydowanie mniej liczne. 
Oto wybrane z nich: „Papież jest widzialną głową kościoła. Jako słońce 
tak on świecił w kościele Bożym”, „takie w swoich kościelech gdy słyszę 
różnice, nie mogę być bez smutku i wielkiej tęsknice”, „nie przeważysz 
nad kościołem ile go jest w mej osobie”. W tym kontekście autor przytacza 
również kilkanaście wyrażeń, w których kluczowy dla niniejszego opra-
cowania termin występuje właśnie w tym znaczeniu (m.in. kościół rzym-
sko-katolicki, kościół powszechny, kościół apostolski, kościół wschodni, 
kościół zachodni, kościół Chrystusowy, kościół Boży, kościół święty). 
Przytoczenia ukazujące termin „kościół” jako oznaczenie przełożonych 
kościelnych są następujące: „kościół nakazuje post i modlitwę”, „kościół 
Boży naucza”, „wedle nauki kościoła, nikt bez łaski Bożej zbawiony być 
nie może”, „wątpi o tym kościół Boży”. Wreszcie w znaczeniu kościoła 
jako nabożeństwa czytelnik spotkać się może z następującymi wyimka-
mi: „przyjdę do ciebie po kościele”, „już po kościele”, „kościół złego 
nie naprawi, karczma dobrego nie popsuje”. Po raz kolejny zatem można 
stwierdzić, że przytoczeń ukazujących kościół w znaczeniu budynku ma-
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terialnego jest zdecydowanie najwięcej (w odniesieniu do fraz, ponieważ 
wyrażeń to nie dotyczy).

Zasada grupowania fraz zawierających termin „kościół” według klucza 
znaczeniowego znajduje swoje odzwierciedlenie również w słowniku wyda-
nym pod redakcją Doroszewskiego. W odniesieniu do kościoła w znaczeniu 
budynku materialnego zebrano m.in. następujące wyimki: „kościół garnizo-
nowy olśniewał blaskiem świateł i szlif, oszołamiał dźwiękami potężnych 
organów”, „wielu podążało do kościoła otwartego na oścież, huczącego 
organami, buchającego światłami”, „w święta wielkanocne do parafialnego 
kościoła znoszą w pierwszy dzień świąt donice z jajami, kiełbasami i plac-
kami do poświęcenia”. Przytoczenie obrazujące kościół w znaczeniu nabo-
żeństwa jest w zasadzie tylko jedno: „ta, co po kościele się ze mną ściskała”. 
Wśród wyimków ukazujących znaczenie kościoła jako ogółu wyznawców 
czytelnik może spotkać m.in. następujące frazy: „zarówno wyższa hierar-
chia katolicka, jak i kierowane przez magnaterię władze polskie starały się 
podporządkować sobie kościół prawosławny na Ukrainie i na Białorusi”, 
„protestanci zamieszkali w dziedzicznych księstwach musieli albo wracać na 
łono kościoła katolickiego, albo też z kraju się wynieść”. Warto wspomnieć, 
że słownik przytacza również wybrane zwroty frazeologiczne: „pójść pod 
kościół” (iść żebrać), „pokazać komu dudka na kościele” (zadrwić z kogoś), 
„nauczyć kogo gwizdać po kościele” (oduczyć zuchwalstwa).

Wreszcie Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod redakcją 
Zgółkowej również podąża za sposobem zaproponowanym przez starszych 
autorów co do sposobu organizacji materiału, dzieląc omawiane wyrażenia 
i zwroty na kategorie znaczeniowe terminu „kościół”. W odniesieniu do ro-
zumienia kościoła jako świątyni autorzy podają m.in. następujące frazy: „był 
w kościele, ale na swoich chrzcinach” (osoba rzadko chodząca do kościoła), 
„do kościoła ludzie nie chcą chodzić, musi ich ksiądz na postronku wodzić” 
(wierzący, ale krnąbrni parafianie), „gdzie wszyscy święci w kościele, tam 
najbardziej pusto” (przesadna troska o wystrój kościoła), „kościół bez dzwo-
nu jak rola bez plonu”, „im bliżej kościoła, tym dalej od Boga” (pozorna 
pobożność). W formie ciekawostki warto dodać, że ostatnia z przywołanych 
fraz znaczeniowo funkcjonowała już w Słowniku Lindego.

W przypadku rozumienia kościoła jako ogółu wierzących lub określo-
nego wyznania czytelnik może się zetknąć m.in. z następującymi frazami: 
„modlić się o jedność Kościoła”, „Kościół pierwszych wieków chrześcijań-
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stwa”, „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego”, „Kościół Zielonoświątkow-
ców” czy „Kościół greckokatolicki”. Wreszcie w odniesieniu do rozumienia 
kościoła jako kleru słownik podaje m.in. następujące frazy: „stać na czele 
Kościoła”, „rozdział Kościoła od państwa”.
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The term church in Polish dictionaries. Philological study

The main purpose of the paper is an attempt of finding out the history of church term and 
answering the question when in Polish language church term got its nowadays spelling 
norms. The paper purpose realization is possible thanks to analysis of lexical data in Polish 
dictionaries. The paper was divided into six parts. In the first one the etymology of church 
term was analyzed. In the next four parts the dictionaries were analyzed. In the last part 
conclusions were presented. On the basis of the analysis it should be claimed that the first 
moment when church term was used according to nowadays spelling norms was in the 
beginnings of twenty centuries in dictionary by Kasprowicz editing.

Keywords:  church; dictionaries; spelling; language evolution; lexicography
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Parawizualność w Nabożnych westchnieniach  
Mikołaja Mieleszki1

Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia relacji pomiędzy słowem i obrazem w utworze 
Mieleszki Nabożne westchnienia. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki analizie wier-
szy wchodzących w skład Nabożnych westchnień pod kątem relacji treści oraz obrazu. 
Praca została podzielona na trzy części. Najpierw przybliżono zjawiska parawizualności 
i emblematyki. Następnie przeanalizowano wybrane wiersze Mieleszki. Wreszcie uka-
zano relację pomiędzy słowem i obrazem. W świetle przeprowadzonych analiz można 
zauważyć ścisłą korelację słowa i obrazu w Nabożnych westchnieniach Mieleszki. Należą 
do nich m.in. oddawanie istoty przekazywanej treści, umieszczanie na obrazie kilku nie-
równorzędnych czasowo elementów jednocześnie oraz próba wyrażania w sposób wizu-
alny rzeczywistości niematerialnych.

Słowa kluczowe:  Mieleszko; Nabożne westchnienia; wizualność; emblematyka; polska 
poezja

1. Wprowadzenie

Wspomaganie tekstu pisanego przez wykorzystanie obrazu wzbogacają-
cego tekst nie jest zjawiskiem niezwykłym. W różnych postaciach ta metoda 
była wykorzystywana i praktykowania na przestrzeni kolejnych okresów 
historycznych przez różnych autorów. Sposób jej realizacji był oczywiście 
inny, niemniej rdzeń założeń kryjących się pod tą formą przekazu pozostał we 
wszystkich przypadkach wspólny. Na gruncie polskim taką formą przekazu 
zajmował się m.in. Mikołaj Mieleszko, autor mniej znanego dzieła baroko-
wego o tytule Nabożne westchnienia będącego zbiorem religijnych wierszy 

1 Powstanie niniejszego opracowania zainspirowane zostało tematem przygotowywa-
nym przez autora w ramach pracy zaliczeniowej ćwiczeń historia literatury staropolskiej.
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na temat rozwoju duchowego. Ponieważ twórczość Mieleszki w kontekście 
zjawiska parawizualności nie należy do często podejmowanych przez bada-
czy zagadnień2, bliższe przyjrzenie się wspomnianemu utworowi w zakresie 
przywołanego zjawiska wydaje się interesujące oraz potrzebne.

Celem niniejszej pracy będzie próba ustalenia relacji pomiędzy słowem 
i obrazem w przywołanym utworze Mieleszki. Osiągnięcie celu pracy będzie 
możliwe dzięki analizie wierszy wchodzących w skład Nabożnych wes-
tchnień pod kątem ich łączności z towarzyszącymi im obrazami3. Opracowa-
nie zostanie ustrukturyzowane w trzech głównych częściach. Najpierw na-
stąpi krótkie przybliżenie zjawisk emblematyki i parawizualności, niezbędne 
dla dalszych analiz. W dalszej kolejności analizy zostaną zogniskowane 
wokół analizy wybranych utworów Mieleszki. Wreszcie w części trzeciej 
będzie miało miejsce zestawienie zaobserwowanych relacji pomiędzy formą 
treściową a obrazem w analizowanym utworze.

2. Emblematyka4 i parawizualność

Hanusiewicz opisuje barok jako epokę będącą niejako odpowiedzią na 
załamanie się dotychczasowego porządku filozoficzno-światopoglądowego 
wskutek podważenia w wyniku rozwoju nauki wielu dotychczasowych 
wierzeń uchodzących za pewne5. Konieczność budowania nowego systemu 
filozoficznego, który spójnie połączyłby tradycyjne przekonania z nowymi 
odkryciami naukowymi, spowodował większe zainteresowanie rolą obrazu 

2 Warto zauważyć, że Mieleszko nie jest nawet wymieniany w słownikach jako au-
tor uprawiający emblematykę. Zob. np. R. Krzywy, «Emblemat», w: G. Gazda, Słownik 
rodzajów i gatunków literackich (Warszawa 2012) 258-259; J. Pelc, «Emblemat», w: T. 
Michałowska, Słownik literatury staropolskiej (Wrocław 2002) 194-197.
3 Materiałem źródłowym będzie zatem: Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 
[w:] M. Mieleszko, Emblematy (Warszawa 2010) 72-167. Ze względów formalnych ana-
lizy zostaną ograniczone jedynie do pierwszego zbioru wierszy.
4 Por. współczesne rozumienie emblematu i emblematyki w: H. Zgółkowa, Praktyczny 
słownik współczesnej polszczyzny, t. 10 (Poznań 1997) 409; W. Doroszewski, Słownik 
języka polskiego, t. 2 (Warszawa 1965) 719; M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. 1 
(Warszawa 1992) 540.
5 Zob. M. Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku (Lublin 
1998) 65-66. Te odkrycia dotyczyły chociażby nowej wizji świata czy kosmosu.
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w percepcji jednostki ludzkiej oraz jego powiązaniem z tekstem pisanym6. 
Obraz staje się tym elementem, który w pewien sposób streszcza główne tezy 
zawarte na piśmie i niejako dopełnia to, co zostało tam zawarte7. Taki rodzaj 
literacki, w którym obraz i tekst funkcjonują obok siebie i wzajemnie się 
uzupełniają, gdzie warunkiem odbioru tekstu jest obraz wizualny, nazywany 
jest emblematyką czy ikonografią8, sposób przekazu natomiast opierający 
się na wzbogacaniu tekstu elementami mającymi wywołać u czytelnika 
wrażenie obrazowości nosi miano parawizualności.

Emblematyka9 nie jest gatunkiem jednorodnym. Uczeni wyróżniają 
w jej obrębie kilka bardziej szczegółowych form, które, choć widocznie 
różnią się względem siebie, są jednak jednoczone przez wspólny motyw 
ścisłej łączności tekstu i obrazu. Jednym z nich jest taki utwór literac-
ki, który wykorzystuje jakąś formę po to, by w nią wpisać następnie 
tekst nawiązujący w mniejszym bądź większym stopniu do owej formy10. 
W dalszej kolejności obraz może zostać wykorzystany jako bezpośred-
nia ilustracja do tekstu, jako ornament książki bądź związek ten może 
pozostawać jedynie na poziomie analogii semantycznej11. Niekiedy ina-
czej rozwiązuje się wspomniany podział, proponując nieco inny punkt 
wyjścia dla zjawiska parawizualności. Parawizualność dzieli się wtedy 
na relację naocznego świadka, tworzenie obrazu przez wykorzystanie 

6 Por. Cz. Hernas, Barok (Warszawa 1998) 20; T. Kostkiewiczowa, «Emblemat», w: J. 
Sławiński, Słownik terminów literackich (Wrocław 2002) 128.
7 Por. M. Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, 80.
8 Zob. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski (Warszawa 
1987) 86. Por. J. Pelc, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych (Kra-
ków 2002) 52.
9 Zdaniem Kozaka problematyka emblematyki jest bardzo dobrze znana w środowi-
sku naukowym. Zob. A. Kozak, «Związki literacko-obrazowe w utworze S. Piskorskiego 
„Flores Vitae B. Salomeae”», w: A. Morawińska, Słowo i obraz. Materiały Sympozjum 
Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (Warszawa 1982) 113. Różni autorzy 
przedstawiają to zagadnienie w odniesieniu do wybranych przez siebie zagadnień. Zob. 
np. J. Pokora, «Słowo i obraz w programie ideowym protestanckich kazalnic śląskich XVI 
i 1 poł. XVII w.», w: A. Morawińska, Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk 
o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (Warszawa 1982) 151-170.
10 Przykładem takiego rozwiązania jest chociażby wpisanie tekstu miłosnego w formie 
serca czy modlitwy w formie krzyża.
11 Tak przynajmniej wyróżnia to Dziechcińska. Zob. H. Dziechcińska, Oglądanie i słu-
chanie w kulturze dawnej Polski, 86, 97.
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materii języka oraz ścisłą koegzystencję słowa i obrazu w tradycyjnym 
rozumieniu tego słowa12.

Termin „parawizualność” nie jest terminem jednorodnym. Przy jego 
pomocy można wyrażać szeroką ideę łączności obrazu i treści w różnej 
formie i postaci. W niektórych kontekstach jednak autorzy zawężają zakres 
znaczeniowy tego terminu do takiej postaci tekstu, w której ten pozbawiony 
jest bezpośrednich obrazów, ale sposób przekazu jest na tyle barwny i obra-
zowy, że samo słowo pisane jest zdolne do wywołania u czytelnika pożądanej 
przez autora obrazowości13. Wydaje się zatem, że w tym kontekście można 
mówić o parawizualności w rozumieniu szerszym oraz węższym. Możliwe 
jest nawet takie rozwiązanie, w którym przekaz ograniczałby się do samego 
obrazu pozbawionego towarzyszącego mu tekstu14.

3. Analiza Nabożnych westchnień

Nabożne westchnienia autorstwa Mikołaja Mieleszki są utworem skła-
dającym się z trzech ksiąg obejmujących po piętnaście różnych utworów 
wierszowanych, jednostrofowych oraz rymowanych15. Owe trzy zbiory 
poprzedzone zostały tytułem, dedykacją dzieła Katarzynie z Sobieszczyna 
oraz przedmową do czytelnika. Sam autor podaje w przedmowie, że zasadą 
podziału zbioru jest różny charakter poszczególnych części: pierwszy zbiór 
zawiera wiersze dedykowane tym osobom, które podejmują dopiero pierw-
sze kroki w drodze do całkowitego nawrócenia, zbiór drugi poświęcony 
został tym, którzy zaprawili się już częściowo w cnotach i dążą do dalszej 
doskonałości, trzeci zbiór zaś został dedykowany tym, którzy osiągnęli już 

12 Taki podział można odnaleźć w innym piśmie tej wspomnianej autorki: H. Dzie-
chcińska, „Parawizualność literatury staropolskiej jako element ówczesnej kultury”, w: 
A. Morawińska, Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej 
Akademii Nauk (Warszawa 1982) 97.
13 Zob. takie zawężone rozumienie parawizualności w: H. Dziechcińska, Oglądanie 
i słuchanie w kulturze dawnej Polski, 104.
14 Zdaniem Buchwaldy-Pelcowej w Polsce nie było nigdy przewagi takiej tendencji. 
Zob. P. Buchwald-Pelcowa, «Na pograniczu emblematów i stemmatów», w: A. Morawiń-
ska, Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk 
(Warszawa 1982) 74.
15 W utworze występują rymy półtorawyrazowe, czyli tzw. żeńskie.
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odpowiedni rozwój duchowy. Każdy z poszczególnych wierszy również ma 
swoją regularną budowę powracającą w każdym utworze. Wiersz otwiera 
emblemat ikonograficzny wraz z podpisem pod nim. Następnie umieszczony 
zostaje tytuł wiersza16, krótkie streszczenie zasadniczej myśli dzieła oraz 
cytat z Pisma Świętego, który jest tożsamy z podpisem umieszczonym pod 
emblematem ikonograficznym. Dodatkowo poszczególne zbiory wierszy 
otwiera odpowiednie wprowadzenie zawierające właściwą dedykację.

Księgę pierwszą otwiera utwór17 kreślący przed czytelnikiem dwa 
kontrastujące ze sobą obrazy. Pierwszy z nich przedstawia duszę ludzką 
błąkającą się w ciemnościach grzechu oraz różnych przewinieniach. Autor 
bardzo wyraźnie podkreśla całkowity brak jej zatroskania o praktykowa-
nie cnót oraz pełnienie dobrych uczynków, czemu towarzyszy przerażenie 
powodowane przez dostrzegane potwory. Ten stan zostaje jednak prze-
rwany wskutek doświadczenia przez podmiot liryczny Bożej światłości, 
która w sposób zdecydowany wpływa na jego dalsze życie. Odtąd pod-
miot liryczny postanawia porzucić swój dawny styl życia oraz decyduje się 
na zachowywanie Bożych przykazań. Owe kontrastujące ze sobą motywy 
opisane przez autora znajdują swoje odzwierciedlenie w wykorzystanym 
w tym miejscu emblemacie ikonograficznym. Ten przedstawia wizerunek 
skrzydlatego anioła trzymającego lampę oraz wskazującego prawą dłonią 
w kierunku nieba. Na pierwszym planie zarysowana została również postać 
ludzka z rękami rozłożonymi w taki sposób, że sugerują one poruszanie 
się po omacku. Wskutek oświetlenia nimbem głowy anioła oraz zwróce-
nia wspomnianego człowieka w kierunku tej istoty nadprzyrodzonej autor 
wizerunku wyraźnie dał do zrozumienia, że przedstawiona postać ludzka 
zmierza w kierunku owego światła18.

Drugi utwór19 zarysowuje postać ludzką, która znajduje upodobanie 
w różnego rodzaju światowych pociechach oraz zabawach. Autor wyraźnie 
podkreśla, że owe uciechy są oznaką niedojrzałości duchowej człowieka 
oraz świadczą o braku ugruntowania w sobie odpowiednich chrześcijańskich 

16 Należy zauważyć, że ten tytuł stanowi numer konkretnego wiersza zlokalizowany 
w danej części zbioru.
17 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 78-79.
18 Dodatkowo ten kontrast został w emblemacie ikonograficznym podkreślony przez 
obrysowanie postaci ludzkiej ciemnymi barwami.
19 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 80-81.



97

PArAwizuAlność w nAbożnych westchnieniAch mikołAjA mieleszki 

cnót. Z drugiej strony w dalszej części utworu pada jasna sugestia, że Bóg 
nie akceptuje tego sposobu postępowania, a właściwą postawą człowieka 
pragnącego zadowolić Stwórcę jest odstąpienie od niedojrzałego sposobu 
życia. Emblemat ikonograficzny towarzyszący drugiemu utworowi przedsta-
wia na pierwszym planie dwie postaci: człowieka dość bogato ozdobionego 
i trzymającego w dłoniach różne atrybuty symbolizujące dostatek oraz anioła 
zwróconego w stronę owej osoby i zasłaniającego sobie twarz dłońmi. Warto 
zauważyć, że palce prawej dłoni anioła ułożone zostały w taki sposób, że 
wydają się one wskazywać ku górze.

W dalszej kolejności20 autor kreśli przed czytelnikiem obraz podmiotu 
lirycznego zmożonego chorobą. Przez pierwszą część swego utworu autor 
bardzo szczegółowo opisuje poszczególne udręki doświadczane w chorobie, 
co ma na celu pokazać absolutną niemoc obłożonego chorobą człowieka 
oraz jego zależność od pomocy osób trzecich. Owa zależność jest dodat-
kowo podkreślona w drugiej części wiersza, gdzie autor kreśli kilka pytań 
retorycznych, w których pyta o źródło możliwej pomocy. Odpowiedź na tę 
kwestię przychodzi wraz z trzecią częścią utworu, w której podmiot liryczny 
wskazuje na Jezusa jako Tego, który może go wspomóc w ciężkiej chorobie. 
Towarzyszący temu utworowi emblemat ikonograficzny przedstawia wielkie 
łoże, na którym spoczywa wyraźnie sparaliżowany chorobą człowiek. Obok 
niego zasiada anioł. Jedną rękę trzyma on nad nadgarstkiem chorego, drugą 
natomiast przytrzymuje opatrunki na jego czole.

Czwarty utwór21 przedstawia człowieka wykonującego ciężką, niemal 
niewolniczą, pracę w młynie. Podmiot liryczny zaprzężony został w chomą-
to, jak wół, a jego praca polega na wprawianiu w ruch koła młyńskiego przez 
poruszanie się po kole. Autor dosyć wyraźnie zaznacza, że pracownik ma 
zawiązane oczy oraz jest poganiany przez przełożonego biczem. Ta sytuacja 
stanowi punkt wyjścia dla refleksji podmiotu, że lepszym rozwiązaniem 
byłoby zaprzęgnięcie się do słodkiego jarzma Bożego. W tym kontekście 
pada sugestia ofiarowania ponoszonego trudu jako formy ekspiacyjnej za 
popełnione grzechy. Emblemat ikonograficzny towarzyszący czwartemu 
wierszowi ponownie przedstawia dwie postaci, tym razem w młynie: czło-
wieka przytwierdzonego do mechanizmu napędzającego koło młyńskie 

20 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 82-83.
21 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 84-85.



dawid miElnik

98

oraz anioła czuwającego nad nim i nadzorującego jego pracę. Pracownik 
ma założone chomąto oraz zawiązane oczy, anioł natomiast w swej prawej 
ręce trzyma bicz, który unosi ponad głowę. Obraz wyraźnie sugeruje, że ma 
on zamiar uderzyć nim postać ludzką.

Piąty wiersz22 pierwszej księgi Nabożnych westchnień przybliża czytel-
nikowi refleksję podmiotu lirycznego dotyczącą rzemieślnictwa. Podmiot 
zauważa, że najwybitniejszym spośród rzemieślników jest Bóg, który ukształ-
tował z gliny pierwszego człowieka, a z nim cały rodzaj ludzki. W dalszej 
kolejności refleksja autora przechodzi na dwa zasadnicze wnioski wypływające 
ze wspomnianej aktywności Bożej. Z jednej strony ten fakt świadczy o wielkiej 
godności człowieka23, z drugiej natomiast – o kruchości jego życia i niepewno-
ści jutra. Poprzedzający ten utwór emblemat ikonograficzny przenosi odbiorcę 
w środowisko jakiegoś warsztatu, gdzie przy kole garncarskim siedzi anioł. 
Kształtuje on na tym urządzeniu głowę jakiejś postaci. Obok niego zasiada 
postać ludzka przypatrująca się pracy garncarza. W oddali znajdują się słabo 
zarysowane, ale możliwe do zauważenia posążki już ulepione przez anioła24.

Kolejny z utworów Mieleszki25 przenosi czytelnika w realia militarne. 
Wiersz opisuje pojedynek stoczony przez podmiot liryczny z Bogiem. Autor 
dosyć szczegółowo przedstawia poszczególne elementy rynsztunku Stwórcy, 
niemniej jednocześnie wyraźnie zaznacza, że tego rodzaju ekwipunek nie 
jest potrzebny Bogu – mógłby i bez niego skutecznie prowadzić swe kam-
panie wojenne. Drugą odsłoną utworu Mieleszki jest przedstawienie rywala 
Bożego uznającego swą porażkę i skutecznie proszącego Go o miłosierdzie 
nad sobą oraz zlitowanie. Obraz towarzyszący opisanemu utworowi przed-
stawia na pierwszym planie dwie postaci: anioła oraz jakiegoś człowieka. 
Anioł odziany jest w zbroję oraz w przyłbicę, w rękach natomiast trzyma 
dwa oręże: miecz oraz rodzaj dłuższego sztyletu. Tuż przed nim w postawie 
klęczącej przedstawiony został człowiek wyciągający swoje ręce w geście 
prośby o zlitowanie. Warto zauważyć leżący obok niego miecz sugerujący 
przegrany pojedynek.

