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Magdalena Woźniak 

Małżeństwa mieszane wyznaniowo. W trudnościach 
znaleźć możliwości

Małżeństwa mieszane wyznaniowo w obecnych czasach są zjawiskiem coraz częstszym. 
Małżeństwo samo w sobie jako droga, na której małżonkowie realizują podstawowe powo-
łanie chrześcijanina, tj. dążenie do świętości, do łatwych nie należy. O ileż bardziej poja-
wiają się trudności na tej drodze w małżeństwie, w którym brak jest jednolitego wyznania. 
Trudności te możemy podzielić na teologiczne, takie jak: różne rozumienie małżeństwa 
i jego celów, sakramentalność małżeństwa, nierozerwalność, etyka życia małżeńskiego, 
oraz na trudności duszpasterskie, wśród których możemy wymienić niedostateczny udział 
małżonków w życiu kościelnym, przekazywanie wiary w rodzinie czy wreszcie konflikt 
i rozpad małżeństw. Mimo wielu trudności w małżeństwie mieszanym wyznaniowo mał-
żonkowie mogą szukać możliwości wspólnego dawania świadectwa Ewangelii, by re-
alizować nakaz misyjny Pana Jezusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Budując 
swoje życie na Chrystusie oraz szukając tego, co ich łączy, mogą być przykładem tego, 
że Chrystus jest ponad wszelkimi podziałami. W tym wszystkim konieczna jest opieka 
duszpasterska dla małżonków o różnej przynależności wyznaniowej. Duszpasterstwo dla 
takich małżeństw powinno przewidywać opiekę zarówno indywidualną nad poszczegól-
nymi rodzinami, jak i formy oddziaływania zespołowego. Wszystkie działania duszpa-
sterskie powinny uwzględniać dobro wiary, małżeństwa i rodziny.

Słowa kluczowe:  małżeństwo; małżeństwa mieszane wyznaniowo; trudności; możliwo-
ści; opieka duszpasterska

1. Wprowadzenie

Małżeństwa mieszane wyznaniowo do niedawna pozostawały zjawi-
skiem sporadycznym, czymś, z czym mieliśmy do czynienia raczej rzadko 
i przyglądaliśmy się temu jak zjawisku sensacyjnemu. Jednak otwarcie 
granic krajów Europy dla obywateli Unii Europejskiej przyczyniło się do 
wzrostu ilości związków pomiędzy wyznawcami różnych religii. Podejmując 
temat małżeństw mieszanych, pragnę skupić się na małżeństwach miesza-
nych wyznaniowo. Punktem wyjścia niech będzie definicja małżeństwa oraz 
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doprecyzowanie terminologii małżeństwa mieszanego. W Kodeksie Prawa 
Kanonicznego czytamy:

Kan. 1055 § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta 
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra 
małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między 
ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. 
Kan. 1056 Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, 
które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sa-
kramentu1.

2. Terminologia małżeństw mieszanych

Mówiąc o małżeństwach mieszanych, należy doprecyzować kwestie 
terminologiczne. W popularnym rozumieniu małżeństwa mieszane oznaczają 
związki pomiędzy dwojgiem ludzi różnych religii czy wyznań. W prawodaw-
stwie Kościoła natomiast pojęcie to jest dosyć ścisłe i oznacza „małżeństwo 
między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona 
w Kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym 
aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty 
kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim” (por. kan. 
1124 KPK). Jest to pojęcie małżeństwa mieszanego w sensie ścisłym. Może-
my też mówić o małżeństwach mieszanych w rozumieniu szerszym, z którym 
to będziemy mieć do czynienia w niżej przedstawionych sytuacjach:

1. małżeństwo katolika z niekatolikiem ochrzczonym poza Kościołem 
katolickim, w tym miejscu należy również rozróżnić małżeństwa 
z wiernymi niekatolickich Kościołów Wschodnich i małżeństwa 
z wiernymi Kościołów reformowanych;

2. małżeństwo katolika z osobą nieochrzczoną;
3. małżeństwo katolika z osobą, która została ochrzczona w Kościele 

katolickim, ale która porzuciła wiarę katolicką2.

1 Kodeks Prawa Kanonicznego (Kraków 2011) kan. 1055-1056.
2 A. Sobczak, «Aktualna dyscyplina Kościoła wobec małżeństw mieszanych 
i im podobnych», w: www.mateusz.pl [03.02.2017].
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3. Trudności teologiczne i duszpasterskie w małżeństwach 
mieszanych wyznaniowo

Małżeństwo jako droga, na której małżonkowie realizują podstawowe 
powołanie chrześcijanina, tj. dążenie do świętości, do łatwych nie należy. 
O ileż bardziej pojawią się trudności na tej drodze w małżeństwie, w którym 
brak jest jednolitego wyznania. Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostol-
skiej Familiaris Consortio pisze:

Trzeba sobie uświadomić szczególne trudności związane z ułożeniem stosun-
ków między mężem i żoną w tym, co się odnosi do poszanowania wolności 
religijnej: może ona być naruszona tak przez naciski zmierzające do zmiany 
przekonań religijnych partnera, jak przez stawianie przeszkód swobodnemu 
ich wyrażaniu poprzez praktyki religijne3.
Trudności te możemy podzielić na teologiczne i duszpasterskie. Wśród 

tych pierwszych należy wskazać na następujące kwestie:
• istota małżeństwa, zwłaszcza różne rozumienie jego celów oraz 

sakramentalnego charakteru;
• nierozerwalność małżeństwa;
• etyka życia małżeńskiego i rodzinnego;
• kościelność życia rodzinnego4.
Różne wspólnoty chrześcijańskie prezentują odmienną naukę odnośnie 

do rozumienia, czym jest małżeństwo. I chociaż wszystkie odwołują się do 
Pisma Świętego i wskazują na jego religijny charakter, jednak nie pozostają 
jednolite w kwestii celów małżeństwa.