22 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 86-87.
23 Owa godność wynika z tego, że Bóg kształtował człowieka bezpośrednio, „własnymi 
rękoma”.
24 Co prawda emblemat ikonograficzny nie pozwala na bezpośrednie stwierdzenie, że 
to anioł jest ich autorem, niemniej taki wniosek można wyciągnąć z logiki obrazu.
25 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 88-89.
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Siódmy wiersz26 Nabożnych westchnień przybliża czytelnikowi obraz 
człowieka pragnącego oglądać oblicze Boże. To pragnienie nie może jednak 
zostać zrealizowane z powodu wyraźnego sprzeciwu Stwórcy posuwającego 
się nawet do zasłaniania swej twarzy przed człowiekiem. Podmiot liryczny 
nazywa tę sytuację rodzajem surowej kary oraz najgorszej możliwej pokuty, 
co tym bardziej zachęca go do formułowania prośby o oglądanie Bożego 
oblicza. Emblemat ikonograficzny towarzyszący temu wierszowi ponownie 
zarysowuje na pierwszym planie dwie postaci: anioła zakrywającego sobie 
twarz lewą dłonią oraz istoty ludzkiej znajdującej się po prawej stronie anio-
ła. Człowiek w bardzo wyraźny sposób próbuje odciągnąć dłoń anioła w celu 
spojrzenia na jego oblicze. Warte podkreślenia jest również umieszczenie 
wizerunku słońca oraz księżyca na drugim planie obrazu.

Kolejny utwór Mieleszki27 kreśli przed odbiorcą wizerunek zrozpaczo-
nej posuchą duszy. Podmiot liryczny skarży się w tym utworze w sposób 
obrazowy na brak źródlanej wody. Z tego mankamentu wypływa następnie 
szczere pragnienie stania się krynicą orzeźwiającej i życiodajnej wody. Autor 
utworu w sposób bardzo ekspresywny połączył pragnienie wody ze szcze-
rą chęcią pełnienia woli Bożej. Podmiot liryczny spodziewa się obmycia 
z popełnionych grzechów w chwili wykąpania się w strumieniu darowanym 
przez Stwórcę, który to potok popłynąć ma z nieba – miejsca przebywania 
Boga. Towarzyszący temu wierszowi emblemat ikonograficzny prezentuje 
trzy różne postacie, z czego dwie z nich są przedstawione wyraźnie, trzecia 
natomiast została zarysowana w mniej wyraźnych konturach. Głównym 
bohaterem jest człowiek siedzący przed fontanną, w której znajduje się woda 
o wyraźnie ciemnych barwach sugerujących zanieczyszczenie cieczy. W tej 
fontannie dostrzec można postać niewyraźnego człowieka przedstawione-
go w podobnych ciemnych barwach. W górnej części wizerunku odbiorca 
może dostrzec postać anioła wylewającego z trzymanego w dłoniach dzbana 
strumień jasnej wody na głowę siedzącego bohatera głównego.

Dziewiąty wiersz pierwszej księgi Nabożnych westchnień28 przybliża 
czytelnikowi obraz człowieka opisującego swoje różne zmagania z siłami 
zła i światem. Podmiot liryczny przedstawia owe zmagania w kategoriach 

26 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 90-91.
27 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 92-93.
28 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 94-95.
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zasadzek, które na niego zastawili jego nieprzyjaciele. O skuteczności 
nieprzyjacielskich zabiegów świadczy skuteczne zwabienie i zamknięcie 
pierwszoosobowego bohatera w klatce. W tym momencie podmiot liryczny 
bardzo ekspresywnie wyraża swoją straszliwą sytuację i z dozą wielkiego 
bólu opisuje zbliżające się do niego wrogie siły, wyrażając przekonanie, że 
Bóg jest jedyną osobą, która jest w stanie mu pomóc. Towarzyszący utwo-
rowi emblemat ikonograficzny prezentuje w centralnej swej części postać 
uwięzioną w jakiejś klatce. Na dalszym planie odbiorca może zauważyć 
zbliżające się w stronę więźnia oddziały biesów, na pierwszym planie na-
tomiast widać kościotrupa trzymającego rzemień siatki, w której został 
uwięziony bohater. Warto podkreślić, że twarz bohatera zwrócona jest ku 
górze, a w samej klatce dostrzec można różnego rodzaju przedmioty, które 
najprawdopodobniej służyły za przynętę.

Kolejny utwór Mieleszki opisany29 został kategoriami jurydycznymi. 
Podmiot liryczny prezentuje Boga jako szafarza rozdzielającego ludziom 
różne dary. Stwórca w tym szafowaniu talentami nie jest jednak całkowicie 
bezinteresowny – spodziewa On się, że w wyznaczonym czasie każdy benefi-
cjent zda mu relację ze sposobu wykorzystania otrzymanych darów. Podmiot 
liryczny wyraża bardzo głębokie przekonanie, że od sposobu gospodarowa-
nia talentów zależy pośmiertny los człowieka (zbawienie lub potępienie), 
stąd wzywa on własną duszę do należytego pielęgnowania cnót, co ma jej 
zapewnić pomyślny wyrok w dniu rozliczenia. Towarzyszący utworowi 
emblemat ikonograficzny kreśli przed oczami odbiorcy trzy postacie: anioła 
siedzącego na krześle, bohatera sądzonego oraz inną postać będącą kimś 
w rodzaju jej przewodnika, a jednocześnie pomagającą w przeprowadzeniu 
sądu. Nad głową sądzonego bohatera owa trzecia postać trzyma wagę będącą 
tutaj symbolem „ważenia” uczynków. Ten motyw sugeruje zatem kontekst 
sądu indywidualnego, co potwierdzają dodatkowo umieszczone za plecami 
anioła tablice dekalogu. Przed aniołem znajduje się księga symbolizująca 
prawdopodobnie księgę życia, o której mówi Pismo Święte.

Jedenasty wiersz Nabożnych westchnień30 przedstawia obraz bohatera 
pływającego spokojnie łodzią po przestrzeniach wodnych. Niespodziewa-
nym zwrotem akcji jest nastanie straszliwej burzy powodującej rozbicie się 

29 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 96-97.
30 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 98-99.
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łodzi, w której znajdował się podmiot liryczny. W tej trudnej sytuacji boha-
ter zwraca się do Boga z prośbą o pomoc, obiecując jednocześnie zmianę 
własnego życia, jeżeli Ten zgodzi się mu przyjść z pomocą. Obrazujący ten 
wiersz w sposób wizualny emblemat kreśli przed oczami odbiorcy dwie 
postaci na pierwszym planie: topiącego się bohatera oraz anioła. Anioł 
w bardzo wyraźny sposób wyciąga swoją prawą dłoń w kierunku nieszczę-
śnika, próbując w ten sposób pomóc mu w wydostaniu się z wody. Krajobraz 
został przez malarza przedstawiony w taki sposób, że ewidentnie sugeruje 
on kontekst burzy. Warto również wspomnieć o wraku tonącego okrętu 
przedstawionym na dalszym planie obrazu.

Kolejny utwór Mieleszki31 opisuje sposób zachowania się ludzi podczas 
niebezpiecznych warunków pogodowych. Podmiot liryczny zauważa, że 
w takiej sytuacji wszyscy kryją się we własnych mieszkaniach lub kryjów-
kach i nikt nie wychodzi na zewnątrz w obawie przed potencjalnym nie-
bezpieczeństwem. Ta sytuacja stanowi punkt wyjścia dla refleksji bohatera 
odnośnie do sądu ostatecznego. Podmiot liryczny zauważa, że skoro nawet 
wszystkim znane burze powodują przerażenie, to tym bardziej przerażają-
cy będzie sąd ostateczny, kiedy to Bóg osądzi człowieka z jego grzechów. 
W ostatniej części utworu bohater wzywa własną duszę do skrycia się w ja-
skini, w której będzie w stanie przeczekać, aż minie gniew Boży porównany 
przez podmiot liryczny do burzy. Towarzyszący temu utworowi emblemat 
ikonograficzny przedstawia dwie postaci: człowieka skrytego w jaskini oraz 
anioła. Istota nadprzyrodzona trzyma w ręku piorun, który kieruje w stronę 
ukrytego bohatera. Wokoło zaprezentowana została szalejąca burza wraz 
z wyładowaniami atmosferycznymi, co jeszcze bardziej obrazuje niebez-
pieczeństwo sytuacji, w jakiej znalazł się bohater.

Trzynasty wiersz pierwszej części Nabożnych westchnień32 przedstawia 
refleksje podmiotu lirycznego związane z zażywaniem różnych światowych 
doznań – bohater opisuje różnego rodzaju miejsca, w których przebywa 
i którymi się zachwyca. Momentem zwrotnym w życiu podmiotu lirycznego 
okazuje się czas zachodu słońca i słowa skierowane do niego przez Boga, 
w których Stwórca ostrzega o kresie jego życia i bliskiej perspektywie zdania 
rachunku za swoje czyny. W tym kontekście Bóg zachęca bohatera do zmia-

31 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 100-101.
32 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 102-103.
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ny własnego życia i należyte wykorzystanie pozostałego mu czasu. Bohater 
wykorzystuje to w sposób należyty, ponieważ prosi on Stwórcę o danie mu 
odpowiedniej ilości czasu na odprawienie stosownej pokuty. Towarzyszący 
temu utworowi emblemat ikonograficzny przedstawia dwie postaci: bohatera 
ludzkiego oraz anioła. Istota nadprzyrodzona trzyma bohatera w okolicach 
bioder, sugerując chęć zabrania go ze sobą. Protagonista ludzki wyraźnie 
nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Wskazuje on lewą dłonią na 
pobliski zegar słoneczny, co może sugerować prośbę skierowaną do przyby-
sza o udzielenie mu jeszcze pewnej ilości czasu, zanim będzie musiał udać 
się z aniołem. Warto również podkreślić obecność czarnej smugi na niebie, 
która zdaje się sugerować upływający dzień.

Czternasty wiersz Mieleszki33 jest rodzajem refleksji podmiotu lirycz-
nego na temat spraw ostatecznych. Bohater decyduje się na obranie innej 
perspektywy patrzenia w tym celu, aby rzetelniej zbadać tzw. cztery rzeczy 
ostateczne człowieka wymieniane w katechizmach (śmierć, sąd Boży, nie-
bo, piekło). Podmiot liryczny zachęca własną duszę do tego, żeby baczniej 
przyjrzała się ona każdemu z owych komponentów. Celem takiego oglądu 
ma być większe zaangażowanie się w staraniach związanych z własnym 
zbawieniem. Towarzyszący temu wierszowi emblemat ikonograficzny przed-
stawia na pierwszym planie bohatera ludzkiego stojącego tyłem do odbiorcy. 
Wydaje się on kroczyć wąską drogą otoczoną drzewami w kierunku jakiejś 
postaci otoczonej płomieniami. Nad tą złowrogą postacią znajduje się anioł 
w otoczeniu dwóch innych istot nadprzyrodzonych, nad którymi roztacza 
się wielka światłość.

Ostatni z utworów Mieleszki zebranych w pierwszej części Nabożnych 
westchnień34 ponownie jest rodzajem refleksji podmiotu lirycznego, tym ra-
zem na temat śmierci. Bohater zwraca uwagę na marność doczesnego życia 
spowodowaną wieloma zagrożeniami, przez które człowiek jest zmuszony 
przejść. W tym kontekście śmierć, która jawi się jako kres doczesnych 
pokus i problemów, wydaje się być dla podmiotu lirycznego wybawieniem 
i wyzwoleniem. Bohater mocno wierzy, że właśnie przez jej pośrednic-
two jest w stanie znaleźć się w lepszym świecie, w którym nie będzie już 
dręczony przez żadne pokusy. Towarzyszący temu wierszowi emblemat 

33 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 104-105.
34 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», 106-107.
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ikonograficzny przedstawia cztery postaci: jedną postać ludzką oraz trzy 
istoty nadprzyrodzone umieszczone nad bohaterem ludzkim u góry i po 
obu jego stronach. Obraz w sposób bardzo widoczny przedzielony został 
na dwie części: jaśniejszą i ciemniejszą, przy czym dwie istoty nadprzyro-
dzone zajmują po każdej ze sfer, trzecia natomiast – przecina obie części. 
Nad głową postaci ludzkiej znajduje się mała wiązka światła symbolizująca 
najprawdopodobniej uchodzącą z ciała duszę.

4. Relacja słowa i obrazu w utworze Mieleszki

W świetle dokonanych badań można stwierdzić, że Mikołaj Mieleszko 
w utworze Nabożne westchnienia korzystał z szerszego rozumienia zjawiska 
parawizualności, a więc tej, gdzie tekst jest dosłownie uzupełniany przez to-
warzyszący mu obraz. Dokonane w poprzedniej części opracowania analizy 
pozwalają na obserwację, że obrazy wybrane przez autora do zilustrowania 
poszczególnych wierszy Mieleszki nie są przypadkowe, ale dobrze oddają 
istotę tego, co autor chciał przekazać w napisanych utworach. Wiersze nie-
rzadko przedstawiają kilka różnych motywów. Celem takiego zabiegu jest 
przedstawienie idei przechodzenia podmiotu lirycznego z jednego stanu do 
drugiego. W takim przypadku Mieleszko wybiera tylko jeden motyw, który 
obrazuje na emblemacie ikonograficznym. Nie oznacza to jednak, że inne 
motywy opisane w utworze nie są w żaden sposób widoczne na obrazie. 
Mieleszko troszczy się o umieszczenie na obrazie pewnych szczegółów, które 
wskazują na inny motyw. Na przykład w szóstym utworze analizowanego 
dzieła autor zawarł motyw samej bitwy oraz uznanie przez pokonanego 
swojej porażki. Sam obraz przedstawia drugi motyw, elementy pierwszego 
są natomiast widoczne na obrazie choćby w postaci leżącego na ziemi miecza 
sugerującego stoczony przed chwilą pojedynek.

W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, że towarzyszące po-
szczególnym wierszom emblematy ikonograficzne nie zawsze przedstawiają 
motywy opisane bezpośrednio w samych utworach, ale czasami obrazują tre-
ści próśb w nich wyrażone, a więc stany, które w tych wierszach zasadniczo 
opisane nie są. Tak jest choćby w przypadku trzeciego wiersza Nabożnych 
westchnień, gdzie obraz przedstawia Jezusa będącego lekarzem podmiotu 
lirycznego, podczas gdy w samym utworze została jedynie sformułowana 
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prośba o pełnienie przez Syna Bożego takiej roli35. Emblematy ikonograficz-
ne w sposób ciekawy dążą również do przedstawienia pod postacią obrazu 
rzeczywistości niematerialnej. Tak się dzieje na przykład w przypadku siód-
mego utworu dzieła Mieleszki, gdzie pragnienie, a więc rzecz niematerialna, 
została zmaterializowana w obrazie wyciągniętych przez bohatera rąk.

Wreszcie na szczególną uwagę zasługuje dbanie o szczegółowość obra-
zu, który stara się oddać niemałą część, zdawałoby się, nieistotnych detali 
przedstawionych w utworach pisanych36. Taka sytuacja ma miejsce choćby 
w wierszu jedenastym. Na emblemacie ikonograficznym odbiorca jest w sta-
nie zauważyć na drugim planie tonący okręt, o którym sam utwór wspomina 
jedynie pośrednio. Wreszcie w siódmym obrazie dzieła Mieleszki odbiorca 
może zauważyć słońce i księżyc wymienione w samym wierszu, a pełniące 
raczej marginalną rolę.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia relacji pomiędzy 
słowem i obrazem w utworze Mikołaja Mieleszki zatytułowanym Nabożne 
westchnienia. Osiągnięcie celu pracy było możliwe dzięki analizie wier-
szy wchodzących w skład Nabożnych westchnień pod kątem ich łączności 
z towarzyszącymi im obrazami. Praca została podzielona na trzy części. Na 
początku przybliżono zjawiska emblematyki i parawizualności. Następnie 
przeanalizowano wybrane utwory Mieleszki. Wreszcie w części trzeciej 
zestawiono zaobserwowane relacje pomiędzy formą treściową a obrazem.

W świetle przeprowadzonych analiz zauważalna jest ścisła koegzysten-
cja treści pisanej i obrazu w Nabożnych westchnieniach Mikołaja Mieleszki: 
treści pisane i przekaz wizualny wzajemnie się dopełniają i pokrywają. 
W zakresie szczegółowego sposobu realizacji można wskazać takie cechy 
parawizualnej twórczości Mieleszki na przykładzie analizowanego dzieła, 
jak: oddawanie na obrazie istoty przekazywanej treści przy jednoczesnym 
zachowaniu wielu drugorzędnych szczegółów wierszy, zamieszczanie na 
35 W tych kontekstach można dopatrywać się głębokiej teologii prośby, która na pewno 
zostanie wysłuchana przez Boga.
36 Przynajmniej chodzi tu o takie elementy, które nie odgrywają w wierszach jakiejś 
szczególnej roli.
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jednym obrazie kilku różnych motywów opisanych w wierszach oraz próba 
wyrażania w sposób wizualny elementów niematerialnych.

Aneks: utwory Mieleszki analizowane w pracy

Księgi pierwszej obraz I
Długom w okropnych ciemnościach mieszkała,
Długo o światło niebieskie nie dbała,
Więc choć mię często brzydkie jakieś mary,
Choć często nocne straszyły poczwary,
Nic jednak w sercu twardym nie sprawiły
Ani z mojego uporu mnie zbiły.
Takem się była zakochała w złości,
Żem przekładała nad światłość ciemności.
Aż gdy Twój promień zajaśniał mi, Boże,
Już więcej Dusza trwać w tej ćmie nie może,
Już pragnie k Tobie, już się sporym krokiem
Bierze za Twoim, póki trwa, widokiem.
Już się chce z nocy grzechów wyprowadzić,
Chce się przy boku Twym Boskim osadzić.
Przyświecajże jej, ażby dnia białego
Doszła w Twej chwale mocą światła Twego.

Księgi pierwszej obraz II
Dobrze zasłania oczy na twe sprawy
Bóg, widząc w tobie dziecinne zabawy.
Dzieciom igrzyska służą takie małym,
Którzy są w wieku jeszcze niedojźrałym:
Wiatraczki nosić, na koniczki wsiadać,
Czaczkami głowę i ręce okładać.
Już takich igrzysk zapominać mają
Ci, co na służbę Boską się udają;
Już im statecznych trzeba obyczajów,
Nie płochych jakich dziecinnych zwyczajów.
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A ty, w czym pewnie nielekka jest wina,
Poczynasz sobie jak głupia dziecina:
W Boskich śmiesz oczach dziecinne widoki
Wyprawiać, śmiesz go na te zwabić skoki.
Statek rad w Duszy i przystojność widzi
Bóg, a takowych igrzysk nienawidzi.
Przetoż Mu z lepszym stawiaj się widokiem,
A wnet wesołym pojźry na cię okiem.

Księgi pierwszej obraz III
Ciężka mnie wniwecz gorączka spaliła
I na śmiertelne łoże obaliła,
Kolki okrutne serce mi wspirają,
Głowę jak kliny bóle rozbijają.
Już czas niemały gorączka to broi,
Jak sen na moich oczu nie postoi
I jakom powiek moich nie zmrużyła,
Dlatego nie dziw, żem wszytkich sił zbyła.
Puls barzo słaby, już nie w swojej mierze,
Wnet mi się, widzę, na inszy świat zbierze.
Skądże lekarza mam zasiąc biegłego,
Który by zdrowia poratował mego
I który by mię, lubo tak schorzałą,
Mógł jeszcze dźwignąć choć na chwilę małą?
Wiem skąd! Ty, Jezu, bądź lekarzem moim,
Bo niepochybnie za dozorem Twoim
Nie tylko tego zdrowia doczesnego
Chorzy dostają, ale i wiecznego.

Księgi pierwszej obraz IV
Nie chciał<a>ś karku w jarzmo Jezusowe
Skłonić, wolał<a>ś zaprząc się w światowe,
Otóż ci, głupia Duszo, wygodzono,
Gdy cię na młyńską pracą osądzono:
Związawszy oczy, każąc biegać kołem,
Harują tobą jako jakim wołem.
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Wytchnąć na jednę minutę nie dają,
Lecz prędzej biegać biczem przynaglają.
Próżne tak częste twoje oglądanie
(O, jak źle jarzmem Twoim wzgardzić, Panie!),
Chceszli jednak ujść razu tak ciężkiego,
Sercem pokornym mów do Boga twego:
„Żal mi, żem świeckie na mój kark włożyła
Jarzmo, żem w służbie Twej, Boże, nie żyła.
Stokroć wolniejsze miałabym sumnienie,
Twej wolej pełniąc najświętszej skinienie.
Lecz jużem zdrowszej dziś rady zasięgła,
Abym się w słodkie Twe jarzmo zaprzęgła
I przez mój wszytek żywot je dźwigała,
Za moje Ciebie występki błagała”.
Takie gdy ujźry Bóg twój poniżenie,
Stąd cię uwolni, da win odpuszczenie.

Księgi pierwszej obraz V
Stąd poznać rzemięśnika dowcipnego,
Gdy z materyjej podłej co zacnego
Wyrobić może i wystawić sztukę,
Przy niej swój dowcip wsławić i naukę.
Nie jest w rzemięśle nikt nad Najwyższego
Bieglejszym, który Jadama pierwszego,
Tak zacne dziło, z gliny ukształtował
I dał mu władzą, by światu panował.
Wielką-ś godnością, o Duszo, uczczona,
Gdyś z prochu na tron Pański wyniesiona;
Nie pyszń się jednak – godność się ta skróci,
A to, coś z prochu wzięła, w proch się wróci.
Pamiętaj, że cię Bóg ulepił z gliny,
Żeś jest tak słaba, jak bąbel ze śliny,
Co go w igrzyskach swoich robią dzieci,
Który wydęty choć kąsek podleci,
Ani postrzeżesz, jak prędko zniszczeje,
Choć i najmniejszy wiatrek nie powieje.
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W takim o sobie będąc rozumieniu,
Wielki uczujesz pokój na sumnieniu,
A Bóg za takie twoje poniżenie
Zgotuje-ć w Niebie wielkie wywyższenie.

Księgi pierwszej obraz VI
Takem swym siłom zbytecznie dufała,
Żem Boga mego na rękę wyzwała
I śmiałam, głupia, na Tego się srożyć,
Który mię jednym mógł wejrzeniem pożyć.
A On, jako Pan w miłosierdziu hojny,
Choć mógł bez broni tej się podjąć wojny,
Jednak z uporu chcąc mię zrazić mego,
Koło rynsztunku zakrzątnie się swego:
Porwie miecz, szyszak wdziewa, potym zbroję.
Ja wszytkim gardząc, przy uporze stoję,
A czas potyczki i plac pewny mając,
Bystrą w obudwóch broń rękach trzymając,
W niezbożnym moim trwając przedsięwzięciu,
Tnę pierwsza. Alić w pierwszym zaraz ścięciu
Pozbywam broni i zgoła przegrawam,
A na kolana padszy, grzech wyznawam:
„Zgrzeszyłam ciężko przeciw Tobie, Panie,
Lecz nie zabijaj, miej politowanie.
Setnemu będę powiadać umiała,
Jak zła rzecz, żem się targnąć na Cię śmiała.
Trudno mocarza zwojować takiego,
Który w proch może obrócić grzesznego”.
Ledwiem to rzekła, wnet Bóg zagniewany
Pokorną został prośbą ubłagany,
Którego dobroć tak mię dziś zmiękczyła,
Że z Nim do śmierci nie będę walczyła.

Księgi pierwszej obraz VII
Wszakeś mię na to na wyobrażenie
Twoje uczynił, acz grzeszne stworzenie,
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Bym na twarz Twoję, Boże mój, patrzała;
Patrząc, szczęśliwą wiecznie zostawała.
Czemuż ją teraz przede mną zasłaniasz?
Czemu się gwałtem patrzyć na mię wzbraniasz?
Pewnie dlatego, żem Ci winna wiele,
Kładziesz mię między Twe nieprzyjaciele,
Broniąc mi widzieć oblicza Twojego,
Co jest największym karaniem grzesznego.
Prawda, zgrzeszyłam, lecz łaskawszej proszę
Pokuty, tej niech srogiej nie odnoszę.
Bo choć mi zgaśnie księżyc, choć promienie
Słoneczne zajdą w straszne nocne cienie,
Łatwo przebędę bez światła takiego,
Lecz żyć nie mogę bez oblicza Twego.