Pierwszą trudnością, jaka pojawia się w kwestii rozumienia małżeństwa, 
jest jego sakramentalność. Kościół katolicki i prawosławny podkreślają sa-
kramentalny wymiar związku małżeńskiego. Ukazują związek mężczyzny 
i kobiety jako drogę do świętości, którą narzeczeni rozpoczynają zawiąza-
niem sakramentalnego węzła małżeńskiego, zapraszając w ten sposób do 
swojego życia Jezusa Chrystusa jako fundamentu ich miłości małżeńskiej.

Dla katolików celem małżeństwa jest dobro i miłość małżonków oraz 
zrodzenie i wychowanie potomstwa. Protestantyzm natomiast traktuje zwią-
3 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio (Roma 1981) nr 78.
4 Por. M. Składanowski, «Małżeństwa mieszane wyznaniowo-ekumeniczna szansa 
i życiowe problemy. Perspektywa teologiczna i duszpasterska», w: Studia nad Rodziną 
UKSW 15 (1-2; 2011) 45-46.
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zek małżeński w kategoriach zwykłego faktu społecznego. Jest to jeden 
z ziemskich sposobów życia człowieka. Małżeństwo w protestantyzmie 
rozumiane jest jako stan wyrażający porządek stworzenia, a nie odkupienia. 
Oznacza to, że nie jest traktowane jako sakrament. Małżeństwo nie jest 
sakramentem, gdyż nie zostało ustanowione przez Chrystusa, lecz należy 
do Bożego porządku istniejącego od początku świata. Ma charakter co do 
zasady nierozerwalny (por. Mt 19,6). Małżeństwo wyznaniowe jest oczy-
wiście zawierane w kościele, na uroczystym nabożeństwie, jednak nie ma 
ono wymiaru sakramentalnego.

Drugą trudnością teologiczną, na którą małżeństwa mieszane wyzna-
niowo mogą natrafić, jest inny przymiot małżeństwa, jakim jest jego nie-
rozerwalność. Niektóre wspólnoty, zwłaszcza katolicy, zdecydowanie opo-
wiadają się za nierozerwalnością węzła małżeńskiego. Inne, choć zawsze 
deklarują wartość nierozerwalności, w mniejszym lub większym stopniu 
dopuszczają rozwody oraz kościelną celebrację kolejnych związków. Dla-
tego też różne rozumienie małżeństwa oraz ich przymiotów może stanowić 
zagrożenie dla małżonków podzielonych wyznaniowo.

Etyka życia małżeńskiego to kolejny element, który może powodo-
wać trudności czy też być zagrożeniem dla opisywanych w tym artykule 
małżeństw. Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie różnią się znacząco, jeśli 
chodzi o kwestie etyczne, zwłaszcza w dziedzinie przekazywania życia 
ludzkiego. Część z nich, np. katolicy, zdecydowanie sprzeciwia się aborcji, 
odrzuca antykoncepcję, opowiada się przeciwko zapłodnieniu in vitro. Inne 
wspólnoty, zwłaszcza te ze społeczeństw najbardziej zsekularyzowanych, 
nie mają nic przeciwko takim praktykom. Są też takie wspólnoty, które 
pozostawiają tę kwestię decyzji sumienia małżonków. Dlatego też różność 
wyznania może być zagrożeniem dla związku małżeńskiego, kiedy musimy 
rozstrzygać kwestie dotyczące poszanowania ludzkiego życia.

Wreszcie wśród trudności teologicznych należy zwrócić uwagę rów-
nież na zagrożenie zaniku kościelności życia rodzinnego. Wiara człowieka 
zawsze realizuje się w konkretnej wspólnocie kościelnej. Chrześcijanin ma 
potrzebę konfesyjności, czyli przynależności do konkretnego wyznania. 
Ponieważ chrześcijaństwo istnieje jako wspólnota, jako Kościół, zatem 
różność wyznania może stanowić problem w budowaniu relacji małżeń-
skiej, dbaniu o jedność małżeństwa. Bo czy może ona opierać się jedynie 
na wspólnych poglądach religijnych? „Jeżeli małżonkowie nie należą do 
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jednej wspólnoty, połączonej wyznaniem tej samej doktryny, uczestnicze-
niem w tym samym kulcie i w tych samych praktykach modlitewnych oraz 
życiem według tych samych wskazań moralnych, to czy tworzą naprawdę 
małżeństwo chrześcijańskie?”5.