Księgi pierwszej obraz VIII
O, kto by mi dał, aby oczy moje
Obróciły się w przezroczyste zdroje?
Kto by dał, aby jak jest członków wiele,
Tak wiele było źródeł <w> moim ciele?
Kto by dał, bym się oceanem stała,
A gorzkim namniej łzom nie folgowała,
Lecz płacząc i w dzień, i w noc za swe złości,
Czyniła Boskiej dość <s>prawiedliwości?
Gdybym się choć z raz w zbawiennej kąpieli
Łez mych obmyła, pewnie by nie śmieli
Nieprzyjaciele natrząsać się ze mnie
Ani rachować złości moich we mnie.
Zmyślni o nimfach poetowie <b>ają,
Że się w obfite źrzódła rozpływają.
Obym się w taką nimfę obróciła,
Siła-ż bym grzechów łzami wypłaciła.
Ale iż ten dar dany bywa z Nieba,
Z Nieba go żebrać pokornie potrzeba:
Płyńcież na głowę, niebieskie strumienie,
Tak moje będzie pewniejsze zbawienie.



dawid miElnik

110

Księgi pierwszej obraz IX
Nigdym w tak ciężkim nie postała razie,
Jaki w tym widzisz nieszczęsnym obrazie.
Nastąpił na mię nieprzyjaciel śmiało:
Świat, Czart, Śmierć, Piekło i własne me Ciało.
Więc jako ptaszka chcąc złapać głupiego,
Ptasznik ziarn kilka porzuca dla niego,
Tak swe na powab rzucił Świat dostatki
Tam, gdzie Śmierć chytra zastawiła siatki.
Aż ledwiem do tej przynęty zbliżyła,
Wnet mię siciami Śmierć swemi nakryła.
A jak z ciemnego wskok kąta wypada,
Tak wszytko Piekło wskok się wysypało,
Aby ten obłów na przepaść porwało.
W tej toni nikt mię ratować nie może,
Tylko Ty jeden sam ratujże, Boże!

Księgi pierwszej obraz X
Hojnie Bóg sobie z ludźmi postępuje,
Hojnie im swoje dary ofiaruje,
Więc kiedy pocznie na kogo być szczodrym,
Jedno za drugim gwałtem daje dobrym.
Co jednak wyda, wszystko regestruje,
Wszystko od wiel<a> do mała spisuje
Na to, by swego czasu porachował,
Jako kto Jego darami szafował.
Spyta najpierwej, jako przykazanie
Jego zachował każdy w swoim stanie.
Więc Sprawiedliwość i uszy, i oczy
Związała, aby, jeśli kto przytoczy,
Ni na wymówki, ni na dary dbała,
Lecz samę tylko słuszność uważała.
Wiernym szafarzom błogo wtenczas będzie,
Złym grożą mieczem, kożdy z nich łba zbędzie.
Bądźże, o Duszo, w tym zawsze staraniu,
Jako masz stanąć przy liczby oddaniu,
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Byś kwit, gdy skończysz ostatnią rachubę,
Wzięła na żywot, nie na wieczną zgubę.

Księgi pierwszej obraz XI
Pod czas pogodny, pod wesołą chwilę,
Kiedy po morzu pływam sobie mile,
Owo wiatr z prędka okrutny powsta<n>ie
Na świata tego walnym oceanie.
Poczną obłoki piorony wydawać,
Poczną jak góry straszne wały wstawać,
Które raz okręt tak wzniosą wysoko,
Że go doścignąć ledwie może oko,
Drugi raz woda tak go w głąb pogrąży,
Że wzrok, choć bystry, ledwie za nim zdąży.
Wtym się rozbiwszy, okręt wsiada na dno,
Ja w jakim strachu, domyślić się snadno.
Nie daj, niebieski Sterniku, grzesznicy
Ginąć, racz podać rękę Twą nędznicy,
A już nie będę więcej światu wierzyć
Ani tak śmiało grontów jego mierzyć.

Księgi pierwszej obraz XII
Gdy się posępnie obłoki zachmurzą,
Gdy straszne z grzmotem pioruny poburzą,
Wszyscy się boją, co żywo się kryje,
Kopią się w ziemię i same bestyje.
Ducha na świecie nie znajdziesz żywego,
Który by się tak <trzask>ania srogiego
Nie przeląkł ani cofnął swego kroku,
Gdy grzmot usłyszy straszliwy w obłoku.
Co się zabłyśnie, co piorun uderzy,
To człowiek mniema, że raz już weń mierzy.
A jeśliż piorun tak straszny zwyczajny,
Którego ludziom początek nietajny,
Stokroć straszliwszy będzie ostateczny,
Który w dzień Sądu wyda Bóg przedwieczny.
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Tam szukaj, Duszo, takowej jakskinie,
Gdzie byś się skryła, aż gniew Boski minie,
Abo chceszli się nie lękać Sędziego,
Błagaj Go teraz w czas zagniewanego.

Księgi pierwszej obraz XIII
W marnościach świeckich cale utopiona
Gdy sobie bujam właśnie jak zmamiona,
Łąki, pałace, wirydarze, gaje
Barziej smakując niż niebieskie kraje,
Owo trefunkiem na kompas napadnę –
Przystąpię blisko, czy godzinę zgadnę.
Pojrzę, alić cień ostatniej dogania
Liniejki, dzień się ku zachodu skłania.
W tym Pan Bóg Duszy da takie nadtchnienie:
„Przynajmniej teraz miej wzgląd na zbawienie;
A jeśliś dotąd lada jako żyła,
Teraz przypilnuj, byś dobrze skończyła”.
Stanie mi wnetże na myśl Sąd srogi,
Stanie czas marnie utracony drogi,
Który-m na świeckich marnościach trawiła,
A na zbawienie najmniej nie robiła.
Pocznie mi serce od żalu się krajać,
Pocznę mdleć, pocznę jak wosk w ogniu tajać.
W tym krzyknę: „Panie, choć jednej godziny
Pozwól, bym moje opłakała winy;
Bym przy tym schyłku żywota mojego
Przejednać Cie<bie> mogła, Boga swego”.

Księgi pierwszej obraz XIV
Rzecz perspektywa lepiej pokazuje
I osłabiany wzrok bardzo ratuje;
Niechaj odległość dosyć wielka będzie,
Przez nię wyraźnie oko zajrzy wszędzie.
Aleś, niebogo Duszo, pobłądziła,
Żeś perspektywę, widzę, obróciła.
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Takie patrzanie mało w tobie sprawi:
Śmierć, Piekło, Niebo, Sąd z daleka-ć stawi
I srodze twoje zawiedzie sumnienie,
Skoro cię wprawi w takie rozumienie,
Żeć jeszcze wieku pozwala długiego,
A on się może dnia skończyć jednego.
Więc inszą stroną obróć ją koniecznie,
Tak z bliska poznasz każdą rzecz statecznie.
Patrzajże przez nię raz w głąb, raz do Nieba,
Bo to przemierzyć pilnym okiem trzeba.
Przypatrz się śmierci, pojrzy na Sąd srogi,
Pomyśl na przyszłe, w k<tór>e pójdziesz, drogi,
Bo gdy z pilnością uważysz te rzeczy,
Na większej będziesz zbawienie miał pieczy.

Księgi pierwszej obraz XV
Poległo martwe na tym snopku ciało,
Pozbywszy dusze, z której żywot miało.
Precz już zegarki, precz wszystkie kompasy,
Któremi ludzie mierzą swoje czasy.
Czas mój uleciał, już w dzień słonecznego
Ani w noc pragnę światła księżycznego.
Dosyć mi przeszłe lata dokuczyły,
Które mię bólem ustanym dręczyły.
Nie było żadnej nocy, dnia żadnego,
Żeby frasunku nie przyniósł nowego.
Gdym żyła, zawsze: „Ach! Ach!” – było słychać,
Zawsze się było smęcić, zawsze wzdychać.
Źle zgoła żywot ten zowią żywotem,
Który jest z takim złączony kłopotem;
To żywot prawy, w którym bez gorzkości
Wolno zażywać niebieskich słodkości.
Stąd żem skonała, namniej nie żałuję,
Bo mi śmierć drogę w lepszy kraj toruje.
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Paravisual elements in Mieleszko’s Nabożne westchnienia

The main purpose of the paper is an attempt of finding out the relation between word and 
image in Mieleszko’s Nabożne westchnienia. The paper purpose realization is possible 
thanks to analysis of poems of Nabożne westchnienia in relation to literary content and 
image. The paper was divided into three parts. In the first one the emblem motif was 
presented. In the second one the poems of Nabożne westchnienia were analyzed. Finally 
the relation between word and image was presented. On the basis of the analysis it could 
be claimed that there is a precise correlation of word and image in Mieleszko’s poem. 
There are several important elements for example showing the essence of poems content, 
displaying a few elements which are not contemporary and showing nonmaterial reality 
in visual way.

Keywords:  Mieleszko; Nabożne westchnienia; visual elements; emblem; Polish poetry
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Problem anonimowości głównych bohaterów  
bajek Ignacego Krasickiego  

poświęconych problematyce filozoficznej1

Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
Ignacy Krasicki tylko w jednej swojej bajce zdecydował się na ujawnienie imienia głów-
nego bohatera, a nie zrobił tego w innych utworach poświęconych problematyce filo-
zoficznej. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki analizie wskazanych we wprowa-
dzeniu utworów poruszających obrany problem badawczy. Praca została podzielona na 
siedem części, przy czym w pierwszej dokonano przybliżenia bajki jako gatunku lite-
rackiego w twórczości Krasickiego. W drugiej miała miejsce szczegółowa analizy bajki 
Platon, w kolejnych czterech zaś przebadano pozostałe utwory. Całość analiz zwieńczyła 
część poruszająca problem anonimowości przebadanych utworów. W świetle przeprowa-
dzonych analiz można stwierdzić, że umieszczenie imienia filozofa tylko w jednym utwo-
rze nie jest przypadkowe. Ten zabieg służy wyeksponowaniu odpowiedniego momentu 
narracji, jakim jest czynność zamiany imienia.

Słowa klucze:  Krasicki; Platon; filozofa; bajki; ironia

1. Wprowadzenie

Ignacy Krasicki uważany jest za jednego z głównych przedstawicieli 
polskiego oświecenia. Dobrze wykształcony i utalentowany „książę po-
etów polskich”, pomimo pełnionych przez siebie funkcji kościelnych, nie 
zrezygnował z szeroko rozumianej działalności kulturowej, a zwłaszcza 
z twórczości literackiej. Wśród dzieł pozostawionych przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego na baczniejszą uwagę zasługują bajki, które szczególnie 

1 Powstanie niniejszego opracowania zainspirowane zostało tematem przygotowywa-
nym przez autora w ramach pracy zaliczeniowej ćwiczeń analiza dzieła literackiego.
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przyniosły mu sławę. W nich bowiem zawarł wiele powszechnych prawd do-
tyczących ludzkich zachowań, co zmuszało czytelnika do głębszych refleksji 
z jednej strony nad odbieraną treścią, z drugiej zaś nad własnym życiem. 
Spośród licznego zbioru bajek Krasickiego2 szczególnie interesujące są te, 
które dotykają problematyki filozoficznej. Poeta, poruszając problematykę 
okołofilozoficzną, uczynił to w pięciu różnych bajkach, ale tylko w jednej 
z nich główny protagonista będący filozofem nosi imię (Platon). W sposób 
niemal naturalny rodzi się pytanie: dlaczego tylko tam Krasicki zdecydował 
się na nadanie głównemu bohaterowi imienia, a nie uczynił tego w innych 
utworach?

Głównym celem niniejszego opracowania będzie próba udzielenia 
odpowiedzi na powyżej postawiony problem badawczy. Osiągnięcie celu 
pracy będzie możliwe dzięki analizie wszystkich utworów, w których 
głównymi bohaterami są filozofowie3. Ze względu na szczególną rolę utwo-
ru Platon, w niniejszym opracowaniu utwór ten zostanie poddany bardziej 
szczegółowej analizie, podczas gdy analiza pozostałych bajek zostanie ogra-
niczona do najważniejszych kwestii. Opracowanie zostanie ustrukturyzo-
wane w siedmiu zasadniczych częściach. Najpierw będzie miało miejsce 
przybliżenie bajki jako gatunku literackiego w twórczości Krasickiego. 
Dalej nastąpi szczegółowa analiza bajki Platon. W czterech kolejnych czę-
ściach zostaną przeanalizowane pozostałe utwory poświęcone osobom filo-
zofów. Wreszcie na koniec nastąpi próba odpowiedzi na postawiony problem 
w oparciu o poczynione badania.

2. Bajka jako gatunek literacki w twórczości Krasickiego

Najczęściej bajka charakteryzowana jest jako stosunkowo krótki utwór 
literacki, nierzadko w formie wierszowanej, zawierający ściśle określone 

2 Zbigniew Goliński w wydanym przez siebie opracowaniu zebrał ok. 200 bajek Kra-
sickiego.
3 Jak już zauważono, jest pięć takich bajek: Platon, Filozof i chłop, Filozof (2x) oraz 
Filozof i orator. Ze względu na nowatorski charakter pracy odwołania do literatury przed-
miotu zostaną znacząco ograniczone, a autor skupi się na próbie rozwiązania postawione-
go problemu badawczego.
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pouczenie nazywane również morałem4. Ów morał nie jest ograniczony za-
sadami kompozycji utworu, z tego też powodu może występować w różnych 
jego miejscach (na początku, na końcu) albo zostać całkowicie pominięty 
przez autora. W takiej sytuacji najczęściej sposób kompozycji dzieła oraz 
prowadzonej narracji naprowadza odbiorcę na jego treść.

Początków tego gatunku literackiego należy dopatrywać się w starożyt-
nej Grecji. Za pierwszych bajkopisarzy uważa się Hezjoda oraz Stesichora, 
a zatem pisarzy żyjących ok. VIII wieku przed Chrystusem, niemniej rozkwit 
tego gatunku literackiego przypada na czasy nieco późniejsze. Za jednego 
z najbardziej znanych przedstawicieli bajkopisarstwa uważa się Ezopa, pół-
legendarną postać żyjącą gdzieś ok. VI wieku przed narodzinami Chrystusa. 
Ezop uznawany jest za twórcę tzw. bajek zwierzęcych, czyli takich, w któ-
rych bohaterami są postaci zwierzęce5. Bardzo ważną cechą Ezopowych 
bajek był ich satyryczny i moralizatorski charakter. Z jednej strony bowiem 
utwory te opisywały pewne wydarzenia w sposób humorystyczny i zabawny, 
z drugiej jednak strony pod osłoną owych narracji grecki pisarz w sprytny 
sposób przekazywał pewną prawdę oraz ukryty morał, wyśmiewając nie-
które postawy. Faktycznie zatem pod postacią opisywanych zwierząt Ezop 
ukrył wybrane postaci ludzkie, czy w zasadzie pewne negatywne cechy ich 
charakteru, co umożliwiło mu krytykowanie jego zdaniem karygodnych 
zachowań ludzkich6.

Choć bajka była gatunkiem chętnie wykorzystywanym w poszcze-
gólnych okresach historycznych, to jednak na gruncie polskiej literatury 
niezwykle popularna stała się ona dopiero w czasach oświecenia, czego 
dowodem jest fakt, że w tym stosunkowo krótkim okresie (zaledwie kilka-
dziesiąt lat) wymienić można wielu autorów odwołujących się właśnie do 
takiego gatunku literackiego (np. Piramowicz, Minasowicz, Naruszewicz, 

4 Por. R. Prima, M. Zameluk, «Bajka autorska a twórczy rozwój dziecka w wieku 
przedszkolnym», w: M. Nyczaj-Drąg, Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie 
(e-bookowo 2015) 168. Bajka jest dosyć rozpowszechnionym gatunkiem literackim. Por. 
przykładowo następujące słowniki: W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, t. 1 (War-
szawa 1958) 301-302; M. Bańko, Inny słownik języka polskiego PWN, t. 1 (Warszawa 
2000) 61; M.S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1 (Warszawa 1994) 45.
5 W sensie ścisłym opinia ta nie jest do końca prawdziwa, ponieważ już Hezjodowi 
przypisywane jest autorstwo bajki, w której zwierzęta pełnią funkcję bohaterów.
6 Por. A. Długosz, «Wprowadzenie», w: R. Bakun, Zwierzęta jak ludzie (Kraków 
2010) 7.



119

Problem Anonimowości głównych bohAterów bAjek ignAcego krAsickiego 

Trembecki, Karpiński, Niemcewicz, Dmochowski)7. O tym, jak ważnym 
gatunkiem literackim w epoce oświecenia stała się bajka, świadczy rów-
nież zakres wymagań stawiany przez kolegium Konarskiego. W szkole tej 
bowiem wymagano od studentów m.in. właśnie umiejętności pisania bajek, 
co przy uwzględnieniu nowatorskiego, jak na tamte czasy, charakteru pro-
gramu studiów pokazuje, że odpowiednie posługiwanie się tym gatunkiem 
literackim uważano za ważną umiejętność.

Warto zwrócić uwagę na to, że pierwotnie bajki nie były rozumiane jako 
utwory przeznaczone dla młodszych odbiorców. W tzw. powszechnym obie-
gu panuje przekonanie, że adresatami bajek są zasadniczo dzieci, ponieważ 
prostota i barwność narracji w pierwszej kolejności trafia właśnie do nich. 
Dawniej jednak tak nie było. Bajka, jak zauważono, była konstruowana jako 
prosta opowieść narracyjna, która osadzona została na pewnym (najczęściej 
ukrytym) morale, którego odczytanie wymagało pewnego poziomu inteli-
gencji ze strony odbiorcy. Niektórzy uważają nawet, że pierwotnie bajki 
adresowane były do władców, a więc do przedstawicieli najwyższych warstw 
społecznych. Autorzy ci wiążą również narodziny tego gatunku literackiego 
właśnie ze środowiskiem dworskim. Ich zdaniem sięgnięcie po bajkę miało 
bardzo praktyczny cel – umożliwiało pouczenie władcy i wytknięcie mu 
jego błędów bez obawy otrzymania reperkusji z jego strony8.

Bardzo dużą zaletą Ignacego Krasickiego, oprócz wielkiego talentu 
literackiego, było jego wykształcenie, które skutecznie umożliwiło mu 
nie tylko sprytne mieszanie ze sobą różnych treści w poszczególnych 
utworach literackich, ale również prowadzenie systematycznego namysłu 
teoretycznego nad problematyką bajek jako gatunku literackiego. Jak nie 
trudno się domyślić, Krasicki bronił dużej wartości bajek. Za ich nieoce-
nioną zaletę uważał specyficzny sposób przekazu umożliwiający autorowi 
taki sposób krytyki, który z jednej strony nikogo nie obrażał w sposób 
bezpośredni, z drugiej zaś strony dawał realną możliwość wychowywa-
nia społeczeństwa. W tym zakresie polski poeta widział dwie najbar-
dziej zasadnicze funkcje bajek. Pierwszą z nich była funkcja negatywna, 
a zatem pouczenie o niewłaściwych postawach i zachowaniach, których 

7 Zob. Z. Goliński, «Wstęp», [w:] I. Krasicki, Bajki (Wrocław 1975) III.
8 Władca bowiem nie mógł wymierzyć kary za opowiedzenie bajki, która przecież 
w sposób bezpośredni jego nie dotyczyła.
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należy się wystrzegać. Drugą zaś była funkcja pozytywna polegająca na 
pokazaniu takich postaw, które są pożądane w życiu społecznym i które 
należy praktykować9.

Krasicki podjął również próbę podania specyficznych cech stanowiących 
swoistego rodzaju wyznaczniki gatunku literackiego, jakim są bajki. Polski 
poeta wymienia trzy takie cechy: krótkość, jasność oraz prostota narracji. 
Pod cechą krótkości Krasicki rozumiał taką długość utworu, która nie znuży 
czytelnika, ale utrzymując go w należytej uwadze, ukaże morał w takim 
momencie, w którym ten będzie się znajdować w stanie odpowiedniej uwagi, 
żeby go zrozumieć. Jasność oznaczała dla polskiego poety swoistego rodzaju 
wymodelowanie poszczególnych bohaterów bajki zgodnie z ich prawdziwą 
naturą. W praktyce oznaczało to przypisanie zwierzętom ich faktycznych 
cech (czyli np. lwu siłę, a mrówce pracowitość). Wreszcie prostota narracji 
zakładała takie poprowadzenie fabuły, by nie była ona zbyt skomplikowana 
dla odbiorcy10.

Dość istotnym elementem wartym przybliżenia w kontekście baj-
kopisarskiej działalności Krasickiego jest kwestia jego zależności od 
innych autorów. Należy pamiętać, że zarówno w epoce polskiego re-
nesansu, baroku, jak i oświecenia sięganie po obcojęzyczne utwory 
i wykorzystywanie ich jako swoistego rodzaju podstawę literacką było 
powszechnie akceptowane i stosowane. Z tego też powodu nie powinno 
dziwić, że również Krasicki chętnie sięgał po obce wzorce literackie 
i w oparciu o nie tworzył własne utwory, w tym również bajki. Zdarzały 
się nawet takie przypadki, że polski poeta podawał przy konkretnym utwo-
rze nazwisko autora pierwowzoru, a nawet oryginalny tytuł bajki. W tym 
sensie zatem bajki Krasickiego miały charakter odtwórczy. W niektórych 
przypadkach polski poeta sięgał jedynie po konkretny motyw literacki, 
który rozwiązywał w sposób inny, niż to miało miejsce w oryginale. Jak 
już zauważono, Krasicki był zwolennikiem zwięzłości przekazu, stąd 
generalnie nie wydłużał on objętościowo zapożyczanych od innych au-
torów bajek, aczkolwiek jest poświadczonych kilka przypadków, kiedy 
jego wersja była dłuższa od wariantu oryginalnego11.
9 Por. M. Nieć, Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie (Warszawa 2013) 
269.
10 Zob. Z. Goliński, «Wstęp», XIII.
11 Zob. Z. Goliński, «Wstęp», XXI-XXVI.
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3. Bajka Platon

Od strony edycyjnej analizowany utwór w badanym materiale źródło-
wym poprzedzony został wyśrodkowanym w łamie tytułem zapisanym 
majuskułami. Sam wiersz natomiast, obejmujący czternaście wersetów, jest 
nierównomierny w tym sensie, że na przemian przeplatają się w nim wersety 
dłuższe oraz krótsze z wyjątkiem dwóch ostatnich wierszy, gdzie została 
zachowana ich równość zgłoskowa. Wersety dłuższe zostały wyrównane do 
lewej krawędzi łamu, podczas gdy wiersze krótsze złożone zostały z wyraź-
nym wcięciem, które jednak nie jest jednakowe w przypadku wszystkich 
krótszych wersetów. Każdy poszczególny wiersz rozpoczyna się wielką 
literą, nawet jeżeli reguły składniowe nie narzucają takiej konieczności. 
Wydawca zatroszczył się również o boczną numerację poszczególnych 
wersetów utworu w porządku rosnącym co pięć.

Głównym i pierwszorzędnym bohaterem analizowanego utworu jest 
Platon, którego postać przewija się praktycznie przez cały wiersz. Autor 
tekstu uwiecznił go w chwili, gdy prowadził jeden ze swoich wykładów 
do zebranych uczniów. Drugą istotną postacią utworu jest pchła, a zatem 
spersonifikowany bohater zwierzęcy, która, chociaż pojawia się jedynie 
w ostatniej części samego wiersza, to jednak odgrywa bardzo ważną rolę 
z punktu widzenia morału utworu. Drugorzędnym bohaterem zbiorowym 
dzieła jest grupa uczniów filozofa, która w zasadzie stanowi jedynie mało 
znaczące tło dla utrzymywanej narracji. W odniesieniu do miejsca akcji 
zarysowanej w utworze należy zauważyć, że nie zostało ono w żaden spo-
sób zasygnalizowane w sposób bezpośredni. Informacja o zgromadzonych 
uczniach nasuwa przypuszczenie, że może chodzić o jakąś szkołę, w której 
Platon nauczał, niemniej jest to jedynie hipoteza niemająca żadnego wy-
raźnego oparcia w tekście.

Na podobny problem osoba analizująca utwór napotyka w przypadku 
próby określenia czasu akcji. Sam autor nie podał żadnych wskazówek 
umożliwiających ustalenie czasu opisywanych wydarzeń. Narracja unie-
możliwia równocześnie precyzyjne ustalenie rozbieżności pomiędzy czasem 
opowiadania a czasem opowiadanym. Całość akcji została przez narratora 
przedstawiona w zaledwie czternastu wersetach, z treści utworu wynika zaś, 
że kluczowe dla całej narracji wydarzenie miało miejsce podczas prowa-
dzonego przez Platona wykładu, którego długości trwania nie da się ustalić. 
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Wymienienie przez narratora różnych zagadnień podejmowanych przez 
filozofa może sugerować znaczną rozbieżność czasową, ale są to jedynie 
czyste spekulacje.