Drugim obszarem, w którym napotykamy na trudności w małżeństwach 
mieszanych, są problemy duszpasterskie. Wśród nich możemy wymienić 
trzy główne:

• niedostateczny udział małżonków w życiu kościelnym;
• przekazywanie wiary w rodzinie;
• konflikt i rozpad małżeństw.
Podejmując kwestię pierwszej z wyżej wymienionych trudności dusz-

pasterskich, należy zwrócić uwagę, że oczywiście są przypadki małżeństw 
mieszanych, gdzie małżonkowie uczestniczą w życiu obu wspólnot wy-
znaniowych. Jednak jest to dość trudne nie tylko ze względów różnic, jakie 
zauważamy pomiędzy wspólnotami, ale choćby ze względów organizacyj-
nych czy czasowych. O ile wspólne świętowanie ważnych świąt kościelnych 
w obu wspólnotach jest zauważane częściej, o tyle poszczególne niedziele 
roku liturgicznego małżonkowie często przeżywają w rozłące, gdyż każdy 
chce być w swojej wspólnocie. Dlatego też zauważa się niedostateczny 
udział w życiu kościelnym, który w konsekwencji może doprowadzić do 
jego całkowitego zaniku.

Największym zaś bólem i trudnością dla małżonków o różnej przyna-
leżności wyznaniowej pozostaje brak interkomunii. To Eucharystia, która 
jest źródłem życia, która jest tym sakramentem, który daje moc i wszelką 
siłę do zmagania się w trudach życia duchowego, w małżeństwie mieszanym 
wyznaniowo staje się tym, co niestety dzieli małżonków. To wielki ból, 
ogromny smutek, że ci, którzy postanowili budować swe życie na Chry-
stusie i zaprosili Go do siebie w sakramencie małżeństwa, nie mogą razem 
przystępować do Stołu Pańskiego i tworzyć komunii.

Ten niedostateczny udział w życiu kościelnym pociąga za sobą kolejną 
trudność, jaką jest przekazywanie wiary w rodzinie. Rozpoczyna się ona 
w momencie pojawienia się dzieci, gdy małżonkowie stają przed wyborem, 
w jakiej wspólnocie ochrzcić swoje potomstwo. Brak przynależności do jed-

5 A. Sobczak, «Aktualna dyscyplina Kościoła wobec małżeństw mieszanych i im po-
dobnych», [03.02.2017].
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nej wspólnoty wprowadza również chaos w wychowaniu religijnym dzieci. 
Pojawia się zatem problem wierności wierze. „Trzeba zatem wiernym przy-
pominać, że małżonek katolicki ma obowiązek strzeżenia swojej wiary i nie 
wolno mu nigdy narażać się na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty wiary”6.

Ostatecznie wszelkie trudności, zarówno teologiczne, jak i duszpaster-
skie, mogą spowodować sytuację, w której małżonkowie podzieleni wyzna-
niowo nie przetrwają próby czasu. I nastąpi konflikt a w konsekwencji rozpad 
małżeństwa. W Polsce odmienność wyznaniowa związana jest zazwyczaj 
z odmiennością kulturową, mentalnościową czy narodową małżonków. Za-
tem trudno jest budować jedność, gdy dwoje ludzi wyrosło w różnej kulturze 
i dorastało w odmiennej hierarchii wartości.

4. Owoce duchowe w małżeństwach chrześcijan 
różnych wyznań

Mimo wielu trudności i zagrożeń wypływających z faktu przynależno-
ści do różnych wyznań, małżeństwa mieszane mają szanse na stworzenie 
pięknego związku. We wszelkich trudach mogą odnajdować możliwość 
wspólnego głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1634) mówi, że: „Różnica 
wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa, 
jeśli małżonkowie potrafią dzielić się tym, co każde z nich otrzymało 
od swojej wspólnoty i jeśli jedno będzie uczyć się od drugiego sposobu 
przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa”7. Następnie wskazuje na 
dobro wypływające z coraz większej ilości takich związków w różnych re-
gionach w Polsce i na świecie. A jest nim fakt powstawania duszpasterstwa 
małżeństw mieszanych.

W wielu regionach, dzięki dialogowi ekumenicznemu różne wspólnoty chrze-
ścijańskie mogły zorganizować wspólne duszpasterstwo małżeństw miesza-
nych. Jego zadaniem jest pomoc tym małżeństwom w przeżywaniu ich szcze-
gólnej sytuacji w świetle wiary. Ma ono także pomagać im w przezwyciężaniu 

6 J. Krzywda, «Ewolucja zasad i norm dotyczących małżeństw mieszanych w świetle 
wymogów Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego», w: Z.J. Kijas, Małżeń-
stwa mieszane (Kraków 2000) 84.
7 Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 1994) 1634.
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napięć między zobowiązaniami wobec swoich wspólnot eklezjalnych. Powin-
no ono zachęcać do rozwijania tego, co jest wspólne w ich wierze, i do szacun-
ku dla tego, co ich dzieli (KKK 1636)8. 