Od strony akcji fabuła wiersza jest stosunkowo prosta. Jeden z najwięk-
szych filozofów czasów starożytnych, Platon, pewnego razu zgromadził 
swoich uczniów w celu przekazania im kluczowych zagadnień własnej 
myśli filozoficznej. Narrator dość drobiazgowo przedstawia poszczególne 
elementy nauki głoszonej przez Platona, ale w taki sposób, by wynikał z tej 
prezentacji jeden zasadniczy wniosek – wymieniony z imienia filozof posiada 
ponadprzeciętną wiedzę, która umożliwia mu poznanie i, co za tym idzie, 
panowanie nad rzeczywistością doczesną. Impas i naruszenie koherencji 
tego wniosku przerywają dwa ostatnie wersety utworu kreślące następującą 
sytuację. Oto pewna pchła podczas wykładu myśliciela gryzie go w nos 
i wygłasza krótką wypowiedź, w której pozwala sobie na określenie filozofa 
inną formą imienia, niż czyni to narrator (Platon – Plato).

W zakresie wykorzystanego przez autora sposobu przekazu należy za-
uważyć, że utwór skonstruowany został w formie wiersza nierównozgło-
skowego z rymami parzystymi półtora sylabowymi (a więc tzw. żeńskimi) 
z przeważającą większością akcentowania paroksytonicznego bez zachowa-
nej składniowości. W odniesieniu do kwestii wykorzystywanego słownictwa 
warto zauważyć, że autor nie stosuje wyszukanych terminów literackich 
ani specjalistycznego słownictwa naukowego lub technicznego. Całość jest 
przekazana stosunkowo prostym językiem zrozumiałym dla zdecydowanej 
większości odbiorców. Od strony gatunku literackiego natomiast można 
stwierdzić, że utwór jest bajką. Przemawiają za tym dwa zasadnicze argu-
menty: jeden zewnętrzny, drugi wewnętrzny. Po pierwsze sam autor umieścił 
ten utwór w zbiorze bajek. Po drugie zaś w wierszu pojawia się mówiący 
bohater zwierzęcy, który wyraźnie sygnalizuje ten gatunek literacki.

Co do kwestii spójności utworu warto zauważyć, że już stosunkowo 
krótki przekaz obejmujący zaledwie czternaście wersetów tak naprawdę 
znacząco ogranicza możliwość dopatrywania się w wierszu jakichś elaboracji 
czy uzupełnień nieautorskich. Analiza treści utworu również nie pozwala 
na takie zapatrywania. Co prawda, przekaz treściowy pomiędzy dwoma 
ostatnimi wersetami wiersza znacząco odbiega od tego, co zostało przez 
autora przekazane do tej pory, niemniej cała logika utworu przygotowuje 
czytelnika na pojawienie się pewnego komponentu wieńczącego, który 
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może odbiegać treściowo od dotychczasowego rytmu utworu. Zresztą łącz-
ność pomiędzy całością wiersza zapewnia osoba głównego bohatera, która 
jest wymieniona imiennie zarówno na początku, jak i na końcu utworu. 
Zaobserwowana inkluzja pozwala na stwierdzenie, że właśnie imię własne 
głównego bohatera wiersza jest jednym ze słów kluczowych utworu, co 
znajduje swoje potwierdzenie w ostatnim wierszu, gdzie starożytny filozof 
zostaje nazwany dwoma różnymi określeniami. Z punktu widzenia narracji 
istotne są również rzeczownik „pchła” oraz czasownik „gryźć”, ponieważ 
właśnie z tymi terminami należy wiązać wprowadzenie kluczowego dla 
utworu elementu przeciwstawienia oraz ironii.

Dzięki swojej zwięzłości i prostoty przekazu utwór zapada w pamięć 
czytelników, a przedstawiony w ostatnich wersetach wiersza motyw można 
uznać za dobry przykład konstruowania tego rodzaju utworów. Pytania, na 
które zatem należy udzielić odpowiedzi, brzmią: co sprawia, że ten prosty 
wiersz jest taki dobry i co sprawia, że tak dobrze się go czyta? W pierwszej 
kolejności należy zauważyć, że Krasicki sięga do jednej z najwybitniejszych 
postaci świata starożytnego, która w niekwestionowany sposób wpłynęła na 
kształt praktycznie całej późniejszej filozofii. O wielkości tego myśliciela 
przemawia choćby zdanie jednego w ważniejszych współczesnych filozofów, 
Whiteheada, który miał powiedzieć, że cała historia filozofii to tak naprawdę 
przypisy do Platona. Pierwszym istotnym elementem jakości wiersza jest 
zatem wykorzystanie ważnej postaci będącej symbolem mądrości nie tylko 
dla starożytnych, ale również dla współczesnych. Z punktu widzenia logiki 
narracji postać Platona czysto teoretycznie mogłaby zostać zastąpiona jakimś 
innym filozofem i wiersz nie straciłby znacząco na swym przekazie. Trzeba 
jednak być świadomy tego, że wartość wiersza osadza się na tym, że Krasicki 
wybrał do przekazu jednego z największych filozofów, stąd chęć uzyskania 
podobnego sensu zmuszałaby do ewentualnego zastąpienia postaci Platona 
tylko filozofem o podobnie dużym znaczeniu (np. Arystotelesem).

Drugim bardzo istotnym elementem wiersza jest zbudowanie właści-
wego kontekstu dla ukazania wielkości wprowadzonej już w pierwszym 
wersecie postaci. Ten komponent utworu zajmuje zdecydowaną większość 
wiersza, bo aż dziesięć wersetów. Dzięki temu jednak autor ma możliwość 
skonkretyzowania wspomnianej mądrości Platona. Owa mądrość, zdaniem 
Krasickiego, przejawia się przede wszystkim w tym, że wprowadzony fi-
lozof zna się praktycznie na każdej dziedzinie kosmologicznej, a wiedza 
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nad poszczególnymi sferami (ziemią, wodą, niebem itd.) niejako zapewnia 
mu władzę nad całym wszechświatem. Zależność ta jest o wiele lepiej zro-
zumiała w kontekście biblijnym, gdzie znajomość czyjegoś imienia była 
rozumiana jako posiadanie władzy nad tą istotą12. Dodatkowo ważnym tłem 
dla opisu potężnej wiedzy Platona jest informacja zarysowana w dwóch 
pierwszych wersetach mówiących o zgromadzeniu przez filozofa audytorium 
słuchającego jego wykładów. Dzięki temu wątkowi wykład Platona staje się 
uzasadniony i nie zostaje on zawieszony w próżni. Autor zatem jest w stanie 
bardzo logicznie uzasadnić, dlaczego musiał przedstawić wykład filozofa 
w swym utworze, wykład, który jest praktycznie niezbędny dla konkluzji 
sformułowanej w dwóch ostatnich wersetach wiersza. Z punktu widzenia 
logiki narracji treść obecna w tych dziesięciu wersetach nie jest kanoniczna 
w tym sensie, że istnieje możliwość zastąpienia jej inną, podobną treścią, 
ale wyrażającą taki sam sens.

Wreszcie ostatnim istotnym komponentem utworu jest wprowadzenie 
w ostatniej części wiersza nowej postaci wykonującej czynność, która 
stawia filozofa w sposób kontrastujący do tego obrazu, który narrator na-
kreślił do tej pory. Tym nowym bohaterem jest postać zwierzęca, pchła, 
która dokonuje czynności gryzienia Platona w nos oraz wypowiada zda-
nie, w którym pozwala sobie na określenie filozofa inną nomenklaturą, 
niż zrobił to autor. Te dwa wersety wprowadzają z jednej strony bardzo 
widoczny kontrast w sposobie prezentacji Platona, z drugiej zaś strony 
niosą w sobie sporą dawkę ironii narracyjnej. Wspomniany kontrast prze-
jawia się przede wszystkim w tym, że do tej części utworu filozof został 
przedstawiony jako mędrzec posiadający niesamowitą wiedzę i niejako 
panujący nad najbardziej nieposkromionymi elementami wszechświa-
ta. Tymczasem ta jego wiedza i moc stają się w zasadzie bezużyteczne 
w obliczu kontaktu z jednym z najmniejszych zwierząt ziemskich, które 
wydaje się całkowicie nie przejmować wielkością Platona. Paradoks wy-
korzystanego przez Krasickiego opisu polega na tym, że tak wielki filozof 
kontrolujący poszczególne sfery świata nie jest w stanie zapanować nad 
tak małym zwierzątkiem, jakim jest pchła, która na dodatek w obliczu tak 

12 Jest to zauważalne również we współczesnych czasach – znajomość sposobu zacho-
wywania się żywiołów, np. burzy, pozwala na przewidzenie i zabezpieczenie się przed ich 
niebezpiecznymi skutkami.
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wielkich rzeczywistości okiełznanych przez Platona, jak ziemia, morze 
czy niebo, wydaje się w ogóle nie mieć znaczenia.

Jednocześnie ten kontrast jest nośnikiem silnego elementu ironicznego, 
który osadza się na wymienionych powyżej komponentach oraz dochodzi do 
swej kulminacji w ostatnim wersecie utworu stanowiącym przytoczenie słów 
wypowiedzianych przez pchłę. Żeby dobrze zrozumieć wymowę tego tekstu, 
należy spojrzeć na niego z perspektywy myśli biblijnej, gdzie nadawanie 
komuś imienia było symboliczną oznaką posiadania nad tą osobą władzy13. 
W tym kontekście Krasicki próbuje pokazać, że pchła nie jest związana żadną 
społeczną konwencją, ale jest zdolna do narzucenia własnych określeń wo-
bec jednego z największych filozofów wszechczasów, co sprowadza się do 
pokazania posiadanej przez nią władzy nad Platonem. Pojawia się tu zatem 
bardzo mocny kontrast względem wcześniejszego sposobu prezentacji filo-
zofa. Dodatkowo ten kontrast zostaje wzmocniony przez użycie wyrażenia 
przyimkowego „dla mnie”, które jeszcze mocniej nakreśla dystans pomiędzy 
narratorem określającym filozofa terminem „Platon” a pchłą posiadającą 
„prawo” do posługiwania się innym określeniem.

Ostatnią kwestią zasługującą na bardziej szczegółową analizę jest ustale-
nie, czy istniałaby możliwość innego rozwiązania utworu, czyli modyfikacji 
jego zakończenia w taki sposób, żeby wiersz nie stracił na jakości i wyra-
zistości. Jak zauważono, autorowi udało się osiągnąć zamierzony kontrast 
i ironię poprzez wprowadzenie na scenę wydarzeń małoznaczącego bohatera, 
który jednak był w stanie zamanifestować swoją wyższość wobec filozofa 
w pewnym aspekcie. Czysto teoretycznie zatem każda postać, która w prze-
konaniu odbiorcy jest małoistotna, mogłaby zostać podstawiona w miejscu 
pchły bez straty wyrazistości utworu. Wykorzystane przez Krasickiego 
zwierzę jest jednak o tyle dobrym rozwiązaniem, że zarysowana w dwóch 
ostatnich wersetach sytuacja jawi się czytelnikowi jako realna i potencjalnie 
możliwa (oczywiście wyłączywszy dosłowne rozumienie monologu pchły). 
Żeby otrzymać więc analogiczny sens osadzony w innych realiach, nale-
żałoby w taki sposób dobrać finalnego bohatera (i stworzyć taką sytuację), 
żeby była ona równie realna jak ta wykorzystana przez autora.

13 Pewne elementy tego sposobu myślenia zachowały się do czasów współczesnych – 
„prawo” do przezywania słabszych różnymi przezwiskami przysługuje osobie silniejszej, 
co widać szczególnie w środowiskach szkolnych.
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4. Pierwsza bajka Filozof

Innym utworem nawiązującym bezpośrednio do osoby filozofa jest bajka 
zatytułowana po prostu Filozof. Od strony formalnej utwór ten zbudowany 
jest z osiemnastu nierównomiernych wersetów. Chociaż w bajce przeważa 
narracja trzynastozgłoskowa, to jednak stwierdzić można różne odstępstwa 
(wersety po trzy, pięć, osiem sylab), co daje podstawy do zakwalifikowania 
tego utworu jako wiersza nieregularnego. W zakresie przestrzeni klauzulowej 
można zauważyć obecność rymów parzystych żeńskich oraz akcentowanie 
paroksytoniczne. Bajka nie jest utworem składniowym, posiada zatem prze-
rzutnie, aczkolwiek warto zauważyć, że są one stosunkowo słabe.

Od strony treściowej utwór ten otwiera informacja o odziedziczeniu 
przez pewnego anonimowego filozofa po stryju różnego rodzaju przedmio-
tów, którymi tamten się posługiwał. Sam Krasicki wśród nabytych w ten 
sposób rzeczy wymienia słojki, alembiki, papiery, globusy, szkiełka oraz 
wyraźnie wyeksponowany w toku narracji dziurawy worek14. Sam narrator 
pozwala sobie nawet na swoistego rodzaju ironię, informując czytelnika, że 
w przypadku przedkładania spraw duchowych ponad sprawy cielesne, co no-
torycznie zdarza się osobom zajmującym się filozofią, ilość przekazywanych 
w spadku przedmiotów jest bardzo mała. Tak też, zgodnie z komentarzem 
Krasickiego, jest i w tym przypadku. Autor stosunkowo dokładnie opisuje, 
jak to anonimowy filozof spogląda na dziurawy worek przez pośrednictwo 
dwóch rodzajów szkła, które znalazł w laboratorium stryja. Zgodnie z logiką 
narracji i końcową wypowiedzią protagonisty należy wnosić, że właśnie ta 
czynność jest przełomowym momentem całej narracji. Anonimowy filozof, 
w zależności od dobranego szkła, albo spostrzega mizerność oglądanego 
przedmiotu, albo jego okazałość i wielką wartość. Bajka kończy się mora-
łem wypowiedzianym ustami głównego bohatera. Protagonista oświadcza, 
że jego stryj nie był w stanie oszacować prawdziwej wartości dziurawego 
worka ze względu na patrzenie na niego przez pośrednictwo innych przed-
miotów. Anonimowy filozof konstatuje zatem, że w przypadku oglądania 
tego przedmiotu bez żadnych pośredników, stryj byłby w stanie poprawnie 
oszacować wartość oglądanego przedmiotu.

14 Słojek to staropolskie określenie słoika, a alembik to naczynie używane do destylacji 
cieczy. Wyposażenie filozofa sugeruje, że mógł on być jakimś alchemikiem.
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5. Bajka Filozof i chłop

Kolejny utwór, którego bohaterem jest osoba zajmująca się filozofią, 
nosi tytuł Filozof i chłop. Od strony formalnej bajka składa się z osiemnastu 
nierównomiernych wersetów z pewną przewagą wierszy trzynastozgło-
skowych. Niemniej i w tym przypadku, ze względu na obecność wersetów 
cztero-, pięcio- i siedmiowersowych, można zaliczyć ten utwór do wierszy 
nieregularnych. Bajka posiada rymy parzyste żeńskie. Z reguły w klauzuli 
spotkać się można z akcentowaniem paroksytonicznym, niemniej w jednym 
przypadku autor odwołał się do akcentowania oksytonicznego.

Od strony treściowej utwór został zainicjowany krótką (pejoratywną) 
prezentacją sylwetki anonimowego filozofa, który pewnego razu dowiedział 
się o istnieniu innej osoby zajmującej się problematyką filozoficzną. Zgodnie 
z otrzymanymi informacjami jego kolega po fachu znajdował się na wsi, stąd 
protagonista zdecydował się na odbycie podróży właśnie do tego miejsca 
w celu weryfikacji faktycznych zdolności intelektualnych swego potencjal-
nego rywala. Krasicki z sobie właściwą ironią informuje zaraz po zakoń-
czonych poszukiwaniach, że domniemany filozof jest tak naprawdę prostym 
chłopem nieposiadającym jakiegokolwiek wykształcenia specjalistycznego, 
w tym nawet umiejętności czytania i pisania. Autor jednak jest bardzo da-
leki od odrzucenia wartości tego chłopa. Wkłada w jego usta stosunkowo 
obszerną odpowiedź, w której to niewykształcony protagonista tłumaczy 
anonimowemu filozofowi, że jego prawdziwą mądrością nie są książki czy 
specjalistyczna wiedza. Wśród rzeczywistości czyniących prostego chłopa 
osobą mądrą zostają wymienione różne zwierzęta (wół, pszczoła, koń, pies, 
sroka). Morał, który Krasicki zawarł w swoim utworze, jest zatem następu-
jący: prawdziwą mądrością nie jest specjalistyczna filozoficzna wiedza, ale 
coś, co można by nazwać mądrością życiową. W tym świetle anonimowy 
filozof zostaje oceniony jako osoba głupsza od prostego chłopa.

6. Druga bajka Filozof

Następna bajka, której głównym bohaterem jest postać filozofa, nosi ty-
tuł Filozof i jest jednym z krótszych utworów napisanych przez Krasickiego. 
Od strony formalnej utwór zbudowany jest z zaledwie czterech wersetów 
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równej długości (trzynastozgłoskowiec). Na przestrzeń klauzulową składają 
się rymy parzyste żeńskie oraz akcentowanie paroksytoniczne. Od strony 
treściowej głównym bohaterem bajki jest anonimowy filozof przedstawiony 
już na samym początku przez autora w sposób pejoratywny z katolickiego 
punktu widzenia15. Tę postawę protagonisty zmienia dopiero specyficzna 
sytuacja osobista, w jakiej się znalazł. Zgodnie z narracją pewnego razu 
bohater zapadł w bliżej niesprecyzowaną przez Krasickiego chorobę. Cho-
ciaż narracja tego nie stwierdza, to jednak można się domyślać, że była to 
choroba poważna. Przemawia za tym przede wszystkim fakt, że anonimowy 
filozof radykalnie zmienia swój światopogląd, przyjmując wiarę w Boga. 
Niemniej autor nie kończy na tym swojej narracji. W charakterystyczny 
sposób naśmiewa się on z głównego bohatera, stwierdzając, że anonimowy 
filozof nie tylko zdecydował się na przyjęcie wiary w Boga, ale również 
w różnego rodzaju duchy pośrednie16.

7. Bajka Filozof i orator

Ostatnia z bajek Krasickiego, w której pojawia się postać filozofa, nosi 
tytuł Filozof i orator. Od strony formalnej utwór jest regularnym trzyna-
stozgłoskowcem składniowym bez podziału na strofy o ilości wersetów 
równej osiem. W przestrzeni klauzulowej autor zastosował rymy parzyste 
żeńskie oraz odwoływał się do akcentowania paroksytonicznego. Od strony 
treściowej bajka opowiada okoliczności dysputy dwóch tytułowych prota-
gonistów: filozofa oraz oratora. Przedmiotem sporu zgodnie z informacją 
podaną przez narratora jest wyższość jednej nauki nad drugą. Konflikt nie 
mógł jednak zostać rozwiązany, ponieważ każda ze stron uparcie obstawała 
przy własnym zdaniu. W obliczu tego impasu obydwaj protagoniści decydują 
się na rozstrzygnięcie sporu przez odwołanie się do opinii osób trzecich. 
Taka szansa pojawia się w momencie, gdy obydwaj bohaterowie dostrzegają 

15 Anonimowy filozof przedstawiony jest jako osoba niewierząca w Boga oraz drwiąca 
ze świętych Pańskich.
16 W ten sposób Krasicki ironicznie pokazuje radykalną zmianę postawy życiowej bar-
dzo mądrego człowieka w obliczu teoretycznie błahej sytuacji (autor, jak zauważono, nie 
określa stopnia choroby protagonisty), i to zmianę posuniętą w pewien sposób do granic 
absurdu.
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idącego w ich stronę chłopa. Właśnie wtedy stawiają go przed następującą 
alternatywą: czy lepszy jest ten, który wymyśla nowe rzeczy (filozof), czy 
ten, kto wykorzystuje w specyficzny sposób już istniejące (orator). Po raz 
kolejny Krasicki w charakterystyczny dla siebie sposób rozwiązuje posta-
wiony problem. Chłop, mocno podkreślając swój analfabetyzm, stwierdza, 
że nie posiada on odpowiednich kompetencji do rozstrzygnięcia tego sporu. 
Nie oznacza to jednak, że nie jest zdolny do zabrania jakiegokolwiek głosu 
w tej sprawie. Stwierdza on, że od formy jakiegoś obrazu bardziej ceni jego 
zawartość, dając tym samym do zrozumienia, że spór prowadzony przez fi-
lozofa i oratora jest pusty, ponieważ obydwaj interlokutorzy nie koncentrują 
się na tym, co naprawdę jest ważne.

8. Problem anonimowości  
w analizowanych bajkach Krasickiego

Przechodząc do próby odpowiedzi na postawiony problem badawczy, 
warto na początku zauważyć, że wszystkie przeanalizowane utwory są 
tak naprawdę bardzo różne i z wyjątkiem wspólnego bohatera (filozof) 
niewiele je łączy zarówno od strony formalnej, jak również treściowej. 
Jedynie na poziomie bardzo ogólnych stwierdzeń można skonstatować, 
że w każdym utworze osoba parająca się filozofią została przedstawiona 
negatywnie, ale nawet w tym przypadku sposób pejoratywnej prezentacji 
głównego protagonisty jest w każdym utworze inny. Owa inność zauwa-
żalna jest zresztą nie tylko na poziomie treściowym bajek, ale również na 
ich poziomie formalnym. Część bajek ma budowę regularną (trzynastoz-
głoskowiec), część natomiast – nie. Jedna bajka jest bardzo krótka (cztery 
wersety), niektóre natomiast są wyraźnie dłuższe (osiemnaście). Bajki 
łączy jedynie sposób rymowania (rymy parzyste żeńskie) oraz wyraźna 
tendencja do akcentowania paroksytonicznego w klauzuli. Utwory różnie 
rozwiązują kwestię ilości bohaterów. W niektórych bajkach filozof jest 
jedynym wymienionym protagonistą (Filozof – pierwszy utwór), w in-
nych zaś są co prawda wymienieni inni bohaterowie, ale faktycznie są oni 
nieobecni w narracji (Filozof – drugi utwór). Wreszcie są też takie bajki, 
w których obok filozofa pełnoprawną rolę odgrywają inni protagoniści 
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(Filozof i orator). We wszystkich tych przypadkach, jak już zauważono, 
filozofowie nie mają imion.

Czy zatem zastąpienie anonimowego bohatera imieniem konkretnego 
filozofa (np. Platona) zmieniłoby cokolwiek w przekazie utworu? Odwołanie 
się do imienia dobrze znanego odbiorcom w większości przypadków wy-
wołuje szereg skojarzeń z tym imieniem. Dzięki temu odbiorca jest w stanie 
dopowiedzieć sobie pewne treści nieobecne formalnie w samym utworze, co 
w pewnych przypadkach może być niewskazane, gdyż uniemożliwia wtedy 
prawidłowe odczytanie przesłania utworu. Z drugiej strony ograniczenie 
się do samej funkcji danego bohatera sprawia, że przekaz utworu staje się 
bardziej powszechny oraz otwarty na różne dopowiedzenia w zależności od 
poziomu wykształcenia odbiorcy.

W analizowanych wierszach postać filozofa zaprezentowana została 
pejoratywnie. Osoby parające się filozofią są przedstawione jako ludzie 
niedostosowani do realiów życia codziennego oraz osoby nieposiadające 
tzw. życiowej mądrości. Zauważalny jest zatem zdecydowany kontrast 
pomiędzy, bez wątpienia, wielkim specjalistycznym wykształceniem fi-
lozofów oraz ich nieobeznaniem życiowym. Platon może uchodzić za 
filozofa, który „bujał w obłokach”, głównie ze względu na swą specyficzną 
naukę o świecie idei, która to nauka w zasadzie jest niemożliwa do do-
wiedzenia w żaden empiryczny sposób17. W tym kontekście umieszczenie 
imienia Platona w analizowanych bajkach miałoby sens. Z drugiej jednak 
strony należy być świadomy tego, że taki zabieg spłyciłby nieco przekaz 
poszczególnych bajek: postać Platona mogłaby narzucić odbiorcom okre-
ślone skojarzenia, które w tym przypadku mogłyby być niewłaściwe (np. 
kwestia nawrócenia się filozofa podczas choroby czy przekazania spadku). 
Nienadanie przez Krasickiego imion swoim bohaterom umożliwiło mu 
swobodne zbudowanie przekazu bez obawy o wytworzenie się u odbiorców 
niepotrzebnych skojarzeń.

Ostatnie pytanie, które warto postawić w kontekście postawionego pro-
blemu badawczego, brzmi: czy w bajce Platon tytułowy bohater mógłby 
pozostać anonimowy, a jeżeli tak, to czy przekaz bajki zostałby w całości 
podtrzymany? Odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo prosta: nie, po-

17 A zatem przez odwołanie się do metody, która w życiu codziennym odgrywa bardzo 
dużą rolę.
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nieważ kluczowym komponentem narracji jest zachowanie pchły. Jak już 
zauważono, pozwala sobie ona na zmianę imienia głównego protagonisty, 
co jest dość ironicznym elementem całej narracji. Zmiana imienia jest na-
tomiast niemożliwa bez przekazaniu obu wariantów: imienia pierwotnego 
oraz zmienionego18.

9. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego Krasicki tylko w jednej swojej bajce zdecydował się na 
nadanie głównemu bohaterowi imienia, a nie uczynił tego w innych utwo-
rach poświęconych problematyce filozoficznej. Osiągnięcie celu pracy było 
możliwe dzięki analizie wskazanych we wprowadzeniu utworów poruszają-
cych obrany problem badawczy. Praca została podzielona na siedem części. 
W części pierwszej przybliżono bajkę jako gatunek literacki w twórczości 
Krasickiego. W drugiej części przeanalizowano bajkę Platon, w czterech 
kolejnych zaś dokonano analizy następnych utworów. Badania zwieńczy-
ła część poświęcona problemowi anonimowości głównych protagonistów 
przebadanych bajek.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że umieszczenie 
przez Krasickiego imienia głównego protagonisty tylko w jednym z analizo-
wanych utworów nie jest przypadkowe. W tym utworze bowiem kluczowym 
elementem narracji jest zmiana imienia bohatera, która została wyrażona 
odpowiednią czynnością pchły. Taki zabieg literacki jest możliwy tylko 
w kontekście ujawnienia imienia protagonisty. Inne utwory pozbawione 
zostały tego elementu, stąd autor wolał odwołać się do anonimowości filo-
zofów, kładąc w ten sposób nacisk nie na konkretne osoby, ale na funkcję, 
którą opisał w tych bajkach.

18 Czysto teoretycznie autor mógłby się ograniczyć jedynie do informacji, że pchła po-
służyła się imieniem innym niż miał filozof, bez podawania obydwu wariantów, ale wtedy 
przekaz straciłby na swej wyrazistości.
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Aneks: Analizowane bajki Krasickiego

Platon
Platon, raz swoje zgromadziwszy ucznie,
Wybornie, sztucznie
Dowodził, jak to mędrzec panuje nad światy,
Sam dzielny, sam bogaty,
Jemu się ziemia sili, jemu wschodzą zorze,
Pieni się morze:
I powietrze, i gwiazdy, i słońce, i nieba
Dają, co trzeba.
On lotem nieścignionym wybujałej myśli
Czy co działa, czy kryśli,
Zawiaduje żywiołami, ziemią, oceanem,
Zwierząt, ludzi jest panem.
A pchła, co go w nos gryzła, nie zważając nic na to
Rzekła: „To dla Platona, ale dla mnie jest Plato”.

Filozof
Po stryju filozofie wziął jeden spuściznę,
Nie gotowiznę,
Tam, gdzie duch buja nad ciało,
Takich sprzętów bywa mało,
Ale były w szafach, w szafach słojków szyki,
Alembiki,
Papierów stósy,
Globusy
I na stoliku
Szkiełek bez liku,
A w końcu ławy
Worek dziurawy.
Wziął jedno szkiełko, patrzy, aż wór okazały.
Wziął drugie, a woreczek nikczemny i mały.
Westchnął zatem nieborak i rzekł: „Wiem, dlaczego
Były pustki w dziurawym worku stryja mego:
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Gdyby był okiem, nie szkłem, na rzeczy pooglądał,
I on by użył, i ja znalazłbym, com żądał”.

Filozof i chłop
Wielki jeden filozof, co wszystko posiadał,
Co bardzo wiele myślał, więcej jeszcze gadał,
Dowiedział się o drugim, który na wsi mieszkał
Nie omieszkał
I kolegę odwiedzieć,
I od niego się dowiedzieć,
Co umiał i skąd była ta jego nauka,
Znalazł chłopa nieuka,
Bo i czytać nie umiał, a więc książek nie miał
Oniemiał.
A chłop w śmiech: „Moje księgi – rzekł – wszystkie na dworze:
Wół, co orze,
Sposobi mnie do pracy, uczy cierpliwości,
Pszczoła pilności,
Koń, jak być zręcznym,
Pies, jak wiernym i wdzięcznym,
A sroka, co na płocie ustawicznie krzeczy,
Jak lepiej milczyć niźli gadać nic do rzeczy”.

Filozof
Zaufany filozof w zdaniach przedsięwziętych
Nie wierzył w Pana Boga, śmiał się z wszystkich świętych.
Przyszła słabość, aż mędrzec, co firmament mierzył,
Nie tylko w Pana Boga – i w upiry wierzył.

Filozof i orator
Filozof dysputował o prym z oratorem.
Gdy się długo męczyli mniej potrzebnym wsporem,
Nadszedł chłop. „Niech nas sądzi!” – rzekli razem oba.
„Co ci się – rzekł filozof – bardziej upodoba?
Czy ten, który rzecz nową stwarza i wymyśla,
Czy ten, co wymyśloną kształci i okréśla?”.
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„My się na tym – chłop rzecze – prostacy nie znamy,
Wolałbym jednak obraz aniżeli ramy”.
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Anonymity problem of main protagonists of Ignacy Krasicki’s philo-
sophical fables

The main purpose of the paper is an attempt of finding out answer the question why Kra-
sicki has given name only to one protagonist of philosophical fables. The purpose paper 
realization is possible thanks to analysis of fables which contain philosopher protagonist. 
The paper was divided into seven parts. In the first one the fable as a literary genre in Kra-
sicki’s works was presented. In the second one the fable Plato was analyzed. In the next 
four parts other fables were analyzed. The last part is dedicated to anonymity problem. On 
the basis of the analysis it could be claimed that mention of Plato’s name is very important 
element of narration in the Plato fable because this information serves to changing name 
action.

Keywords:  Krasicki; Plato; philosophy; fables; irony
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Ziemia Biłgorajska w powstaniu styczniowym

Ziemia Biłgorajska była ważnym terenem w działaniach partyzanckich w powstaniu stycz-
niowym w latach 1863 i 1864. Ukształtowanie terenu, ogromne zalesienie oraz położenie 
nad granicą zaborów rosyjskiego oraz austro-węgierskiego sprawiały, że na Biłgorajsz-
czyźnie doszło do wielu bitew i potyczek powstańców z wojskiem carskim. Śródleśne 
wsie i miasteczka położone w Puszczy Solskiej stanowiły miejsce aprowizacji i schronie-
nia dla partyzantów. Jednymi z bardziej znanych dowódców powstańczych walczących 
na Biłgorajszczyźnie byli Marcin Borelowski, Karol Krysiński, Kajetan Cieszkowski oraz 
Antoni Jeziorański. 

Słowa kluczowe:  powstanie styczniowe; Puszcza Solska; ziemia biłgorajska; Marcin Bo-
relowski „Lelewel”; Bitwa pod Panasówką

1. Wprowadzenie

W ostatnich latach coraz większą popularnością wśród historyków cieszy 
się historia lokalna opisująca dzieje poszczególnych regionów, powiatów, 
gmin, a nawet wsi. Na tym tle szczególnie cenne są monografie ważnych 
dla lokalnych społeczności wydarzeń, których ślady widoczne są dalej w pa-
mięci oraz w terenie. Takim wydarzeniem dla Biłgorajszczyzny z pewno-
ścią było powstanie styczniowe w latach 1863–1864, które ze względu na 
położenie tego terenu przy granicy zaboru rosyjskiego z austro-węgierskim 
było tutaj szczególnie silne. Przez ten kordon przenikały liczne oddziały 
powstańcze, często rozbijane już w pierwszych dniach po ich wstąpieniu 
na tereny Biłgorajszczyzny.

Celem niniejszego artykułu jest analiza znaczenia położenia geograficzne-
go Ziemi Biłgorajskiej na losy powstania styczniowego oraz charakterystyka 
przebiegu walk powstańczych na tym terenie. W pierwszej części artykułu 



dominik róg

136

zostanie przybliżona charakterystyka Biłgorajszczyzny jako obszaru granicz-
nego i pokrytego w większości lasami Puszczy Solskiej. W drugiej części, 
wykorzystując opracowania oraz wspomnienia powstańcze, zostanie opisany 
przebieg walk powstańczych na Biłgorajszczyźnie w latach 1863-1864.

O powstaniu styczniowym na Ziemi Biłgorajskiej i w okolicach nie 
napisano do tej pory wiele. Oprócz dobrej książki Haliny Matławskiej opi-
sującej całość działań powstańczych w tym regionie ciężko znaleźć inne 
całościowe opracowanie na ten temat1. Niezastąpionym źródłem wiedzy 
o historii militarnej powstania jest dzieło Stanisława Zielińskiego opisujące 
około 1300 bitew i potyczek w powstaniu. Wiele informacji o interesujących 
walkach znajduje się w prasie z roku 1863 roku, szczególnie w krakowskim 
„Czasie”, piśmie konserwatystów. Są to wieści spisywane na bieżąco, czę-
sto mylne i chaotyczne, jednak niedające się pominąć z wielu względów. 
Dobrym źródłem są również pamiętniki, szczególnie bogate w informacje 
o II i IV kampanii „Lelewela”. Wiele cennych informacji zawartych jest 
w polsko-rosyjskiej serii Powstanie styczniowe – materiały i dokumenty 
pod red. S. Kieniewicza i I. Millera2.

2. Położenie i znaczenie Biłgorajszczyzny  
podczas powstania styczniowego

Ziemia Biłgorajska położona jest w regionie geograficznym tzw. Rów-
niny Biłgorajskiej, pomiędzy polskim Roztoczem a płaskowyżami Podkar-
pacia. Równina ta to wielkie pasmo piaszczystych nizin o długości około 
110 km i szerokości 10–20 km. Granicę Równiny wyznacza na północnym
-wschodzie próg Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, na południowym-zachodzie 
Dolina Sanu, a na zachodzie Nizina Nadwiślańska. Na południu Równina 
przechodzi w Płaskowyż Tarnogrodzki3.

1 H. Matławska, Lasy – nasze fortece (Zwierzyniec 1993).
2 Szczególnie przydatne tomy z tej serii to: S. Kieniewicz, Dokumenty tereno-
wych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864 (Wrocław 1976); S. 
Kieniewicz, Zarys powstania styczniowego opracowany w warszawskiej cytadeli 
(Wrocław 1985).
3 P. Wład, «Puszcza Solska, Biłgoraj, Janów Lub., Frampol, Józefów, Krze-
szów, Modliborzyce, Tarnogród, Ulanów, Zaklików i ich okolice», w: Roztocze, 
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Krajobraz tutaj jest monotonny i nizinny, urozmaicony zespołami piasz-
czystych wydm i pasmami bagien zwanych „smugami”. Gleby są tu piasz-
czyste i bielicowe, mało nadające się do rolnictwa (z wyjątkiem południowej 
części w okolicach Tarnogrodu), dlatego prawie cały obszar porasta Puszcza 
Solska, jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, obok Borów 
Dolnośląskich, Puszczy Noteckiej i Borów Tucholskich. Równinę Biłgo-
rajską, z powodu dużej lesistości, zwie się także Równiną Puszczańską4.

Na wzniesieniu pośród bagien położone jest największe miasto regio-
nu – Biłgoraj. Lokowany przez podkomorzego lubelskiego Adama Goraj-
skiego w 1578 roku, położony nad Polską Ładą (dzisiaj Biała Łada), na 
skraju dzikiej puszczy rozwijał się powoli, będąc ośrodkiem handlowym 
i rzemieślniczym dla istniejących już i powstających szybko okolicznych 
wiosek5. Miasto było niszczone przez oddziały kozackie Bohdana Chmiel-
nickiego w 1648 roku, a także przez Szwedów w roku 1655. Od XVII wieku 
rozwinęło się w Biłgoraju i okolicy na szeroką skalę rzemiosło sitarskie. 
Wędrujący nie tylko po Rzeczypospolitej, ale także po Europie sitarze roz-
sławili miasto jako jeden z największych ośrodków tego rzemiosła6. Swój 
cech sitarze założyli w XVII wieku, a statut cechu pochodzi z roku 1720. 
Najlepszy okres rozwoju przeżywali w wieku XIX, kiedy to w Biłgoraju 
i okolicznych wsiach było około 1600 rzemieślników sitarskich. Oprócz 
Polaków w mieście osiedlali się liczni Żydzi i Rusini, dlatego też istniała 
tu synagoga i cerkiew prawosławna7.

Tak Biłgoraj widział na początku XX wieku podróżnik Wacław Świąt-
kowski: „Nieznacznie z leśnych otoczy wyłania się Biłgoraj, opuszczony, 
zaniedbany, bez bruków prawie. Ulice toną w błocie; domy drewniane, dość 
czyste. Miasto nie ma zajazdu, ani jadłodajni. Handel w rękach Żydów […]. 
Mieszkańcy tutejsi, bez różnicy płci i narodowości, wyrabiają sita i przetaki. 
W każdym domu wre praca na małych warsztacikach, przypominających 
kształtem i strukturą warsztaty tkackie […]. Dziś wyrób sit podupadł; daw-

Puszcza Solska: przewodnik (Rzeszów 2009) 5-6.
4 P. Wład, «Puszcza Solska, Biłgoraj», 5-6.
5 J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłgoraja (Lublin 1985) 
11-12.
6 H. Lawera, A. Bata, T. Brytan, Powiat biłgorajski (Krosno 2000) 32.
7 H. Lawera, A. Bata, T. Brytan, Powiat biłgorajski, 32; J. Markiewicz, R. 
Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, 53.
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niej dosięgał olbrzymich liczb, a roczny obrót wynosił paręset tysięcy rubli 
[…]”8.

Podczas powstania styczniowego Biłgoraj i okolica wchodziły w skład 
guberni lubelskiej, a według nomenklatury powstańczej – do województwa 
lubelskiego, które razem z województwem podlaskim na północy tworzyło 
jeden teren operacyjny dla oddziałów powstańczych. Województwo lubel-
skie obejmowało południowe powiaty guberni: zamojski, hrubieszowski, 
lubelski i krasnostawski. Ziemia Biłgorajska wchodziła w skład powiatu 
zamojskiego9.

W większości ludność ówczesnego Biłgoraja sprzyjała ruchowi po-
wstańczemu. Inteligencja biłgorajska brała aktywny udział w konspiracji. 
Rewolucyjnym naczelnikiem miasta został aptekarz Julian Jasieński, ak-
tywnie działali też burmistrz Antoni Maluczkiewicz, poczmistrz Trębicki, 
rejent Podbielski. Do ruchu patriotycznego włączyło się też duchowień-
stwo, na czele z proboszczem Bartłomiejem Chwałą wywodzącym się 
z rodziny sitarskiej10. W konspiracji brał też udział Józef Skowierzak, 
organista pobliskiego kościoła w Puszczy Solskiej. Działacze ci wciągali 
do organizacji spiskowej mieszkańców Biłgoraja, a Jasiński prowadził 
agitację również poza miastem, w okolicznych miasteczkach i wsiach. Po 
wybuchu powstania i wycofaniu się garnizonu carskiego z miasta Biłgoraj 
był punktem zaopatrzeniowym dla działających w okolicy powstańców. 
Kilkunastu Biłgorajan wzięło bezpośredni udział w walkach, głównie 
młodzi uczniowie i terminatorzy rzemieślniczy. Bili się w zwycięskiej 
bitwie pod Panasówką w oddziale „Lelewela” 3 września 1863. Część 
z nich po bitwie wróciła do domów, a losy kilku innych nie są znane do 
dzisiaj11.

Większość chłopów zachowała postawę bierną wobec powstania. Nie 
zmienia to faktu, że chłopi na terenach Podlasia i Lubelszczyzny mocniej 
opowiedzieli się za powstaniem niż w zachodnich regionach Królestwa. 
Mogło to być spowodowane już wcześniejszą propagandą wśród ludności 

8 W. Świątkowski, Płockie i południowa Lubelszczyzna. Trzecia wycieczka po 
kraju (Warszawa 1927) 55.
9 L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka (Warszawa 1966) 27.
10 J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, 141.
11 J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, 144-145.
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wiejskiej, szczególnie na Podlasiu12. Ważne jest też, że nie doszło na Zamoj-
szczyźnie do większych wystąpień przeciw szlachcie. Część włościan wzięła 
bezpośredni udział w walkach. Chłopscy dowódcy tworzyli samodzielne 
oddziały złożone z włościan, dzielnie „uprawiające partyzantkę”, często 
we współdziałaniu z innymi partiami. Partie takie najwcześniej pojawiły się 
w południowej Lubelszczyźnie. Włościanie wstępowali też do „szlachec-
kich” oddziałów powstańczych, tworząc w nich liczne kompanie kosynie-
rów i drągalierów (posiadających jako broń kije i drągi). Kilkuset chłopów 
z Zamojszczyzny, pod dowództwem sołtysa Pawła Parady, przyłączyło się 
do powstańców Jana Zapałowicza w połowie maja 1863 i wzięło udział 
w walkach pod Tyszowcami i Tuczapami. Biło się tam też zapewne wielu 
gospodarzy, a także ich synów z wsi pod Biłgorajem. Włościanie z oddziału 
Parady nie godzili się na traktowanie ich gorzej niż innych powstańców, 
domagając się sprawiedliwych stosunków wewnątrz partii13.

Wielu chłopów walczyło w oddziałach „Lelewela”, ceniąc jego prostotę 
i przystępność (nazywali go „Nacelnik Lewel”)14. Pomagali również w inny 
sposób, na przykład informując powstańców o działaniach zaborcy. Dzięki 
informacjom włościan spod Łukowej o ruchach wojsk rosyjskich „Lelewel” 
stoczył udaną potyczkę pod Łysą Górą podczas swojej II kampanii. Po bitwie 
niektórzy chłopi z okolicy zabrali rannych Polaków do domów i opiekowali 
się nimi. Znając dobrze teren wokół swoich wiosek, często służyli jako prze-
wodnicy. Jednak byli też wśród nich szpiedzy i zdrajcy informujący Rosjan 
o sytuacji powstańców, a nawet prowadzący ich na obozy15. „Lelewel” karał 
śmiercią takie zachowania − wydał około 40 wyroków16.

Ważną rolę w działaniach powstańczych na ziemi biłgorajskiej odegrała 
Puszcza Solska. Tak wielki, bo liczący dzisiaj 124 tys. ha, zwarty obszar 
leśny, do tego przechodzący częściowo za ówczesną granicę austriacko
-rosyjską, był niezwykle sprzyjający w działaniach partyzanckich nie tyl-

12 S. Kieniewicz, Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym (Wrocław 
1953) 266.
13 S. Kieniewicz, Sprawa włościańska, 332.
14 Piotr Krakowianin (J.K. Turski), Marcin Lelewel Borelowski (Kraków 1863) 
31.
15 Piotr Krakowianin (J.K. Turski), Marcin Lelewel, 22-23.
16 K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel” – blacharz-pułkownik 
powstania 1863 roku (Warszawa 1964) 70.
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ko w powstaniu styczniowym, ale także w ciężkich walkach partyzantów 
w czasie II wojny światowej. Wprawdzie teren ten nie był tak dogodny dla 
powstańców, jak obszar górzysty i zalesiony, z licznymi kotlinami i niedo-
stępnymi zakamarkami (takie warunki były w Górach Świętokrzyskich), 
jednakże liczne lasy i bagna dawały możliwość zakładania obozów ćwi-
czebno-werbunkowych czy też skrycia się przed wrogiem i zorganizowania 
skutecznej zasadzki17.

Aż 94% ogólnej powierzchni Puszczy Solskiej stanowią lasy iglaste, 
głównie sosna rosnąca w warunkach suchych i bagiennych. Występuje tu 
także licznie brzoza i miejscowo drzewostany liściaste. Są tu liczne wzniesie-
nia leśne, a z powodu dużego nawilgocenia (dzisiaj jest to mniej widoczne) 
przepływa tędy cały system rzek i potoków. W XIX wieku przy niewielkiej 
ilości dróg ciężką przeszkodę w marszu, szczególnie dla regularnej armii, 
stanowiły mokradła i bagna znajdujące się nad Tanwią oraz w dolinach 
mniejszych rzek – Szumu i Niepryski czy na wschód od Biłgoraja (dzisiaj 
tzw. Wielkie Bagno)18.

Wacław Świątkowski pisze o Puszczy Solskiej: „Od Frampola do Bił-
goraja i dalej aż po San ciągną się piaski i olbrzymie lasy, należące do 
Ordynacji Zamojskiej. Całą drogę odbywam pieszo. Morze piasku tonie 
w zielonym morzu drzew iglastych. Piękny krajobraz leśny przypomina mi 
bardzo Puszczę Kurpiowską. Jestem faktycznie w granicach puszczy, zw. 
Solską. Na drodze cisza. Nikt tędy nie idzie i nikt nie jedzie. W lesie też cisza, 
jak gdyby życie wymarło. Powietrze duszne, przesycone aromatem sosen. 
Upał dokucza bardzo, zupełny brak przewiewu. […] Piękne lasy iglaste 
ciągną się zwartą ścianą wzdłuż piaszczystego gościńca do samego prawie 
Krzeszowa, ponad San, który na niewielkiej przestrzeni tworzy tu granicę 
między Królestwem a Galicją. Głębokie piaski ani na chwilę nie pozwalają 
korzystać mi z roweru. Muszę iść pieszo. Kilkumilowy spacer nie nuży 
i nie męczy, tyle tu cieniu, aromatu, tyle wysmukłych sosen i stożkowatych 
świerków, tyle spokoju […]”19.

Dla powstańców tereny Puszczy Solskiej stanowiły dobre miejsce do 
zakładania trudno dostępnych dla Rosjan obozowisk, w których szkolono 
17 L. Ratajczyk, Polska wojna, 31.
18 T. Mencel, «Znaczenie lasów Lubelszczyzny w walkach powstańczych 1863 
roku», w: Puszcze i lasy w działaniach wojennych (Białystok 1981) 75-76.
19 W. Świątkowski, Płockie i południowa Lubelszczyzna, 54, 56.
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i werbowano ochotników przed ruszeniem w głąb kraju. Nowo formowane 
oddziały znajdowały tu pierwsze schronienie w Królestwie, gdzie otrzymy-
wały transporty broni i amunicji z bliskiej Galicji. Dobrze ulokowane i ukryte 
obozy były stałym miejscem powrotów oddziałów po walkach i manewrach, 
gdzie odpoczywano i zbierano ponownie siły. W niektórych obozach budo-
wano szałasy i kuchnie polowe, organizowano też place ćwiczeń. W gęstych 
Lasach Janowskich i Biłgorajskich były ukryte miejsca przerzutowe broni 
i zaopatrzenia, gdzie powstańcy uzupełniali wyposażenie przed dalszymi 
pochodami i walkami20.

Obozy takie „Lelewel” zakładał w lasach Puszczy Solskiej, wśród bagien 
na południowy wschód od Biłgoraja, podczas II i IV kampanii. Nie przetrwa-
ły one jednak długo. Przygraniczny teren nie był sprzyjający do dłuższego 
pobytu większych partii, gdyż silne wojska rosyjskie tropiły i atakowały 
powstańców, chcąc ich rozbić, nim wejdą w głąb kraju.

Leśne kryjówki stanowiły również miejsce zakopywania broni i za-
opatrzenia w razie otoczenia przez wroga lub rozpuszczenia oddziału. Gdy 
partia była rozbita, mniejsze grupki powstańców przedostawały się leśnymi 
drogami w umówione miejsce zbiórki, co dawało możliwości dalszej walki. 
Często również rozpuszczano otoczony oddział jeszcze przed walką, infor-
mując powstańców o miejscu i czasie ponownej zbiórki. Broń zakopywano 
niedaleko granicy galicyjskiej, przed wycofaniem się za kordon, i często 
odzyskiwano ją po ponownym zorganizowaniu oddziału. Metody te stoso-
wali dobrze poruszający się po leśnym terenie dowódcy jak „Lelewel” czy 
Karol Krysiński21.

Prawie całkowity brak utwardzanych i zadbanych dróg w Puszczy 
Solskiej dawał możliwość wciągnięcia regularnego wojska nieprzyjaciela 
w głąb lasów i wykorzystania dogodnych warunków terenowych na swoją 
korzyść. Często atakowano z zaskoczenia, gdy nieprzyjaciel maszerował 
leśnym traktem. Piechota powstańcza przyjmowała pozycję wyjściową na 
skraju lasu, zazwyczaj tworząc kilka linii bojowych. Dopuściwszy wojsko 
rosyjskie na odległość strzału, atakowano salwami karabinierów, a później 
na zaskoczonych przeciwników ruszał atak kosynierów22. Gdy wróg wiedział 

20 T. Mencel, Znaczenie lasów, 76-79.
21 T. Mencel, Znaczenie lasów, 76-79
22 T. Mencel, Znaczenie lasów, 77.
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o położeniu powstańców, stosowano podobną taktykę, również lokując woj-
sko na skraju lasu, gdy była taka możliwość. Wykorzystywano wzniesienia, 
kotliny i leśne pagórki, na których łatwiej było się bronić. Często zmieniano 
pozycję, wycofywano się i atakowano ponownie, nie prowadzono raczej 
pościgów za uciekającym nieprzyjacielem.