Małżeństwa mieszane mają szansę wykorzystania różnej przynależ-
ności wyznaniowej do wspólnego dawania świadectwa. Pan Jezus wezwał 
wszystkich swoich uczniów, aby byli jego świadkami, świadkami Ewangelii, 
aż po krańce ziemi (Dz 1,8): „ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzyma-
cie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. To wezwanie Chrystusa powinno mocno 
przyświecać małżonkom chrześcijańskim i wzbudzać w nich pragnienie 
do jedności w świadectwie i świadectwa w jedności. Małżeństwa i rodziny 
o różnej przynależności kościelnej mogą stać się przykładem zgodnego 
dawania świadectwa Ewangelii. By to mogło mieć miejsce, muszą każ-
dego dnia budować swoją relację małżeńską na Chrystusie. Zapraszać Go 
codziennie, by przenikał każdą sferę ich wspólnego życia małżeńskiego. 
Dlatego istotnym elementem jest wspólna modlitwa. Wszystkie troski, zma-
gania, trudności wynikające z różnej przynależności wyznaniowej powinni 
zawierzać Temu, który doprowadził ich do dnia zaślubin i pragnie, by na 
drodze życia małżeńskiego realizowali chrześcijańskie powołanie do świę-
tości. Wspólna modlitwa jest dla nich również możliwością na poznawanie 
różnych form modlitwy, co zawsze jest elementem ubogacającym życie 
duchowe człowieka.

Tym, co ich rozwija w chrześcijańskim spojrzeniu na małżeństwo, jest 
również możliwość poznawania swoich wspólnot. Małżonkowie o różnej 
przynależności wyznaniowej powinni być otwarci na swoje wspólnoty i tym 
samym czerpać z bogactwa różnorodności Kościoła, by w ten sposób umac-
niać swoje życie duchowe i zbliżać się do Chrystusa. Poprzez szukanie tego, 
co łączy, a może Tego, który łączy, są w stanie przetrwać wszelkie trudy 
życia małżeńskiego. Mogą stać się w ten sposób świadkami Chrystusa, który 
jest ponad wszelkimi podziałami.

Harmonijnie żyjące małżeństwa i rodziny niejednolite wyznaniowo mogą i po-
winny się stać w dzisiejszym klimacie ekumenicznym płaszczyzną, na której 
będą przezwyciężone podziały. W atmosferze rodzinnej miłości łatwiej można 
osiągnąć poznanie odmiennych tradycji religijnych oraz obopólnie wzboga-

8 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1636.
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cać się autentycznymi wartościami religijnymi. Małżeństwa i rodziny o różnej 
przynależności kościelnej mogą się stać przykładem zgodnego dawania świa-
dectwa Ewangelii9.

5. Wytyczne duszpasterskie

Opisywane powyżej trudności, ale również możliwości z nich wypły-
wające, wskazują na ogromną potrzebę otoczenia specjalną opieką duszpa-
sterską małżeństw i rodzin o różnej przynależności kościelnej. Widoczne 
bowiem są zagrożenia i niebezpieczeństwa dla samych małżonków i ich 
związku, co w konsekwencji stanowi również zagrożenie dla wspólnoty 
kościelnej i pomyślnego współżycia wyznań małżonków.

Przez brak pełnej jedności wiary bywa zagrożona wierność małżonków wzglę-
dem własnego Kościoła. Rozdźwięk w wierze może również prowadzić do 
zagrożenia wspólnoty życia małżeńskiego. Niejednolitość wyznania utrudnia 
wreszcie religijne wychowanie dzieci i rozwój autentycznej religijności w ro-
dzinie10.
Jednak wszelkie trudności mogą być przezwyciężone przez miłość, 

akceptację i tolerancję. Ta triada niech stanie się pomocą, dzięki której 
małżonkowie żyjący w małżeństwie mieszanym wyznaniowo będą budować 
swój codzienny ekumenizm.

Pięknie o małżeństwach mieszanych mówił Papież Benedykt XVI na 
spotkaniu ekumenicznym w Warszawie w 2006 roku. Nazwał on takie związ-
ki „laboratorium jedności” Kościoła.

W dzisiejszym świecie, w którym mnożą się relacje międzynarodowe 
i międzykulturowe, coraz częściej na założenie rodziny decydują się młodzi 
ludzie wywodzący się z różnych tradycji, religii, różnych wyznań chrze-
ścijańskich. Niejednokrotnie dla nich samych i ich bliskich jest to decyzja 
trudna, niosąca różnego rodzaju ryzyko, zarówno dla wytrwania w wierze 
i budowania w przyszłości porządku rodzinnego, jak i dla stworzenia klimatu 
jedności rodziny, a także dogodnych warunków duchowego wzrostu dzieci. 

9 «Instrukcja Episkopatu Polski w Sprawie Duszpasterstwa Małżeństw o Różnej Przy-
należności Kościelnej (11 marca 1987)», w: www.opoka.org.pl [09.04.2018].
10 Por. «Instrukcja Episkopatu Polski», [09.04.2018].
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Może jednak – właśnie dzięki tworzeniu w szerszej skali ekumenicznego 
dialogu jedności – taka decyzja zapoczątkuje w praktyce swego rodzaju 
laboratorium jedności. Potrzebne są jednak do tego wzajemna życzliwość, 
zrozumienie i dojrzałość w wierze obu stron, jak i wspólnot, z których się 
wywodzą”11.
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Inter-denominational marriages. Finding opportunity in the midst 
of difficulty.

Interfaith and interdenominational couples are becoming an increasingly common phe-
nomenon in this day and age. Marriage in itself as a way in which the spouses realize the 
basic vocation of the Christian, i.e. the pursuit of holiness, is not easy. Such difficulty is 
even much more likely to arise in those marriages which lack a uniform confession. The-
se difficulties can be divided into theological ones such as: the different understanding 

11 «Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI w czasie spotkania ekumenicz-
nego w Warszawie w Kościele Świętej Trójcy w 2006 roku», w: www.papiez.wiara.pl 
[12.04.2018].
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of marriage and its goals, the sacramentality of marriage along with its indissolubility, 
the ethics of conjugal life as well as pastoral difficulties, among which we may mention: 
inadequate participation of spouses in ecclesiastical life, passing down and sharing faith 
with other family members and last but not least a conflict or marriage breakdown. Despite 
many problems faced by interdenominational marriages, the spouses may seek the oppor-
tunity to provide the witness of the Gospel and thus fulfill the missionary mandate of the 
Lord Jesus “Go and teach all nations”. By building their lives on Christ and looking for 
what unites them, they may set an example to others that Christ is beyond all divisions. All 
this requires pastoral care for spouses of different religious affiliations. Pastoral care for 
such marriages should provide for individual care over families as well as include various 
forms of group interaction. All pastoral activities should take into account the good of 
faith, marriage and the family.

Keywords:  marriage; inter-denominational marriages; difficulty; opportunity; pastoral care
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ks. Tomasz Wasilewski SSP

Historia założenia Instytutu Świętej Rodziny 
we Włoszech i w Polsce1

Instytut Świętej Rodziny to wspólnota małżonków konsekrowanych, złączona organicz-
nie ze zgromadzeniem zakonnym Towarzystwa Świętego Pawła. Stanowi również część 
całej rodzinny wspólnot konsekrowanych Rodziny Świętego Pawła. Skupia małżonków, 
którzy ślubują czystość, ubóstwo i posłuszeństwo zgodnie ze swoim małżeńskim stanem 
życia. Artykuł ma na celu ogólną prezentację tej wspólnoty i jej podstawowych kom-
ponentów: duchowości, charyzmatu i misji oraz zaprezentowanie szczegółowej histo-
rii narodzin Instytutu we Włoszech. Autor dokonuje przeglądu prapoczątków Instytutu 
(omówienie różnych wydarzeń z lat sześćdziesiątych XX wieku) oraz podejmuje próbę 
określenia momentu jego założenia na tle bogatej historii kształtowania się Rodziny Świę-
tego Pawła i historii życia bł. Jakuba Alberionego, jej założyciela. Następnie nakreślone 
zostają pierwsze lata istnienia tej wspólnoty we Włoszech (lata siedemdziesiąte i osiem-
dziesiąte XX wieku) oraz jej dynamiczny rozwój. Na koniec zostaje omówiona historia 
pojawienia się Instytutu Świętej Rodziny w Polsce. 

Słowa klucze:  Instytut Świętej Rodziny; małżeństwo; życie konsekrowane; Rodzina 
Świętego Pawła; Towarzystwo Świętego Pawła

1. Wprowadzenie

Instytut Świętej Rodziny (dalej zwany Instytutem) to unikatowa wspól-
nota małżonków, którzy swój sakrament przeżywają w duchu konsekracji, 
czyli wspólnego oddania się Bogu przez śluby czystości, ubóstwa i posłu-
szeństwa realizowane zgodnie z ich stanem życia. Instytut ten jest agre-
gowany do Towarzystwa Świętego Pawła, wspólnoty zakonnej i stanowi 
część wielkiej rodziny zakonnej, Rodziny Świętego Pawła. W Polsce jest 
praktycznie nieznany, choć jest obecny. Został założony przez bł. Jakuba 
Alberionego, apostoła środków społecznego przekazu, kapłana żyjącego 

1 Wszystkie tłumaczenia z włoskiego pochodzą od autora.
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i działającego we Włoszech w latach 1884-1971, beatyfikowanego przez 
Jana Pawła II 27 kwietnia 2003 roku w Rzymie.

Bł. Jakub twierdził, że Jezus w rodzinie żył, pracował oraz modlił się, 
zatem odnowa zaczyna się właśnie od rodziny. W świecie, w którym – 
mówiąc symbolicznie – rządzi seks, pieniądze i władza przeżywania życia 
małżeńskiego i rodzinnego w sposób czysty i płodny, zgodny z zamysłem 
Bożym, w sposób ubogi i otwarty na potrzeby innych oraz w sposób po-
słuszny woli Bożej, staje się antidotum wobec „kultury śmierci”, człon-
kowie Instytutu nie rezygnują z bliskości fizycznej należnej małżonkom, 
nie rezygnują z posiadania dóbr materialnych czy decydowania o swo-
jej przyszłości, pracy itd. Starają się jednak te obszary życia realizować 
w duchu całkowitego otwarcia na wolę Boga i jego zamysł odnośnie do 
małżeństwa i rodziny.

Duchowość Instytutu to duchowość Ewangelii, przeżywana w łączności 
z całym dziedzictwem Rodziny Świętego Pawła. Przeżywanie integralnie jedno-
ści z Jezusem mistrzem, który jest prawdą i drogą, i życiem, pod wejrzeniem Ma-
ryi Królowej Apostołów i św. Pawła Apostoła. To również duchowość Nazaretu, 
czyli naśladowanie relacji, jakie były w świętej rodzinie. Charyzmatem Instytutu 
jest konsekracja własnego życia oraz wykorzystanie środków komunikacji spo-
łecznej do głoszenia „Ewangelii małżeństwa i rodziny”. Misją tej wspólnoty 
jest wieloraka pomoc innym małżeństwom, narzeczonym, a przede wszystkim 
uświęcenie własnej rodziny przez dojrzałą komunikację w małżeństwie.