Fragment granicy galicyjskiej, leżący na południowy wschód od Bił-
goraja, przecinał w sztuczny sposób Puszczę Solską, co umożliwiało dość 
łatwe przerzucanie oddziałów, zaopatrzenia i uzbrojenia w głąb Królestwa. 
Najczęściej przeprawiano się w okolicach Tarnogrodu, a dalej idąc na pół-
nocny-wschód wzdłuż granicy, wykorzystywano gęste lasy Puszczy i ma-
szerowano w głąb Królestwa. Często też wybierano drogę na zachód od 
Tarnogrodu, maszerując nad granicą, a później skręcając na północ23.

3. Walki na Ziemi Biłgorajskiej w powstaniu styczniowym

Marcin Borelowski „Lelewel”, choć najlepiej zapamiętany przez ludność 
Ziemi Biłgorajskiej, nie był jedynym dowódcą walczącym w tych okolicach. 
Po innych powstańcach, Leonie Czechowskim czy gen. Antonim Jeziorań-
skim, również pozostały trwałe do dziś pamiątki z roku 1863, takie jak po-
mniki w miejscach walk czy w większości bezimienne mogiły powstańcze, 
porozrzucane po cmentarzach i przy drogach. Wiele z opowieści o powstaniu 
dzisiaj są już zapomniane, a nazwiska złożonych w bezimiennych mogiłach 
powstańców − nieznane.

Już pod koniec stycznia 1863 roku w Zwierzyńcu będącym centrum 
zarządu Ordynacji Zamojskiej sformował się liczący kilkudziesięciu ochotni-
ków oddział powstańczy pod dowództwem leśniczego Hugona Gramowskie-
go, który kilka dni wcześniej szczęśliwie napadł na posterunek rosyjski w Jó-
zefowie Ordynackim. Pełni entuzjazmu powstańcy przedarli się lasami pod 
Szczebrzeszyn, gdzie zostali jednak pobici pod bramami miasta. Kilka dni 
później zaatakowali garnizon rosyjski w Tomaszowie Lubelskim. Wprawdzie 
powstańcom udało się wypędzić wroga z miasta, jednak szybkie kontrude-
rzenie Rosjan zniweczyło te sukcesy. Ranny w walce leśniczy Gramowski 
został dobity przez żołnierzy carskich, a dowództwo nad 200-osobowym 

23 J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, 141.
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oddziałem przejął Feliks Walezy-Piasecki. Toczył on walki o Tomaszów, 
które zakończyły się klęską powstańców i rzezią miasta24. 

Powstanie na Ziemi Biłgorajskiej ucichło tylko na miesiąc. W połowie 
marca 1863 w okolicach Tarnogrodu do Kongresówki wkroczył silny oddział 
pod dowództwem pułkownika Leona Czechowskiego. Dobrze uzbrojeni 
i zaopatrzeni powstańcy, opuściwszy Tarnogród, ruszyli najpierw na północ, 
a pod Księżpolem skręcili na zachód i, po kilku dniach manewrowania nad 
granicą, walczyli na bagnach pod Potokiem i pod nieistniejącą dzisiaj wsią 
Suszki, gdzie po potyczce kawalerii powstańczej z jazdą rosyjską na moście 
nad Tanwią doszło do ciężkiej bitwy na skraju lasu niedaleko Budziarzy25. 
Wszystkie te potyczki stoczono w dniu 19 marca, a walki trwały do wieczo-
ra. Czechowski zdołał utrzymać się w przygranicznych terenach Królestwa 
i chcąc przedrzeć się w głąb kraju, maszerował na północ, mając blisko po 
lewej granicę galicyjską. Po ciężkim nocnym marszu, już rankiem dnia na-
stępnego, zmęczeni powstańcy przyjęli bitwę niedaleko Biłgoraja, pod wsią 
Ciosmy, na leśnej, dobrze wybranej pozycji. Przewaga wroga była wyraźna 
− Czechowski podaje liczbę Rosjan na 3000. W ciężkiej, 3-godzinnej walce, 
atakując bagnetami, powstańcy po raz kolejny odepchnęli Rosjan, jednak 
dwudniowe marsze, ciągłe potyczki i straty w rannych i zabitych stawiały 
dalszą kampanię pod znakiem zapytania. Do tego negatywnie na morale 
wymęczonego oddziału wpływała bliskość granicy austriackiej. Aby ocalić 
resztę ludzi, Czechowski zdecydował się wycofać za kordon, po drodze 
walcząc jeszcze z Rosjanami26.

W tym samym czasie, gdy Czechowski po nieudanej kampanii przecho-
dził granicę, pod Krasnobród podchodził oddział Marcina Borelowskiego 
„Lelewel”, który zatrzymał się 23 marca 1863 roku w lasach oddalonych 
o kilometr od Krasnobrodu. Wieczorem z Krasnobrodu dotarły informacje 
o wojsku rosyjskim idącym z południowego wschodu27. Aby oddalić się od 
miasta, „Lelewel” zarządził marsz w gęste lasy na południe. Po dwóch godzi-

24 H. Matławska, Zwierzyniec, 155-157.
25 «Raport płk. Leona Czechowskiego», w: S. Kieniewicz, Dokumenty tereno-
wych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864 (Wrocław 1976) 13-
14.
26 L. Weeber, «Wyprawa Czechowskiego», w: W czterdziestą rocznicę stycznio-
wego 1863-1864 (Lwów 1903) 488-490. 
27 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86-87; „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
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nach pochodu powstańcy zatrzymali się w uroczysku św. Rocha, niedaleko 
starej kaplicy pod wezwaniem tego świętego. „Lelewel” postanowił zorga-
nizować tam zasadzkę, atakując kolumnę rosyjską, gdy ta będzie maszero-
wała drogą przez gęsty las28. Nieprzyjaciel dał się zaskoczyć w początkowej 
fazie bitwy. Rozpoczęła się ciężka walka, do której włączyła się reszta sił 
powstańczych, głównie kosynierzy29. Widząc, że przewaga oddziału majo-
ra Ogolina jest coraz wyraźniejsza, „Lelewel” zdecydował się na odwrót. 
Oddział „Lelewela” został rozbity. W bitwie pod Krasnobrodem zginęło 42 
powstańców, a 14 zostało rannych30.

Po klęsce krasnobrodzkiej, pod koniec marca 1863 roku pułkownik 
Borelowski udał się przez granicę rosyjsko-austriacką do Galicji, aby zebrać 
nowy oddział powstańczy. Nowy oddział przekroczył granicę 8 kwietnia 
wieczorem. Powstańcy wkroczyli do Królestwa często używanym szlakiem 
pod Tarnogrodem. Po ciężkim marszu obóz rozbito w lasach na północ od 
malutkiej wsi Borowe Młyny. Szkolenie i organizacja oddziału w lasach 
między wsią Borowiec a Józefowem Ordynackim trwały do 16 kwietnia, 
kiedy doszło do pierwszych walk. Od zachodu szła kolumna rosyjska na 
czele z majorem Szternbergiem licząca około 800 żołnierzy31. „Lelewel” 
zajął pozycję na wzniesieniu w borowskim lesie, nad rzeką Czarną. Około 
godziny 4 po południu trzy setki powstańców zostało zaatakowanych przez 
około 800 Rosjan. Dobre miejsce ustawienia oddziału i lesisty teren dawały 
szansę na podjęcie w miarę wyrównanej walki z wrogiem. W trakcie walki 
część oddziału polskiego została wyparta za bliską granicę austriacką. Wie-
czorem pułkownik Borelowski zarządził odwrót całego oddziału32.

Przez kilka następnych dni partia nadal była tropiona przez Rosjan. 
Tak było do dnia 24 kwietnia, kiedy partia znalazła się w lesie Dębowce, 
kilka kilometrów na południowy zachód od Józefowa. Około godziny 5 po 
południu zaczęto rozbijać obóz na małej polanie nad bagnem. Zaatakowały 
wojska majora Ogolina (walczącego już z „Lelewelem” pod Krasnobrodem, 
miesiąc wcześniej) i podpułkownika Tołmaczewa w sile 4 rot piechoty, 
sotni Kozaków i 2 armat, czyli około 900 żołnierzy. Wśród 70 szybko ze-

28 „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
29 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86-87; H. Matławska, Zwierzyniec, 51.
30 „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
31 L. Ratajczyk, Polska wojna, 283; „Czas” 1863, nr 91 z 22 IV, 2.
32 L. Ratajczyk, Polska wojna, 283.
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branych ochotników, którzy mieli osłaniać odwrót przez bagna, byli także 
poeta Mieczysław Romanowski i Gustaw Wasilewski. Łącznie straty polskie 
wyniosły 27 zabitych. Część ochotników zdołała przedrzeć się przez bagno 
i ujść z życiem33. „Lelewel”, poświęcając część swoich powstańców, zdołał 
ujść z okrążenia i ukryć się z resztą oddziału głębiej w lasach. Nie uchroniło 
go to jednak przed rozwiązaniem zdziesiątkowanej partii.

Jeszcze bardziej rozsławiona i uznawana w historiografii za jedną 
z większych w powstaniu jest bitwa pod Kobylanką, a właściwie dwie bi-
twy stoczone w tym miejscu 1 i 6 maja 1863 roku. Las Kobylanka, leżący 
w Puszczy Solskiej na granicy austriacko-rosyjskiej, stał się miejscem walk 
oddziału gen. Antoniego Jeziorańskiego, kilka dni po rozbiciu powstańców 
„Lelewela” pod niedalekim Józefowem. Dobrze wyposażony i uzbrojony, 
liczący około 700 żołnierzy oddział Jeziorańskiego stanął w lesie, na samej 
granicy galicyjskiej i zamiast iść dalej, czekano na nieprzyjaciela w dobrze 
bronionym obozie na wzgórzu. 1 maja obóz zaatakowało około tysiąca Ro-
sjan, jednak doskonała pozycja obronna powstańców szybko zdecydowała 
o zwycięstwie. Rosjanie wycofali się i przez 5 dni zbierali większe siły do 
ataku. Tymczasem Jeziorański nie wykorzystał szansy przebicia się w głąb 
Kongresówki. Umacniał obóz, budując zasieki, otrzymał też niezbędną 
dostawę naboi, których po pierwszej bitwie zaczęło brakować34.

Wzmocnione siły rosyjskie rozpoczęły atak 6 maja, próbując okrążyć 
obóz ze wszystkich stron. Ciężkie walki, trwające do wieczora, zdziesiątko-
wały obie strony. Sam generał Jeziorański brał udział w ataku na bagnety. 
Ciągłe i ponawiane ataki rosyjskie zostały odparte i wieczorem przetrzebione 
roty rosyjskie wycofały się, tracąc w rannych i zabitych około 400 ludzi. 
Wysokie straty powstańców w praktyce uniemożliwiły prowadzenie dalszej 
kampanii35. Mimo zwycięstwa ten dobrze rokujący oddział nie odegrał już 
większej roli w powstaniu. Po spaleniu obozu pod Kobylanką Jeziorański 
ruszył na zachód, wzdłuż granicy. Pod Hutą Krzeszowską zdecydował się 
zakopać broń (odkopaną przez „Lelewela” na początku jego trzeciej kam-
panii) i ze stopniałym do około 100 ludzi oddziałem przejść do Galicji36.

33 H. Matławska, Lasy, 53-54; S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 87.
34 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 88.
35 M. Neuster, «Pod Kobylanką», w: W czterdziestą rocznicę powstania stycz-
niowego 1863-1864 (Lwów 1903) 311.
36 H. Matławska, Lasy, 62-64.
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Latem 1863 roku powstanie weszło w fazę kulminacyjną. W oddziałach 
partyzanckich walczyło jednocześnie ponad 20 tysięcy ludzi, a poparcie 
społeczeństwa dla sprawy narodowej było tak silne, jak nigdy do tej pory 
w powstaniu. Kolejny, już czwarty oddział pod komendą pułkownika Bo-
relowskiego organizował się nad granicą rosyjsko-austriacką. Składał się 
on głównie z rzemieślników i młodzieży akademickiej, nie brakowało też 
szlachty i chłopów, którzy dołączali do oddziału już po wyruszeniu do Kon-
gresówki37. Partia ta była największą, jaką zdarzyło się dowodzić Borelow-
skiemu. Dużą pomoc w organizacji oddziału zapewniała mu doświadczona 
kadra oficerska. Stojąc przez kilka dni pod Józefowem, „Lelewel” nadal cze-
kał na resztę zaopatrzenia i uzupełniał oddział ochotnikami. Jednak szybko, 
bo już 1 września, rozesłane po okolicy patrole przyniosły wieści o ruchach 
wojsk rosyjskich chcących okrążyć obozowisko oddziału. Wieczorem 1 
września powstańcy dotarli pod Biłgoraj i rozłożyli obóz we wsi Wola. Pod 
Biłgorajem 2 września 1863 roku doszło do potyczki oddziału pułkownika 
Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka” wspartego kawalerią z oddziału „Le-
lewela” z oddziałem rosyjskim. „Ćwiekom” udało się wycofać w kierunku 
Bukowej, a powstańcom Lelewela – do obozu pod Wolą38.

3 września partia „Ćwieka” i oddział „Lelewela” spotkały się w Buko-
wej i razem podjęły marsz na wschód, w kierunku Zwierzyńca. W południe 
powstańcy docierają leśnym traktem do Panasówki, gdzie tego dnia doszło 
do największej bitwy powstania styczniowego na Biłgorajszczyźnie i jed-
nej z większych w całym powstaniu. Powstańcy zajęli pozycję na wzgórzu 
nad Panasówką (od tego wydarzenia zwane jest „wzgórzem Polak”). Na 
sąsiednim wzgórzu szykowały się do bitwy siły rosyjskie pod wodzą ma-
jora Sternberga. Wkrótce do ataku ruszyła piechota rosyjska. Po przejściu 
Rosjan przez zagajnik rozpoczęła się na całej linii bitwa strzelecka. Po 
dwóch godzinach walk „Lelewel” postanowił oskrzydlić stanowiska armat 
moskiewskich znajdujących się niedaleko folwarku Poręby, co stało się 

37 J. Gordon, Obrazki galicyjskie (Sanok 1869) 150.
38 „Czas” 1863, nr 204 z 8 IX, 1; «Raport płk. „Lelewela” o zwycięstwie pod 
Terespolem», w: S. Kieniewicz, Dokumenty terenowych władz wojskowych po-
wstania styczniowego 1863-1864 (Wrocław 1976) 65. Z raportu pułkownika wy-
nika, że już wcześniej zdawał on sobie sprawę ze zbliżania się oddziału „Ćwieka” 
spod Kraśnika. Dlatego też rozsyłał podjazdy w celu zdobycia większej ilości 
informacji o jego ruchach. 
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przełomowym momentem bitwy. Walki toczące się przy płonącym folwarku 
wygasały powoli i trwały do godziny 10 w nocy. Pobici na wszystkich po-
zycjach Rosjanie wycofywali się w kierunku Biłgoraja, mszcząc się na ran-
nych powstańcach. Straty po obu stronach były znaczne. Około 50 zabitych 
pochowano następnego dnia we wspólnej mogile pod lasem, a w osobnym 
grobie złożono Węgra Edwarda Nyariego39.

Po klęskach powstańczych pod Fajsławicami i pod Batorzem powstanie 
na Lubelszczyźnie ucichło. Zabrakło już „Lelewela”, który zginął w bitwie 
pod Batorzem 6 września 1863 roku40. Walki w okolicach Biłgoraja wyga-
sały. Jesienią działania partyzanckie prowadziły kilkudziesięcioosobowe 
grupy, głównie kawalerii, starając się manewrować między kolumnami 
rosyjskimi. Jeszcze zimą maszerowały tędy małe partie Walerego Kozłow-
skiego i Karola Krysińskiego, jednak i ci dowódcy wkrótce wycofali się za 
kordon41. Walczyły jeszcze resztki najbardziej wytrwałych, chowających się 
po leśnych komyszach, a niekiedy wśród wiejskiej ludności. Wojska carskie 
przeszukiwały lasy, rozbijając większe oddziały, zbierały i niszczyły miejsca 
przechowywania broni42.

4. Zakończenie

Celem niniejszego artykułu było udowodnienie, że na Ziemi Biłgo-
rajskiej doszło do ważnych walk zbrojnych i przemarszów w powstaniu 
styczniowym, a sam obszar miał znaczenie strategiczne w przemarszach 
oddziałów powstańczych zza granicy galicyjskiej do Królestwa Kongreso-
wego. Osiągnięcie wyżej postawionego celu było możliwe dzięki pokazaniu 
położenia i znaczenie Biłgorajszczyzny podczas powstania styczniowego, 
czemu poświęcona była pierwsza część niniejszego opracowania, oraz prze-
śledzeniu walki zbrojnej na Ziemi Biłgorajskiej w powstaniu styczniowym, 
o czym można przeczytać w drugiej części opracowania.

39 «Raport płk. „Lelewela” o zwycięstwie pod Terespolem», 65.
40 „Czas” 1863, nr 216 z 23 IX, 2.
41 J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłoraja, 144; H. Ma-
tławska, Lasy, 114.
42 T. Mencel, Znaczenie lasów, 80.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz można zaobserwować, że czyn-
niki geograficzne, takie jak duże zalesienie, brak dobrej jakości dróg, wiele 
cieków wodnych i mało mostów sprawiały, że teren Ziemi Biłgorajskiej był 
podczas powstania styczniowego dobrym obszarem do działań dla oddziałów 
partyzanckich. Potwierdzają to liczne bitwy, potyczki, obozy powstańcze 
oraz przemarsze przez teren Biłgorajszczyzny, które miały miejsce w latach 
1863-1864.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Losy biłgorajskiego zgrupowania partyzanckiego 
mjr. Edwarda Markiewicza „Kaliny”  

podczas akcji Sturmwind II w czerwcu 1944 roku

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Zamojszczyzny była II wojna światowa. 
Silny opór ludności przeciw okupantom niemieckim doprowadził do powstania licz-
nych oddziałów partyzanckich na terenie m.in. Puszczy Solskiej. Wojsko niemieckie 
chciało zniszczyć oddziały partyzanckie działające na zapleczu zbliżającego się frontu 
wschodniego. W czerwcu 1944 roku Niemcy przeprowadzili akcje przeciwpartyzanckie 
o kryptonimach Sturmwind I i Sturmwind II. Akcja Sturmwind II objęła tereny lasów 
tereszpolskich i józefowskich, gdzie mieściło się zgrupowanie AK-BCh dowodzone przez 
mjr. Edwarda Markiewicza „Kalinę”. Partyzanci wycofywali się w głąb Puszczy Solskiej, 
a niemieckie okrążenie się zacieśniało. 25 czerwca 1944 roku doszło do tragicznej bitwy 
pod Osuchami, podczas której zgrupowanie partyzanckie zostało rozbite.

Słowa kluczowe:  II wojna światowa; Puszcza Solska; Armia Krajowa; bitwa pod Osucha-
mi; Edward Markiewicz „Kalina”

1. Wprowadzenie

II wojna światowa była najważniejszym wydarzeniem w dziejach Za-
mojszczyzny. Przeprowadzone przez Niemców operacje Sturmwind I i Stur-
mwind II w czerwcu 1944 roku były niejako ostatnim epizodem okupacji 
niemieckiej i pozostawiły niezatarte ślady w świadomości okolicznych 
mieszkańców. Celem niniejszego artykułu jest wskrzeszenie pamięci o lo-
sach biłgorajskiego zgrupowania partyzanckiego AK-BCh dowodzonego 
przez mjr. Edwarda Markiewicza „Kalinę” podczas akcji Sturmwind II 
w dniach 22–25 czerwca. Klęska zgrupowania w bitwie pod Osuchami 25 
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czerwca 1944 roku okazała się jednym z największych starć partyzanckich 
podczas II wojny światowej w okupowanej Polsce.

W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych 
i kluczowych wydarzeń z dziejów zgrupowania w dniach 22–25 czerwca 
1944 roku. Do charakterystyki dziejów zgrupowania wykorzystano monu-
mentalne opracowania o ruchu partyzanckim na Zamojszczyźnie Jerzego 
Jóźwiakowskiego oraz Jerzego Markiewicza1. Do opisu przemarszu zgru-
powania w głąb Puszczy Solskiej posłużono się publikacjami regionalnymi 
oraz nieznaną relacją por. Konrada Bartoszewskiego „Wira”2. Losy zgru-
powania partyzanckiego w trakcie bitwy pod Osuchami omówiono, wy-
korzystując wspomnienia uczestników bitwy oraz opracowanie obrazujące 
operację z perspektywy niemieckiej3. W pierwszej części artykułu została 
nakreślona geneza niemieckich akcji przeciwpartyzanckich Sturmwind 
I i Sturmiwnd II. W kolejnych partiach omówiono losy biłgorajskiego 
zgrupowania partyzanckiego AK-BCh w dniach 22–25 czerwca 1944 
roku z uwzględnieniem przemarszu w głąb Puszczy Solskiej oraz bitwy 
pod Osuchami.

2. Geneza akcji Sturmwind II

Puszcza Solska była ważnym terenem dla ruchu oporu na Zamojszczyź-
nie. Ogromny kompleks leśny rozciągający się w pobliżu ważnych arterii 
komunikacyjnych (linia kolejowa na wschód) stanowił dobre miejsce do 
prowadzenia dywersji. Śródleśne wsie, których mieszkańcy byli dobrze 
ustosunkowani do partyzantów, były bezcennymi punktami aprowizacyjnymi 
oraz miejscami rekrutacji ochotników4. Wiosną 1944 roku Biłgorajszczyzna 

1 Chodzi tutaj m.in. o monumentalną pozycję: J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na 
Zamojszczyźnie (Lublin 2007) oraz J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią partyzantów 
(Lublin 1987).
2 Dominik Róg, Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I (Biłgoraj 2016) oraz 
Dominik Róg, Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część II (Biłgoraj 2017).
3 Będą to m.in.: Z. Jakubik, ps. Marek, «Z wrażeń i przeżyć szeregowca partyzan-
ta w lasach biłgorajskich», w: Z. Klukowski, Zamojszczyzna w walce z Niemcami (Za-
mość 1946) 139-191, a także opracowanie: K. Kopera, Puszcza Solska 1944 – Wehrmacht 
w walce z polskim państwem podziemnym (Łukowa 2013).
4 Por. Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers.
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oraz Puszcza Solska znalazły się pod niemal całkowitą kontrolą partyzantów. 
Ogromne tereny leśne były dla sił niemieckich w praktyce niedostępne, 
a rządzili w nich ludzie z ruch oporu.

Tymczasem Niemcy w lutym 1944 roku uznali Generalne Gubernator-
stwo za teren operacyjny zbliżającego się frontu wschodniego. Spowodo-
wało to zmianę strategii okupantów w walce z jednostkami partyzanckimi 
stacjonującymi także w Puszczy Solskiej. Od tej pory punkt ciężkości walki 
z podziemnym ruchem zbrojnym został zmieniony z jednostek policyjnych 
na Wehrmacht. Głównym zadaniem wojska niemieckiego stała się ochrona 
linii komunikacyjnych na zapleczu frontu wschodniego5.

Sztab wojsk niemieckich podjął decyzję o zniszczeniu największych baz 
partyzanckich w Lasach Parczewskich, Lasach Janowskich oraz w Puszczy 
Solskiej. Decyzją najwyższych władz GG zaplanowano przeprowadzenie 
wielkiej akcji przeciwpartyzanckiej z wykorzystaniem dużych sił wojsko-
wych, która nosiła kryptonim „Maigewitter” (‘Burza majowa’). Jej pierwszy 
etap został przeprowadzony w Lasach Parczewskich na północy Lubelsz-
czyzny w maju 1944 roku, z kolei drugi etap (o kryptonimie „Sturmwind”) 
zaplanowany został na czerwiec 1944 roku w Lasach Janowskich i Puszczy 
Solskiej6.