Dla wielu osób może się to wydawać połączeniem paradoksalnym: 
życie w małżeństwie i składanie ślubów (ale nie zakonnych). Jednak po 
Soborze Watykańskim II bardziej zaczęto doceniać konsekrację życia jako 
pełniejszy sposób realizacji konsekracji chrzcielnej. Pisze o tym chociażby 
papież Franciszek: Chrystus

we Wcieleniu przyjmuje […] ludzką miłość, oczyszcza ją, doprowadza do peł-
ni i daje małżonkom wraz ze swoim Duchem zdolność, by żyć nią, przenikając 
całe ich życie wiary, nadziei i miłości. W ten sposób małżonkowie są jakby 
konsekrowanymi i poprzez właściwą im łaskę budują Ciało Chrystusa stano-
wiąc Kościół domowy (por. Lumen gentium, 11), tak że Kościół, aby w pełni 
zrozumieć swoją tajemnicę, spogląda na rodzinę chrześcijańską, która ukazuje 
to w sposób autentyczny2.

2 Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 67.
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Bardzo interesująca jest struktura prawna tej wspólnoty dla małżonków. 
Jak już zostało powiedziane, jest to instytut agregowany, czyli przyłączo-
ny prawnie do Towarzystwa Świętego Pawła. Nie jest to trzeci zakon ani 
stowarzyszenie świeckich. Małżonkowie ci nie mają być jakby zakonnika-
mi, lecz małżonkami konsekrowanymi, których życie jest ściśle związane 
z posługą Rodziny Świętego Pawła. Agregacja prawna powoduje, że nie 
jest to niezależna i samodzielna organizacja. Pod pewnymi względami jest 
włączona w Towarzystwo Świętego Pawła (przełożonym nie jest małżonek, 
ale zakonnik, paulista), ale pod pewnymi względami jest autonomiczna (ma 
swoją strukturę, ścieżkę formacji i misję).

Ta formuła realizuje piękny ideał komplementarności życia w celibacie 
(pauliści) i małżeństwie (członkowie Instytutu Świętej Rodziny). O wza-
jemnym uzupełnianiu się tych dwóch sposobów realizacji miłości pisze 
papież Franciszek:

Podczas gdy dziewictwo jest znakiem „eschatologicznym” Chrystusa Zmar-
twychwstałego, to małżeństwo jest znakiem „historycznym” dla tych, którzy 
podążają po ziemi, znakiem Chrystusa ziemskiego, który zgodził się z nami 
złączyć i dał samego siebie aż po dar swojej krwi. Dziewictwo i małżeństwo 
są i powinny być różnymi formami miłości, bo „człowiek nie może żyć bez 
miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest 
pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość”3.

Ta długa prezentacja podyktowana jest faktem, że w Polsce Instytut 
wciąż jest szerzej nieznany. Jednak celem tego artykułu jest zaprezento-
wanie tematu historii, początków powstania Instytutu, co miało miejsce 
we Włoszech w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, 
oraz zaistnienie jego struktury w Polsce. Jest to zagadnienie zupełnie nie-
obecne w literaturze teologicznej, jak również w całym piśmiennictwie 
charyzmatycznym Rodziny Świętego Pawła w Polsce. Temat jest intere-
sujący, gdyż początkom powstania Instytutu Świętej Rodziny towarzyszy 
wiele zawiłości.

3 Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 161.
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2. W nurcie dziedzictwa Kościoła

Powstanie Instytutu Świętej Rodziny wpisuje się w całą historię życia 
konsekrowanego. Już od pierwszych wieków świeccy poświęcali się całko-
wicie Bogu (dziewice i wdowy poświęcone Panu4, anachoreci5, cenobici6). 
Choć życie konsekrowane nie jest bezpośrednio ustanowione w swej formie 
(gdyż w swej istocie tak) przez Jezusa czy Apostołów, należy do organicz-
nych i niezbędnych elementów duchowości Kościoła. Dlatego św. Jan Paweł 
II, wyrażając odwieczne przekonanie, napisał, że:

Profesja rad ewangelicznych należy niezaprzeczalnie do życia i świętości Ko-
ścioła. Znaczy to, że życie konsekrowane, obecne w Kościele od samego po-
czątku, nigdy nie zaniknie jako jego niezbywalny i konstytutywny element, 
ponieważ wyraża samą jego naturę. Sam Jezus, powołując wybrane osoby, aby 
porzuciły wszystko i poszły za Nim, dał początek tej formie życia, która pod 
działaniem Ducha Świętego miała się w następnych stuleciach rozwinąć stop-
niowo w różnorakie formy życia konsekrowanego. Wizja Kościoła złożonego 
wyłącznie z szafarzy i z wiernych świeckich nie odpowiada zamiarom jego 
Boskiego Założyciela, jakie możemy odczytać z Ewangelii i z innych pism 
Nowego Testamentu7.