Do rozprawienia się z siłami partyzanckimi w Puszczy Solskiej Niemcy 
wykorzystali aż 3 dywizje Wehrmachtu oraz siły wsparcia, łącznie ponad 
30000 żołnierzy oraz artylerię i lotnictwo. Już kilka dni po ukończeniu 
akcji „Sturmwind I” w Lasach Janowskich, podczas której oddziały ra-
dzieckie, AL oraz oddział NOW-AK wyrwały się z okrążenia niemieckiego 
pod Porytowym Wzgórzem, Niemcy 18 czerwca 1944 roku otoczyli lasy 
na południowy-wschód od Biłgoraja7. Tutaj mieściły się znaczne siły par-
tyzanckie o różnorakiej proweniencji. W niniejszym artykule prześledzimy 
losy zgrupowania AK-BCh dowodzonego przed inspektora zamojskiego AK 
mjr. Edwarda Markiewicza „Kalinę”, którego początków należy upatrywać 
w konsolidacji sił pod Trzepietniakiem 22 czerwca 1944 roku.

5 J. Wołoszyn, «Geneza i przebieg niemieckich akcji o kryptonimie „Sturmwind” 
I i „Sturmwind” II», Zeszyt Osuchowski 5 (Osuchy 2008) 4-5.
6 Z. Mańkowski, Miedzy Wisłą a Bugiem 1939 – 1944. Studium o polityce okupanta 
i postawach społeczeństwa (Lublin 1978) 432-433.
7 K. Kopera, Puszcza Solska 1944, 35-38.
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3. Przemarsz zgrupowania AK-BCh

21 czerwca 1944 roku oddziały Wehrmachtu weszły w głąb Puszczy Sol-
skiej w celu zniszczenia zgrupowań partyzanckich i oczyszczenia przedpola 
zbliżającego się frontu wschodniego, tym samym rozpoczynając tragiczną 
w skutkach dla partyzantów akcję „Sturmwind II”. Dowódca zgrupowania 
major Edward Markiewicz „Kalina” wydał rozkaz koncentracji oddziałów 
partyzanckich AK i BCh stacjonujących w lasach tereszpolskich. Rankiem 
22 czerwca 1944 roku w obozie por. Konrada Bartoszewskiego „Wira” 
koło Kaplicznej Góry (pod Trzepietniakiem) znalazły się oddziały Armii 
Krajowej dowodzone przez por. Józefa Steglińskiego „Corda”, Józefa Ma-
zura „Skrzypika” (tzw. oddział Wara), Jana Kryka „Topolę” (tzw. oddział 
Groma), Adama Haniewicza „Woynę” (I Kompania Sztabowa Inspektoratu 
Zamojskiego AK), przy której znajdował się major „Kalina”. Oprócz od-
działów AK w obozie znalazł się także oddział BCh „Rysia” (dowodzony 
przez Antoniego Warchała „Szczerbę”) oraz pluton Ryszarda Siwińskiego 
„Korczaka” z oddziału AK „Podkowy”8.

Już 21 czerwca partyzanci „Corda” stacjonujący pod Biłgorajem toczy-
li opóźniający bój z Niemcami, a oddział „Woyny” walczył w godzinach 
porannych 22 czerwca na Kobylim Grzbiecie9. Po odprawie dowódców 
w obozie „Wira” major Kalina zarządził przemarsz zgrupowania (liczącego 
wtedy około 800 ludzi, a po dołączeniu innych oddziałów – około 1040 
żołnierzy)10 w głąb Puszczy Solskiej, gdzie partyzanci mieli przeczekać 
obławę niemiecką11. To kilkudniowe wydarzenie jest jednym z najistotniej-
szych w historii Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej. Warto więc 
prześledzić losy zgrupowania AK-BCh od 22 czerwca 1944 roku do bitwy 
pod Osuchami 25 czerwca 1944 roku.

Zgrupowanie „Kaliny” wymaszerowało z obozu „Wira” w kierunku 
rzeki Szum, którą przebrodziło koło nieistniejącego już Młyna Rosocha-
cza. Następnie partyzanci utworzyli kolumnę marszową na starej leśnej 
linii działowej biegnącej równolegle do szosy Józefów–Aleksandrów. Po 

8 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 74.
9 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers.
10 D. Skakuj, «Straty zgrupowania AK-BCh w bitwie nad Sopotem», Zeszyt Osuchow-
ski 6 (Osuchy 2009) 19.
11 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część II, rewers.
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dotarciu w rejon Tarnowoli kolumna skręciła na południe i przeszła przez 
szosę Józefów–Aleksandrów na tzw. „Złamanym Gościńcu” – na skręcie 
drogi, gdzie przejście tak dużych sił partyzanckich było bezpieczniejsze12. 
Partyzanci wraz z taborami, nie niepokojeni przez siły niemieckie (chociaż 
znajdowały się one niedaleko), opuścili północną część Puszczy Solskiej 
i wyruszyli w kierunku gajówki Dębowce. Jak wyglądał pochód zgrupo-
wania na tej leśnej linii opisuje Zbigniew Jakubik w swej relacji: „Jestem 
na wzgórzu. Przede mną w dole ogromna zielona przestrzeń, łyskająca tu 
i tam żółtymi łachami piaszczystych golizn. Dalej wysoki las. Aż do tego 
lasu rozciąga się kolumna. Z ciemnej ludzkiej masy napiętrzonej lufami 
karabinów wypiętrzają się jak samotne wyspy z morskiej toni upakowane 
wozy taborowe. Kolumna ma krótki postój”13.

Po przejściu przez rzekę Niepryszkę kolumna dotarła do gajówki Dę-
bowce zniszczonej przez artylerię i lotnictwo niemieckie14. Tam zatrzymano 
się na odpoczynek, a do zgrupowania dołączyły oddziały BCh Antoniego 
Wróbla „Burzy” i Jana Kędry „Błyskawicy”. Ze względu na lotnictwo nie-
mieckie postanowiono szybko wyruszyć dalej. Wkrótce po opuszczeniu 
gajówki Dębowce, miejsce to zostało ostrzelane przez niemiecką artylerię. 
Zgrupowanie utworzyło kolumnę marszową na tzw. Okopanej Linii, ustawia-
jąc się w kierunku południowo-wschodnim. Droga stawała się coraz bardziej 
uciążliwa i błotnista. Wieczorem 22 czerwca 1944 roku zgrupowanie dotarło 
do starego gościńca fryszarkowskiego, a później zatrzymało się w miejscu 
spalonej gajówki Karczmisko. Dowództwo zdecydowało rozłożyć obóz, nie 
przechodząc tego dnia na drugą stronę rzeki Sopot15.

W godzinach południowych 23 czerwca 1944 roku zgrupowanie „Ka-
liny” przeszło przez rzekę i rozlokowało się w gęstych zagajnikach nad 
Sopotem16. Wtedy doszło do spotkania mjr. „Kaliny” z dowództwem od-

12 K. Bartoszewski, «Walki w Puszczy Solskiej od dnia 21 czerwca 1944 r. do 25 
czerwca 1944 r.», Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 239, Wspomnienia członków 
organizacji, opracowania historyczne dotyczące rozwoju organizacyjnego i działalności 
różnych struktur organizacji i oddziałów bojowych, opowiadania przeznaczone do publi-
kacji w prasie konspiracyjnej, k. 142.
13 Z. Jakubik ps. Marek, «Z wrażeń i przeżyć», 159.
14 E. Maśko ps. Jastrząb, «Pamiętnik», Zeszyt Osuchowski 7 (2010) 29.
15 K. Bartoszewski, «Walki w Puszczy Solskiej», k. 147. 
16 K. Bartoszewski, «Walki w Puszczy Solskiej», k. 147.
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działów sowieckich: płk Prokopiukiem i szefem sztabu Galiguzanowem, 
podczas którego porozumiano się w sprawie wspólnego przebijania się przez 
pierścień okrążenia niemieckiego17.

Niedługo po odejściu Sowietów po drugiej stronie Sopotu, nad go-
ścińcem fryszarkowskim pojawiły się siły niemieckie, które zamierzały 
przeprawić się przez bród. Dwa czołgi niemieckie oraz piechota zostały 
ostrzelane przez partyzantów m.in. z oddziału „Woyny”. Niemcy ponieśli 
straty w ludziach i sprzęcie. Partyzanci rozpoczęli kontratak, jednak wtedy 
nadszedł rozkaz do odwrotu. Po wycofaniu się w głąb lasu Niemcy rozpo-
częli silny ostrzał artyleryjski stanowisk partyzanckich, który jednak nie 
wyrządził wielkich szkód okopanym partyzantom18.

W tym czasie zgrupowanie sowieckie odeszło i nie pozostawiło łącz-
ników. Wspólny plan przebijania się legł w gruzach. Późnym popołudniem 
dowództwo ustawiło kolumnę partyzancką na linii leśnej w kierunku po-
łudniowo-wschodnim. Malowniczy opis tamtych wydarzeń daje Zbigniew 
Jakubik: „Wkraczamy w jakieś nieznane mi, zakazane okolice. Wokoło 
głuchy las. […] Droga, a raczej drożyna, po której idziemy, zaniedbana, 
dzika i nieuczęszczana, połyskuje garbami kleistego błota i cuchnącymi, 
zakisłymi bajorkami, siedliskami komarów i malarii. Nogi przyklejają się, 
lgną i ślizgają po powierzchni. […] Patrzysz przed siebie. Zapocony, świe-
cący tył czapki, brudno opalony kark porośnięty szczeciniastymi kłakami, 
odstające uszy, drgające pochylone plecy z czarnymi plamami koło pach. 
Kiwasz się automatycznie w rytm owych ruchów i wleczesz w nieznane 
tobół swego cielska nie myśląc o tym, gdzie cię prowadzą”19.

Wieczorem kolumna zatrzymała się na błotnistej drodze, czekając na 
rozkazy dowództwa. Na naradzie dający oznaki załamania nerwowego mjr 
„Kalina” zdecydował okopać się w pobliskich zagajnikach, zlikwidować 
część taborów, czekać na nieprzyjaciela i przebijać się, kiedy linia okrążenia 
dotrze do ukrytych partyzantów. Niedługo później rozegrał się kulminacyjny 
moment tego wojennego epizodu. Mjr Edward Markiewicz „Kalina” w oto-
czeniu kilku oficerów spalił akta inspektoratu i nakazał zlikwidowanie reszty 

17 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 753; J. Markiewicz, Paprocie 
zakwitły krwią, 102.
18 K. Bartoszewski, «Walki w Puszczy Solskiej», k. 148; Partyzancka Mapa Puszczy 
Solskiej – część II, rewers.
19 Z. Jakubik ps. Marek, «Z wrażeń i przeżyć szeregowca», 171.
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taborów. Zgrupowanie miało cofać się dalej na bagna i mokradła, a kolumnę 
miał prowadzić oddział „Wira”20.

Nad ranem, w deszczowej i nerwowej atmosferze od kolumny odłączyły 
się oddziały „Skrzypika” oraz „Topoli”, do których dołączali pojedynczy 
żołnierze z innych oddziałów. W tym też czasie od partyzantów oddalił się 
mjr „Kalina”, który już nie powrócił21. Chwilowo dowództwo przejął po nim 
rotmistrz „Miecz”. W czasie narady dowódców rotmistrz Edward Rakoczy 
„Miecz”, tymczasowy dowódca zgrupowania, postanowił przebijać się na 
linii Sopotu, począwszy od Fryszarki aż do Karczmisk22.

Po około godzinie wspólnego marszu w kierunku Fryszarki na północ 
przekonano się, że siły wroga znajdują się także po tej samej stronie Sopotu, 
na wysokości Fryszarki. Partyzanci słyszeli żołnierzy niemieckich okopują-
cych się na noc na linii z północnego-zachodu na południowy wschód. W tej 
sytuacji „Miecz” przekazał dowodzenie „Wirowi”, który wcielił w życie 
swój plan przebijania się przez okrążenie pod Osuchami23.

W nocnym i szybkim marszu zagubiły się oddziały „Woyny”, część od-
działu „Rysia”, oddział „Błyskawicy” i „Burzy”, które skręciły w złą drogę. 
Oddziały te wdały się w walkę z Niemcami w okolicach Buliczówki i nie 
dołączyły już do głównego zgrupowania. Z kolei oddziały „Wira” i „Corda” 
dotarły na skraj lasu pod Osuchami i rozpoczęły szybkie przygotowania do 
ataku na linie niemieckie24.

4. Bitwa pod Osuchami i jej konsekwencje

Niedziela 25 czerwca okazała się najważniejszym dniem całej operacji 
Sturmwind II. Niemcy zepchnęli partyzantów w widły Tanwi i Sopotu, 

20 K. Bartoszewski, «Walki w Puszczy Solskiej», k. 150.
21 O jego dalszych losach relacjonuje Bronisław Sikora ps. „Klucz”. Por. B. Sikora, 
«Przeżycia autora podczas walk w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku», Zeszyt Osu-
chowski 12 (Osuchy 2015) 8-10.
22 M. Rakoczy, «Osuchy w czerwcu 1944 r.», Zeszyt Osuchowski 8 (Osuchy 2011) 15; 
Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część II, rewers.
23 K. Bartoszewski, «Walki w Puszczy Solskiej», k. 152; J. Jóźwiakowski, Armia Kra-
jowa na Zamojszczyźnie, 754.
24 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 754.
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spodziewając się zniszczenia zgrupowania w leśnych mokradłach25. Bi-
twę rozpoczęło natarcie oddziałów „Skrzypika” oraz „Topoli”, które już 
wcześniej odłączyły się od głównych sił partyzanckich. Około 1.00 w nocy 
partyzanci zaatakowali linie niemieckie na południe od osiedla Maziarze, 
tym samym rozpoczynając szereg starć, które zostały nazwane bitwą pod 
Osuchami. Partyzanci „Skrzypika” i Topoli trafili na zaminowane pole, 
a dobrze umocnieni Niemcy z okolicznych pagórków oświetlili przedpole 
nacierających Polaków. Po silnym ostrzale artylerii i poniesieniu znacznych 
strat w ludziach dowódcy oddziałów „Skrzypik” oraz „Topola” wydali roz-
kaz odwrotu26.

Pomiędzy osiedlem Buliczówka a Krzywą Górką, na linii rzeki Sopot 
przebijała się Kompania „Woyny”, która początkowo zaskoczyła oddziały 
Wehrmachtu 154 DR. W newralgicznym momencie na pomoc Niemcom 
przyszły odwody 174 DR, co przesądziło o załamaniu się natarcia polskiego. 
Dowódca oddziału Adam Haniewicz „Woyna” wycofał się wraz ze swymi 
ludźmi na uroczysko Maziarze27.

Na prawym skrzydle oddziału „Woyny” atakował oddział BCh „Ry-
sia” dowodzony przez Antoniego Warchoła „Szczerbę”. Partyzantom udało 
się niepostrzeżenie podejść dość blisko do stanowisk niemieckich, jednak 
wybuch min na przedpolu zaalarmował wroga, jednocześnie deprymując 
nacierających żołnierzy polskich. Mimo tego oddział BCh „Rysia” przedarł 
się w większości przez pierwszą linię niemiecką, a część partyzantów także 
przełamała kolejną linię. Impet uderzenia jednak osłabł – tylko pojedyncze 
grupki partyzantów przeszły przez trzecią linię wroga. Pozostali przy życiu 
wycofali się, podobnie jak oddziały „Skrzypika”, „Topoli” czy „Woyny”, 
na skraj uroczyska Maziarze28.

Na prawym skrzydle oddziału „Rysia” zaatakowały pozostałe dwa od-
działy Batalionów Chłopskich „Błyskawicy” oraz „Burzy”. Partyzanci zama-
skowani w gęstwinie przeszli przez rzekę Sopot i wdarli się w pierwszą linię 
umocnień niemieckich. Podobnie jak w przypadku ataku oddziału „Rysia” 

25 K. Kopera, Puszcza Solska 1944, 48.
26 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 755.
27 K. Kopera, Puszcza Solska 1944, 49; J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojsz-
czyźnie, 755.
28 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 755; J. Markiewicz, Paprocie 
zakwitły krwią, 191.
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impet natarcia oddziałów „Błyskawicy i „Burzy” załamał się na drugiej linii 
niemieckiej, a z kotła wydostały się jedynie małe grupki żołnierzy. Pozostali 
cofnęli się na mokradła29.

Lewe skrzydło zgrupowania partyzanckiego rozpoczęło atak na linie 
niemieckie rankiem 25 czerwca 1944 roku. Widząc, że oddziały „Rysia”, 
„Woyny”, „Burzy” i „Błyskawicy” nie nadchodzą, a w oddali słychać strzały, 
Konrad Bartoszewski „Wir” podjął decyzję o ataku. Oddział „Corda” prze-
bijał się na odcinku Krzywa Górka–Młyn na Sopocie. Po przejściu rzeki 
partyzanci zostali silnie ostrzelani przez umocnione stanowisko niemieckie 
z CKM na Krzywej Górce. W trakcie bohaterskiego natarcia partyzanci 
„Corda” zlikwidowali niemieckie stanowisko, co jednak nie przechyliło szali 
bitwy na stronę polską30. Niemcy sprowadzili posiłki i skierowali ogromną 
siłę ognia na wyłom w swoich liniach. W ataku zginęło wielu młodych 
partyzantów z oddziału „Corda”, część wycofała się, a nielicznym udało 
się przebić przez pierścień okrążenia. Najbliżej Osuch przebijał się oddział 
„Wira”, który natrafił na najmniejszy opór wojsk niemieckich. Oddział 
przełamał linie wroga, a za partyzantami „Wira” przeszli również żołnierze 
z innych oddziałów31.

Partyzanci, którzy nie zdołali przejść przez stanowiska niemieckie, wy-
cofali się na bagna uroczyska Maziarze, gdzie w grupach bądź pojedynczo 
organizowali obronę. W dniach 25–27 czerwca 1944 roku na uroczyskach 
Puszczy Solskiej, w okolicy Maziarzy i Borowca, na traktach „Zimowej 
Drogi” i „Bykowej Drogi”, bronili się w beznadziejnej walce partyzanci 
AK i BCh. Niemcy, ponosząc duże straty w bezpośrednim boju ze zdeter-
minowanym wrogiem, używali artylerii i lotnictwa, które dziesiątkowało 
partyzantów. W dniach 26–27 czerwca 1944 roku tyraliery Kałmuków, 
esesmanów i Wehrmachtu stopniowo przeczesywały las, mordując bezli-
tośnie każdego na swojej drodze, nie wyłączając ludności cywilnej. Straty 
zgrupowania AK i BCh szacowane są na kilkuset ludzi32.

29 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 755; J. Markiewicz, Paprocie 
zakwitły krwią, 134.
30 Z. Buszkowski ps. „Żółty”, «Relacja żołnierza AK z oddziału Józefa Steglińskiego 
„Corda”», Zeszyt Osuchowski 13 (Osuchy 2016) 10.
31 J. Turowski, Historia OP 9 (Zamość 2017) 39.
32 Por. J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 756; J. Wołoszyn, «Gene-
za i przebieg niemieckich», 9-10; J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 782; D. Skakuj, 
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5. Zakończenie

Celem niniejszego opracowania było omówienie losów biłgorajskiego 
zgrupowania partyzanckiego AK-BCh, dowodzonego przez mjr. Edwar-
da Markiewicza „Kalinę” w dobie przeciwpartyzanckiej akcji niemieckiej 
„Sturmwind II”. W artykule postarano się wychwycić najważniejsze mo-
menty z przemarszu zgrupowania w głąb Puszczy Solskiej w dniach 22–24 
czerwca 1944 roku oraz bitwy pod Osuchami w dniu 25 czerwca 1944 roku. 
Ten epizod wojenny, zakończony klęską nad Sopotem i rozbiciem zgru-
powania, wydaje się być jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach 
Zamojszczyzny i zostawił silne piętno w pamięci historycznej okolicznych 
mieszkańców.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji ubocznych można zaob-
serwować przynajmniej jeden decydujący moment, który wpłynął na tra-
giczne w skutkach dzieje liczącego około 1000 partyzantów zgrupowania. 
Decyzja inspektora zamojskiego AK mjr. Edwarda Markiewicza „Kaliny” 
o koncentracji wszystkich oddziałów na Trzpietniaku i wycofaniu się w lasy 
józefowskie była newralgiczna i spowodowała szereg skutków. Wycofując 
się w lasy, partyzanci z każdym dniem byli otaczani coraz silniejszym pier-
ścieniem dywizji niemieckich (tzw. kocioł). Odwlekanie momentu przebicia 
się z okrążenia i założenie, że Niemcy nie będą przeczesywać mokradeł 
w lasach józefowskich, w ostateczności okazało się mylne i spowodowało 
załamanie nerwowe dowodzącego zgrupowaniem mjr. Edwarda Markiewi-
cza „Kaliny. Wydaje się, że inspektor nie docenił skali operacji niemieckiej 
i nie sądził, że wróg będzie tak bezwzględnie dążył do zniszczenia zgrupo-
wania partyzanckiego. Miało to tragiczne konsekwencje w postaci śmierci 
kilkuset partyzantów. W czasie akcji mordowano, łapano i torturowano także 
ludność cywilną ukrytą w schronach leśnych.
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The fate of the Biłgoraj partisan grouping of Major Edward Markie-
wicz “Kalina” during the Sturmwind II action in June 1944

One of the most important events in the history of the Zamość region was World War II. 
The strong resistance of the population against the German occupiers led to the creation of 
numerous partisan units in, among others, Solska Wilderness. The German army wanted 
to destroy the partisan units operating in the back of the approaching Eastern front. In June 
1944 the Germans carried out anti-partisan actions with the codenames Sturmwind I and 
Sturmwind II. The action of Sturmwind II encompassed the areas of the Tereszpol and 
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Józefów forests, where the group AK-BCh was located. The commander of grouping was 
Maj. Edward Markiewicz “Kalina”. The partisans retreated into the Solska Wilderness. 
On June 25 1944 a tragic battle took place near Osuchy, where partisan grouping was 
destroyed.

Keywords:  The Second World War; Solska Wilderness; Home Army; Battle of Osuchy; 
Edward Markiewicz „Kalina”
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I kampania partyzancka pułkownika  
Marcina Borelowskiego „Lelewela”  

w powstaniu styczniowym

Marcin Borelowski „Lelewel” był jednym z najbardziej znanych dowódców powstań-
czych 1863 roku. Od początku jego walk zbrojnych wykazywał się dużą odwagą, chary-
zmą oraz wytrwałością, czym zjednywał sobie podlegających mu żołnierzy. „Lelewel” 
rozumiał dobrze taktykę wojny partyzanckiej i mimo przegranych potyczek pod Lutą oraz 
Krasnobrodem w I kampanii wojennej potrafił odtworzyć swoje oddziały aż cztery razy. 
Marcin Borelowski „Lelewel” zginął w bitwie pod Batorzem 6 września 1863 roku.

Słowa kluczowe:  powstanie styczniowe; Marcin Borelowski „Lelewel”; bitwa pod Kra-
snobrodem; bitwa pod Panasówką; I kampania wojenna „Lelewela”

1. Wprowadzenie

Historia lokalna, czyli tzw. „mała historia”, opisuje dzieje poszczegól-
nych regionów, powiatów, gmin, a nawet wsi, a także epizody historyczne 
i biograficzne będące wycinkami ogólnonarodowych wydarzeń. Jednym 
z wydarzeń, które rozegrało się wiosną 1863 roku na Podlasiu oraz na po-
łudniowej Lubelszczyźnie, były działania zbrojne oddziału Marcina Bore-
lowskiego „Lelewela”, zwane także I kampanią „Lelewela” w powstaniu 
styczniowym.

Celem niniejszego artykułu jest analiza działań zbrojnych oddziału 
pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela” w powstaniu styczniowym, 
a w szczególności podczas I kampanii partyzanckiej wiosną 1863 roku. 
Analiza będzie polegała na ocenie zdolności taktycznych i dowódczych 
Marcina Borelowskiego „Lelewela”. W pierwszej części artykułu zostanie 
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przybliżona sylwetka dowódcy Marcina Borelowskiego. W drugiej części 
nastąpi przedstawienie opisu działań wojennych oddziału „Lelewela” na 
Podlasiu, a w trzeciej – na południowej Lubelszczyźnie. W podsumowaniu 
zostanie dokonana analiza zdolności dowódczych „Lelewela” w czasie po-
wyższych kampanii.

Informacje o Marcinie Borelowskim „Lelewelu” rozsiane są po wielu 
opracowaniach dotyczących powstania styczniowego. Powstało kilka bio-
grafii tej postaci: najstarsza Jana Kantego Turskiego, znajomego Borelow-
skiego sprzed powstania, późniejsze zaś to Krzysztofa Dunina-Wąsowicza 
i Jana Gisgesa1. Z kolei informacje o I kampanii pułkownika Marcina Bore-
lowskiego „Lelewela” znajdują się m.in. w dziele Stanisława Zielińskiego 
opisującego około 1300 bitew i potyczek w powstaniu2. Wiele informacji 
o walkach powstańczych znajduje się w prasie z 1863 roku, szczególnie 
w krakowskim „Czasie”, piśmie konserwatystów. Są to wieści spisywane na 
bieżąco, często mylne i chaotyczne, jednak niedające się pominąć z wielu 
względów.

2. Życiorys Marcina Borelowskiego Lelewela

Marcin Maciej Borelowski pochodził z rzemieślniczej rodziny żyją-
cej w podkrakowskim Półwsiu Zwierzynieckim, wsi ciesielsko-stolarskiej, 
wchodzącej w skład Wolnego Miasta Krakowa. Mimo ciężkiej sytuacji 
materialnej osieroconej rodziny Marcina zdołano wysłać do miejscowej 
szkółki parafialnej, a następnie do szkoły wydziałowej w Chrzanowie. Tam 
siedemnastoletniego Marcina Borelowskiego zastały wydarzenia rabacji ga-
licyjskiej i powstania krakowskiego 1846 roku. Już wtedy wykazywał dużą 
świadomość narodową3. W roku 1848, podczas wydarzeń Wiosny Ludów, 
Marcin Borelowski zawarł znajomości z patriotyczną młodzieżą krakowską, 

1 P. Krakowianin [J. K. Turski], Marcin Borelowski − naczelnik sił zbrojnych woje-
wództwa podlaskiego (Kraków 1863); K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lele-
wel” − blacharz-pułkownik powstania 1863 r. (Warszawa 1964); J.M. Gisges, (Warszawa 
1975).
2 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864 (Raperswil 1913).
3 P. Krakowianin, Marcin Borelowski, 7.
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studencką i rzemieślniczą. Po czterech latach praktyki blacharskiej zdobył 
tytuł czeladnika4.

Aby zostać majstrem w cechu blacharskim, musiał odbyć podróż zawo-
dową w celu zdobycia doświadczenia i umiejętności. Dlatego w 1856 roku 
wyruszył w wędrówkę przez Niemcy, Czechy, Austrię i Węgry. Aby być 
w centrum ruchu konspiracyjnego, Marcin Borelowski wyruszył wiosną 
1859 roku do Warszawy. Było to możliwe dzięki rzeszowskiemu środowisku 
patriotycznemu, do którego przez krótki czas sam należał5. W konspiracji 
warszawskiej majster Borelowski początkowo odnajduje się w kółkach 
Edwarda Jurgensa skupiających przedstawicieli inteligencji i mieszczaństwa, 
nazywanych przez radykalną młodzież millenerami. Uczestniczył w kilku 
spotkaniach tej grupy, jednak szybko jego poglądy stają się bliższe później-
szym „czerwonym”. Dlatego już po pogrzebie pięciu ofiar z dnia 2 marca 
1861 roku był czynnym setnikiem, a później tysiącznikiem w organizacji 
„czerwonych”6.

Związany był z tajemniczą sprawą tzw. „leśnych ludzi”. Byli to działacze 
narodowi ukrywający się po lasach, szukający kontaktu z chłopami i być 
może siejący wśród nich antyrządową propagandę. Najwięcej ich widywano 
w lasach na Podlasiu. Byli wśród nich zbiegowie ze stolicy, ścigani przez 
władze carskie po niedawnych manifestacjach. Jaką rolę w tej tajemniczej 
sprawie odegrał Marcin Borelowski, trudno stwierdzić. Wiemy, że zajmował 
się wysyłaniem ludzi na prowincję w celu szerzenia patriotycznej propagan-
dy wśród włościan. Być może organizował również grupki „leśnych ludzi” 
uciekających z Warszawy7. Dzięki ogromnemu posłuchowi, jaki posiadał 
wśród rzemieślników, już w trakcie „branki” w styczniu oraz na początku 
lutego 1863 roku zajmował się dyslokacją popisowych, rozmieszczając ich 
na prowincji8.

4 K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 12; J.M Gisges, Czerwony puł-
kownik, 33.
5 K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 16-17.
6 K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 16-17.
7 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe (Warszawa 2009) 162-163.
8 P. Krakowianin, Marcin Borelowski, 13-15.
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3. I kampania Marcina Borelowskiego „Lelewela” 

3.1 Walki na Podlasiu i klęska pod Lutą

Po wybuchu powstania w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku Marcin 
Borelowski przez kilkanaście dni, do 8 lutego, nadal przebywał w Warsza-
wie i zajmował się wysyłaniem zaopatrzenia, a także ochotników na pro-
wincję. Z rozkazu Rządu Narodowego został wysłany na Podlasie (powiat 
siedlecki), aby w randze pułkownika objąć dowództwo nad mniejszymi i źle 
zorganizowanymi oddziałkami powstańców9. Organizacyjnie podlegał, jako 
szef sztabu, pułkownikowi Walentemu Lewandowskiemu, naczelnikowi 
wojskowemu województwa podlaskiego. Mimo to w swoich dokumentach 
mianował się „naczelnym wodzem wojsk podlaskich”, którym został formal-
nie dopiero w kwietniu, po wzięciu do carskiej niewoli Lewandowskiego10.

„Lelewel” dość szybko, bo już pod koniec lutego, zebrał swój pierw-
szy oddział powstańczy liczący około 400 ludzi. Pomogły znajomości po-
czynione przez niego na Podlasiu przed powstaniem, kiedy to związany 
był z przebywającymi w lasach „leśnymi ludźmi”11. Przydała się również 
znajomość terenu, na który został oddelegowany. Nie posiadając doświad-
czenia wojskowego, Borelowski rozpoczął pod Garwolinem swoją pierw-
szą kampanię, w której przez sześć tygodni toczył walkę partyzancką, nie 
dając w pełni rozbić swojego oddziału Rosjanom. Jego żołnierze byli to 
w przeważającej liczbie chłopi podlascy, uzbrojeni głównie w kosy, a tylko 
nieliczni − w broń palną12.

Po wkroczeniu do opuszczonego przez Rosjan Łukowa i ogłoszeniu 
tam manifestu Rządu Narodowego z 22 stycznia „Lelewel” skierował się na 
Żelechów. Po drodze spotkał się z odziałem pułkownika Lewandowskiego. 
Dowódcy obmyślili plan wyprawy na południe Lubelszczyzny, nad granicę 
z Galicją, gdzie, według informatora „Lelewela”, miał się znajdować ukryty 
skład broni. Borelowski, idąc na południe, przejmował pieniądze z kas rzą-

9 K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 55; P. Krakowianin, Marcin Bo-
relowski, 18.
10 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, 481.
11 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, 481.
12 P. Krakowianin, Marcin Borelowski, 19. Było to kilka dubeltówek słabej jakości.
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dowych w Baranowie i Firleju (22 lutego), później w Kocku i Włodawie, 
czym alarmował garnizony rosyjskie znajdujące się w okolicy. Gotówka 
potrzebna mu była na zapłatę chłopom należności za zaopatrzenie, czym 
przysparzał sobie wśród nich popularności13.

4 marca stoczył swoją pierwszą potyczkę w powstaniu. Pod Jedlan-
ką jego straż tylna została zaatakowana przez oddział carski pułkownika 
Ćwiecińskiego. Po krótkiej wymianie ognia powstańcom udało się zburzyć 
most na rzece i ujść bez strat dalej na wschód, w stronę rzeki Białki, a póź-
niej do Włodawy, gdzie skonfiskowano kasę rządową. Kolejną potyczkę 
jego oddział stoczył już trzy dni później, 7 marca, pod wsią Adamki. Major 
Jołszyn, z oddziałem liczącym blisko 500 ludzi, zaatakował powstańców, 
wysyłając piechotę na groblę na rzece Włodawce. „Lelewel” ustawił swój 
oddział za wsią pod lasem, chcąc bronić przejścia przez rzekę. Gdy nie-
przyjaciel znajdował się w połowie drogi przez groblę, rozpoczęła się bitwa 
strzelecka. Jednak po dwugodzinnej strzelaninie wojskom carskim udało się 
przebić przez rzekę i zaatakować lewe skrzydło polskie. Powstańcy musieli 
wycofać się lasami na południe, w stronę wsi Luty14.

Pod wsią Luty oddział został otoczony przez Rosjan. Po kilkugodzinnej 
zaciętej walce część powstańców przebiła się w głąb lasu. Zginęło kilku-
dziesięciu Polaków, stracono również wozy z zaopatrzeniem, które pod 
Hańskiem przejęli Rosjanie. Borelowski z resztkami wojska wycofał się do 
lasów lubartowskich, na północ od Lublina, gdzie odtwarzał swój oddział15. 
Klęska pod Lutą kończy „podlaski” etap w I kampanii „Lelewela”. Pułkow-
nik Borelowski w walkach na Podlasiu stosował dość skutecznie defensywną 
taktykę walki, nie dając rozbić się Rosjanom przez dość długi okres czasu. 
Starał się jak najbardziej wykorzystać warunki terenowe, a widząc, że prze-
waga wroga jest przytłaczająca, umiejętnie cofał się w lasy i gubił pościg. 
Mimo braku wyszkolenia wojskowego, już w swoich pierwszych walkach 
okazał się dobrym partyzantem, który potrafił wykorzystać warunki terenowe 

13 K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 61. Autor pisze, że Lelewel 
starał się płacić chłopom rublami, a nie kwitami. Większość powstańczych dowódców 
dawała chłopom kwity.
14 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 61; K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lele-
wel”, 62. 
15 «Wiadomości z Pola Bitwy», nr 6, w: S. Kieniewicz, Prasa tajna z lat 1861-1864, cz. 
1 (Wrocław 1966) 463.
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i ustawienie przeciwnika. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, jak szybko 
potrafił zmobilizować oddział do walki. Jako dowódca partyzancki odznaczał 
się dużą mobilnością, co pokazuje po potyczkach pod Jedlanką, Adamkami 
czy Lutą, kiedy udawało mu się „oderwać” od nieprzyjaciela i wycofać.

3.2 Walki na południowej Lubelszczyźnie i  
bitwa pod Krasnobrodem

Przez kilkanaście dni w lasach lubartowskich „Lelewel” organizował 
nowy oddział, już mniej liczny i gorzej uzbrojony. 22 marca oddział ten, 
liczący około 300 ludzi, znalazł się w Hrubieszowie, gdzie spalił rządo-
we magazyny16. Ściągnął tym na siebie pościg z twierdzy zamojskiej, pod 
dowództwem majora Jakowa Ogolina. Lelewel, chcąc oddalić się jak naj-
bardziej od silnej załogi rosyjskiej w Zamościu, idzie szybkimi marszami 
na południowy zachód i dociera pod Krasnobród znajdujący się o około 30 
kilometrów na wschód od Biłgoraja. Innym celem mogła być chęć przejęcia 
niezbędnej broni i zaopatrzenia, a nad granicą szanse na to były większe17.

Prawdopodobnie powstańcy chcieli połączyć się z silnym i dobrze uzbro-
jonym oddziałem Leona Czechowskiego, który od 15 marca toczył walki 
na południe od Biłgoraja. Nie było to jednak możliwe, gdyż na Lubelsz-
czyznę wkroczyła dywizja gen. Adama Rzewuskiego licząca kilka tysięcy 
żołnierzy, która przedzieliła oddziały powstańcze. W tym też czasie partia 
Czechowskiego została rozbita, a uzbrojenie przejęli na granicy galicyjskiej 
Austriacy18.

O godz. 6.00 wieczorem 23 marca powstańcy zatrzymali się w lasach 
oddalonych o kilometr od Krasnobrodu. Pułkownik wysłał patrol konny 
pod dowództwem rotmistrza Stanisława Buchowieckiego, który w Kra-
snobrodzie miał za zadanie pojmanie szpiegów znajdujących się w mieście 
i ustalenie, gdzie znajdują się wojska rosyjskie. Szpiedzy jednak zdołali się 
ukryć, a wieści o nieprzyjacielu były skąpe. W tym czasie pułkownik zde-
cydował się rozbić obóz w pobliskim folwarku. Około godz. 10.00 w nocy 
z Krasnobrodu dotarły informacje o wojsku rosyjskim idącym z południo-
16 H. Matławska, Lasy – nasze fortece (Zwierzyniec 1993) 49; „Czas” 1863, nr 70 z 27 
III, 3.
17 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86.
18 „Czas” 1863, nr 70 z 27 III, 3; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, 482.
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wego-wschodu, od strony Tomaszowa Lubelskiego19. Aby oddalić się od 
miasta, „Lelewel” zarządza marsz w gęste lasy drogą na południe. Po dwóch 
godzinach ciężkiego nocnego pochodu powstańcy zatrzymali się na skraju 
gęstego lasu, w uroczysku św. Rocha, niedaleko starej kaplicy pod wezwa-
niem tego świętego. W tym miejscu postanowiono odpocząć i spędzić noc20.

Nad ranem 24 marca przypadkowy wystrzał ze środka obozu postawił 
powstańców w gotowości przed idącym od Krasnobrodu wrogiem. O godz. 
8.00 rano pikiety dały znać o zbliżającym się oddziale rosyjskim. Borelow-
ski zdecydował się przyjąć bitwę na uroczysku, w gęstym lesie niedaleko 
starej kaplicy św. Rocha. Nie mógł cofać się dalej, gdyż las kończył się, 
a zaczynało się otwarte pole. Otoczeni na tej otwartej przestrzeni Polacy 
nie mieliby żadnych szans na zwycięstwo, a zagrożonemu atakami jazdy 
rosyjskiej (szwadron ułanów i sotnia Kozaków) oddziałowi groziło całkowite 
rozbicie. Dlatego „Lelewel” decyduje się przyjąć bitwę z przeważającymi 
siłami wroga w tych niekorzystnych warunkach, gdy powstańcom cały czas 
groziło wypchnięcie na otwartą przestrzeń21.

Wojsko rosyjskie, idące z północy na powstańców, była to kolumna 
pod wodzą majora Jakowa Ogolina, wysłana z Zamościa w pościgu za od-
działem „Lelewela”22. Siły rosyjskie liczyły dwie roty (kompanie) piechoty, 
szwadron ułanów i sotnię kozaków, co dawało łącznie około 700 żołnierzy 
(400 piechoty i 300 jazdy), wojska w pełni uzbrojonego i wyszkolonego23. 
Przeciw nim czekało ponad 300 powstańców, jednak tylko 80 posiadało broń 
palną – dwa karabiny, jeden sztucer, a reszta strzelby myśliwskie. Około 
160 powstańców było uzbrojonych w kosy i piki, a 20 jeźdźców w pałasze 

19 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86-87; „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
20 Dziś znajduje się tam rezerwat Święty Roch. Bitwa miała miejsce niedaleko starej 
kaplicy św. Rocha postawionej w XVII wieku, a przebudowanej przez Kazimierza Fu-
dakowskiego w 1935 roku. Więcej: A. Polski, A. Kasprzak, Miejsca pamięci powstania 
styczniowego w województwie lubelskim (Lublin–Fajsławice 2007) 166.
21 Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
22 L. Ratajczyk, «Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim 
w 1863-1864 r.», w: Studia i materiały do historii wojskowości, t. 8, cz. 2 (Warszawa 
1962) 282.
23 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86; H. Matławska, Lasy, 50. Według relacji naocznego 
świadka, uczestnika bitwy ( „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2), siły Moskali liczyły 7 kom-
pani piechoty, szwadron ułanów i półtorej sotni kozaków, co daje ponad 1500 żołnierzy. 
Należy przyjąć, że informacja ta jest przesadzona.
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i jatagany. Reszta, dla której zabrakło uzbrojenia, nie przedstawiała większej 
wartości bojowej24.

„Lelewel” postanowił zorganizować zasadzkę, atakując kolumnę ro-
syjską, gdy ta będzie maszerowała drogą przez gęsty las. Dlatego wysłał 
wozy z zaopatrzeniem głębiej w las, przy ubezpieczeniu jazdy, a strzelców 
rozstawił w linii wzdłuż drogi w zaroślach, gdzie dobrze ukryci w gęstwi-
nie, o kilka kroków od drogi, czekali na nieprzyjaciela. Reszta oddziału 
rozmieszczona była o kilkadziesiąt metrów dalej za linią strzelców25.

Nieprzyjaciel dał się zaskoczyć w początkowej fazie bitwy. Idąca na 
przedzie kolumny rosyjskiej awangarda kozacka spostrzegła ukrywających 
się po lewej stronie drogi powstańców, dopiero gdy dochodziła do końca ich 
linii. Gdy jeden z Moskali zauważył oficera polskiego stojącego na lewym 
skrzydle tyraliery strzelców, zagrzmiała salwa 80 strzelb z zarośli26. Ostrzał 
polskich strzelców z kilku metrów zadaje Kozakom duże straty i wywołuje 
w ich szeregach zamieszanie. Strzelcy, widząc to, ruszają na skotłowanych, 
jednak piechota moskiewska, idąca za Kozakami, zdołała się rozwinąć i za-
trzymać ogniem z bliska atak powstańców. Rozpoczęła się ciężka walka, do 
której włączyła się reszta sił powstańczych, głównie kosynierzy27. Wkrótce 
jednak przewagę zaczęła zyskiwać strona rosyjska, gdy do bitwy włączyła 
się reszta piechoty moskiewskiej. Zażarta i zacięta walka, głównie w zwar-
ciu, trwała około 2 godziny.

Tak ten fragment bitwy relacjonuje jeden z jej uczestników: „Wnet 
zaczęła się walka trudna do opisania. […] Przytaczam tu dwa fakta, które 
świadczą, z jaką walecznością nasi się bili. Jeden kosynier, będąc obskoczony 
przez kilku Moskali, kładzie trupem sześciu, dostaje cięcie pałaszem z tyłu 
w głowę, pada na ziemię; jeszcze się zrywa, jeszcze chwyta za kosę i do 
liczby 6-ciu zabitych dodaje jednego, pada w końcu przeszyty bagnetami. 
Ksiądz kapucyn z Warszawy, będąc także okrążony, zabija dwóch z pistole-
tów, dwóch rani pałaszem i ginie również, jak poprzedni. Naczelnik widząc 
nierówność walki i złe z niej skutki, nakazał odwrót. Kapitan kosynierów 
Frankowski zakomenderował «na lewo w tył do swoich». Najwaleczniejsi 
z nich zapytali ponuro: «czy już? tak prędko?...» Na to ten nieustraszony 
24 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86.
25 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86; „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
26 „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
27 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86-87; H. Matławska, Lasy, 51.
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oficer odpowiada: «dzieci, tak kazano!» i w tej chwili pada trafiony kulą 
w czoło […]”28.

Widząc, że przewaga oddziału majora Ogolina jest coraz wyraźniejsza, 
a powstańcy wobec przewagi liczebnej wroga dłużej już nie mogą walczyć, 
„Lelewel” decyduje się na odwrót. Jednak bitwa nie ustaje. Powstańcy, cofa-
jący się lasem, nadal są atakowani. W końcu wyparci na otwartą przestrzeń, 
ponoszą tam jeszcze większe straty29.

Oddział „Lelewela” został rozbity. W bitwie pod Krasnobrodem zginęło 
42 powstańców, a 14 zostało rannych. Ponadto około 30 powstańców zosta-
ło odciętych od głównego oddziału i wypartych przez Moskali za granicę 
galicyjską. W zaciętej walce o połowę uszczuplona została kadra oficerska 
– zginęło 7 z 14 oficerów30. Odział majora Ogolina poniósł dość duże straty 
w walce z nielicznym i źle uzbrojonym przeciwnikiem. Najbardziej ucierpia-
ła jazda kozacka, która idąc na czele kolumny rosyjskiej, przyjęła na siebie 
pierwszy impet atakujących z zasadzki polskich strzelców. Mimo tego, że 
oprócz własnych wozów Rosjanie dysponowali jeszcze pięcioma furgonami 
zabranymi pokonanemu wrogowi, mieli duże trudności ze zmieszczeniem 
na nich ciał swoich poległych. Dlatego musieli pozostawić na placu boju 6 
poległych Kozaków, obdarłszy ich wcześniej do naga31.

Po bitwie pułkownik Borelowski przebywał jeszcze kilka dni przy 
uszczuplonym i słabym oddziale. Gdy wyruszył do Galicji, oddał dowódz-
two Karolowi Krysińskiemu, wsławionemu w późniejszych walkach jesienią 
i zimą, który jednak wkrótce rozpuścił powstańców do domów32.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było przeanalizowanie działań zbrojnych 
w I kampanii pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela” na Podlasiu 
oraz na południowej Lubelszczyźnie w powstaniu styczniowym 1863 roku 

28 „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
29 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 86-87; „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2.
30 S. Zieliński, Bitwy i potyczki, 87; „Czas” 1863, nr 74 z 1 IV i nr 87 z 17 IV.
31 „Czas” 1863, nr 87 z 17 IV, 2. Autor podaje zasłyszaną po bitwie liczbę poległych 
żołnierzy rosyjskich jako 99 (96 Kozaków i 3 oficerów).
32 K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 63.
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pod kątem jego zdolności taktycznych i dowódczych. Osiągnięcie wyżej 
wymienionego celu było możliwe dzięki prześledzeniu działań wojennych 
„Lelewela” w I kampanii trwającej od połowy lutego do 24 marca 1863 
roku na Podlasiu i w Puszczy Solskiej. W pierwszej części tego artykułu 
zarysowano życiorys Borelowskiego do wybuchu powstania styczniowego, 
w drugiej części analizowano działania partyzanckie jego oddziału do klę-
ski pod Lutą, a w trzeciej części opisano walki odtworzonego przez niego 
oddziału zakończone klęską pod Krasnobrodem 24 marca 1863 roku.

Z powyższej analizy wynikają następujące wnioski. Marcin Borelow-
ski „Lelewel” jako dowódca w powstaniu styczniowym swoją charyzmą, 
zaciętością i wytrwałością potrafił zjednać podległych mu żołnierzy. Jego 
oddziały wykazywały się dużą mobilnością i skutecznością w taktyce wojny 
partyzanckiej wiosną 1863 roku, a sam dowódca rozumiał, że powstańcy 
nie mają szans w otwartej walce z zaborcą. Mimo porażek w potyczkach 
z wojskiem carskim, odbudował on swój oddział na terenie Królestwa Kon-
gresowego i walczył z zaborcą w bitwie pod Krasnobrodem, gdzie jednak 
źle ocenił siły nieprzyjaciela i popełnił błąd.

Pułkownik Borelowski w walkach na Podlasiu stosował dość skutecz-
nie defensywną taktykę walki, nie dając rozbić się Rosjanom przez dość 
długi okres czasu. Starał się jak najbardziej wykorzystać warunki terenowe, 
a widząc, że przewaga wroga jest przytłaczająca, umiejętnie cofał się w lasy 
i gubił pościg. Mimo braku wyszkolenia wojskowego, już w swoich pierw-
szych walkach okazał się dobrym partyzantem, który potrafił wykorzystać 
warunki terenowe i ustawienie przeciwnika. Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, jak szybko potrafił zmobilizować oddział do walki. Jako dowódca 
partyzancki odznaczał się dużą mobilnością, co pokazuje po potyczkach 
pod Jedlanką, Adamkami czy Lutą, kiedy udawało mu się „oderwać” od 
nieprzyjaciela i wycofać.

W drugim etapie I kampanii „Lelewela” tj. podczas walk na południowej 
Lubelszczyźnie zakończonych klęską pod Krasnobrodem, pułkownik Bo-
relowski popełnił kilka błędów taktycznych. Wydaje się, że błędne okazało 
się podjęcie walki z przeważającymi siłami nieprzyjaciela w uroczysku 
Św. Rocha. Choć początkowo zasadzka na kolumnę rosyjską przynosiła 
pozytywny skutek, to powstańcom nie udało się w odpowiednim momencie 
oderwać i wycofać. Partyzanci zostali wypchnięci na otwartą przestrzeń, 
gdzie ponieśli znaczne straty w ludziach. W tej bitwie „Lelewelowi” nie 
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udało się poprawnie zastosować taktyki partyzanckiej, gdyż otwarta wal-
ka z silniejszym wrogiem trwała zbyt długo. Ostatecznie oddział poniósł 
znaczne straty w ludziach i został rozwiązany. 
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I war campaing of Colonel Marcin Borelowski “Lelewel” in the Janu-
ary Uprising

Marcin Borelowski “Lelewel” was one of the best-known insurgent commanders of 1863. 
From the beginning of his war campaing, he showed great courage, charisma and perse-
verance, which he won over soldiers subordinated to him. “Lelewel” well understood the 
tactics of guerrilla warfare. Despite the lost skirmishes near Luta and Krasnobrod in the 
first military campaign, he managed to reconstruct his troops four times. Marcin Borelow-
ski “Lelewel” died in the battle of Batorz on 6 September 1863.
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sówka; I war campaing of “Lelewel”