Od zawsze konsekracja dotyczyła również świeckich. Faktem jest jednak 
również, że w pierwszych wiekach Kościoła ta konsekracja świeckich była 
bardziej widoczna. Już we wczesnym średniowieczu stan osób konsekro-
wanych „ciążył” coraz bardziej w stronę duchowieństwa. Z czasem zaczęto 

4 Por. 1Kor 7,25-26.34.
5 Anachoretyzm to najstarsza forma życia konsekrowanego, która pojawiła się w III 
wieku na terenach dzisiejszego Egiptu i Palestyny. Anachoreta był chrześcijaninem, który 
żył w odosobnieniu, na pustynii, prowadząc walkę duchową i życie modlitwy poświęcone 
Panu. Za ojca anachoretyzmu uważa się św. Antoniego Wielkiego (250-356).
6 Cenobityzm to kolejny etap rozwoju życia konsekrowanego w Kościele. Anachore-
ci odznaczający się wybitnym autorytetem wśród chrześcijan przyciągali naśladowców. 
Z czasem na oddalonych od miast odludziach tworzyły się całe kolonie eremitów. Zaczęli 
tworzyć oni pewnego rodzaju wspólnoty. Każdy żył we własnej skale, domku, ale regular-
nie gromadzili się na wspólne modlitwy i spotkania. Za jednego z pierwszych cenobitów 
uważa się św. Pachomiusza (292-346). Niektóre z tych kolonii w kolejnych wiekach prze-
kształciły się w regularne wspólnoty. W konsekwencji w 529 roku św. Benedykt z Nursji 
założył klasztor na Monte Casino, pierwowzór całego życia zakonnego w Zachodnim Ko-
ściele.
7 Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata 29.
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postrzegać konsekrację jako stan wyższej doskonałości moralnej, zatem 
zarezerwowany dla duchownych (celibatariuszy). Osoba świecka ze swym 
zatroskaniem o codzienność „nie pasowała” do tego ideału. Do dziś myśląc 
o bracie zakonnym, który nosi habit, przeciętny katolik skłonny jest umieścić 
go wśród duchownych8 niż świeckich, a przecież brat zakonny to świecki 
konsekrowany, choć żyjący we wspólnocie z duchownymi. Jednocześnie 
trzeba pamiętać, że w każdej epoce historii Kościoła różne formy oddania 
się świeckich Bogu były obecne (choćby tzw. trzecie zakony).

Pośrednim kontekstem powstania Instytutu Świętej Rodziny było oży-
wienie idei konsekracji świeckich9. W XIX i początkach XX wieku pojawiło 
się w Kościele wiele proroczych intuicji, które „wybuchły” w epoce Soboru 
Watykańskiego II (pomyślmy tylko o ruchu liturgicznym, ruchu biblijnym).

Już w epoce poprzedzającej Sobór Watykański II istnieje cały szereg in-
stytutów świeckich (to znaczy instytutów życia konsekrowanego, w których 
nie ma ani jednego kapłana i których członkowie nie żyją we wspólnotach, 
ale osobno w świecie). Papież Pius XII epokową Konstytucją apostolską 
Provida Mater Ecclesia z 2 II 1947 roku potwierdził zasadność tego ruchu 
i nadał mu konkretną formę prawną. Następnie sam Sobór Watykański II 
odniósł się do tej nowej formy życia konsekrowanego:

Instytuty świeckie, choć nie są instytutami zakonnymi, realizują jednak praw-
dziwie i całkowicie ślubowanie rad ewangelicznych, uznane przez Kościół. 
Ślubowanie to konsekruje mężczyzn i kobiety, świeckich i duchownych pro-
wadzących życie wśród świata. Niech zatem oni dążą do pełnego oddania się 
Bogu przez doskonałą miłość, same zaś instytuty niech zachowują swój własny 
i szczególny, to jest świecki, charakter, aby mogły w świecie i niejako od jego 
strony prowadzić skutecznie ten apostolat, do którego zostały powołane. Niech 
jednak będą w pełni świadome tego, że nie podołają temu wielkiemu zadaniu, 
jeśli ich członkowie nie zostaną starannie wykształceni i nie nabędą znajomo-

8 Według Kodeksu Prawa Kanonicznego duchownym jest ten, i tylko ten, kto przyjął 
święcenia diakonatu, prezbiteratu lub episkopatu, wszyscy inni są świeckimi (por. KPK 
kan. 207 i 266).
9 „Te stowarzyszenia, które odtąd będą nazywane instytutami świeckimi, zaczęto za-
kładać w pierwszej połowie ubiegłego wieku [XIX wiek] nie bez specjalnego natchnie-
nia Bożej Opatrzności, by wiernie praktykowały rady ewangeliczne w świecie i spełniły 
z większą wolnością dzieła miłości, do których w obecnym złym czasie rodziny zakonne 
mają dostęp utrudniony lub w ogóle zamknięty”. Pius XII, Konstytucja Provida Mater 
Ecclesia 9.
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ści spraw Bożych i ludzkich, by rzeczywiście stać się zaczynem w świecie dla 
umocnienia i wzrostu Ciała Chrystusowego. Niechaj zatem przełożeni z całą 
powagą zadbają o ich wykształcenie w dziedzinie duchowości i o ich dalszą 
formację10.

W XX wieku obserwujemy też rodzenie się nowych ruchów skupionych 
na pogłębieniu duchowości małżeńskiej. W 1939 roku ks. Henri Caffarel 
(1903-1996) zakłada we Francji wspólnotę dla małżeństw Équipes Notre-
Dame. We Włoszech powstaje w 1943 roku ruch Focolari11, założony przez 
Chiarę Lubich (1920-2008), który skupia również małżonków. W USA od 
1947 roku istnieje Christian Family Movement.

3. Początki Rodziny Świętego Pawła

Nie da się opisać początków Instytutu Świętej Rodziny bez odniesie-
nia do dzieła bł. Jakuba Alberionego, wielkiego zakonodawcy XX wieku. 
W latach 1914-1971 założył on 10 różnych wspólnot zakonnych, instytutów 
świeckich, dla małżonków i stowarzyszenia dla świeckich, zwanych Rodziną 
Świętego Pawła.

W noc przełomu wieków (31 XII 1900/1 I 1901), podczas czterogo-
dzinnej adoracji najświętszego sakramentu, młody kleryk Jakub Alberione 
doświadczył duchowego przebudzenia, posłania. Jak sam wyznaje, gdy 
podczas adoracji „wybiegał myślami w przyszłość, wydawało mu się, że 
w nowym wieku wspaniałomyślne dusze będą czuć to samo, co on czuje”12. 
Zrozumiał, że wielu mężczyzn i kobiet odczuje w XX wieku to samo przy-
naglenie i zapał do głoszenia Ewangelii. Oczywistym jest, że wtedy jeszcze 
młody Jakub nie miał konkretnej idei Instytutu, podobnie jak wtedy nie 
myślał jeszcze wprost o paulistach i Rodzinie Świętego Pawła. Pewne jest 
jednak, że gdyby nie to Boże dotknięcie podczas adoracji charyzmatycznej, 
nie byłoby Rodziny Świętego Pawła, a zatem i Instytutu Świętej Rodziny.

10 Dekret Soboru Watykańskiego II o przystosowanej do współczesności odnowie życia 
zakonnego Perfecte caritatis 11.
11 T. Fitych, Ł. Kamykowski, «Fokolarini», w: L. Bieńkowski, P. Hemperek, S. Ka-
mieński, Encyklopedia katolicka, t. 5 (Lublin 1989) 364.
12 J. Alberione, Abundantes divitiae gratiae suae. Charyzmatyczna historia Rodziny 
Świętego Pawła (Częstochowa 2001) 33.
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Wiemy, że kiedy wybiła „godzina Boża” 12 września 1913 roku Jakub 
Alberione zaczął prowadzić czasopismo Gazetta d’Alba i gromadzić ludzi 
dla nowego dzieła. Tak 20 sierpnia 1914 roku narodziło się Towarzystwo 
Świętego Pawła, a w 1917 roku narodziło się Stowarzyszenie Współpra-
cowników Paulińskich (dziś w Polsce: Stowarzyszenie Współpracowników 
Rodziny Świętego Pawła). Od początku Założyciel gromadził świeckich, 
którzy chcieli poświęcić swoją modlitwę, ofiarę i służbę apostolstwu dobrego 
druku13 (dziś: apostolstwu środków społecznego komunikowania). Wśród 
nich byli i małżonkowie.

Troska o małżeństwa i rodzinę była jedną z głównych linii apostolskich 
nowej rodziny zakonnej. Jakub Alberione zainspirowany doświadczeniem 
swego kierownika, ks. Francesco Chiesy14 oraz encykliką Leona XIII 
o małżeństwie Arcanum divinae sapientiae (10 II 1880) zorganizował 
stowarzyszenie Sacra Familia w diecezji albejskiej, które miało wcielać 
w życie postulaty tego dokumentu. Już wtedy założyciel stawiał Świętą 
Rodzinę z Nazaretu jako wzór i model życia małżeńskiego i rodzinnego 
chrześcijan15.

Kolejną ważną i powszechnie znaną inicjatywą było wydanie we Wło-
szech 25 grudnia 1931 roku pierwszego numeru czasopisma Famiglia 
cristiana (pl. Rodzina chrześcijańska). Celem tej gazety było informo-
wanie i formowanie rodzin katolickich w duchu nauki Kościoła. Czaso-
pismo istnieje do dziś i przez długie dziesięciolecia miało wiodącą rolę 
opiniotwórczą na rynku włoskich tygodników16. W maju 1956 roku Jakub 
Alberione osobiście oddał wszystkie rodziny świata czytające ten magazyn 
pod opiekę Maryi, Królowej Apostołów w sanktuarium jej poświeconym 
w Rzymie17.

13 Por. Statuto e direttorio dell’Istituto Santa Famiglia fondato da don G. Alberione 
(Roma 2001) 23.
14 Por. H.S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny 
w pismach ks. Stefana Lamery SSP (Częstochowa 2013) 35.
15 Por. A. De Simone, O. Nicoletti, Nel cuore di Dio per il mondo. Il laicato cattolico in 
Italia e nel carsima del beato Giacomo Alberione (Milano 2009) 194.
16 Por. A. De Simone, O. Nicoletti. Nel cuore di Dio per il mondo, 194.
17 Por. T. Righettini, Istituti agregati. Aspetti: teologico, giuridico, carismatico (Roma 
b.r.w.) 89.
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4. Narodziny Instytutu Świętej Rodziny

Jakub Alberione zawsze był uważny na nauczanie papieży. Znał wydaną 
w 1947 roku przez papieża Piusa XII Konstytucję apostolską Provida Mater 
Ecclesia, która ustanawiała Instytuty świeckie. Dlatego w 1958 roku założył 
trzy instytuty świeckie: dla kobiet (Instytut Matki Bożej Zwiastowania), 
dla mężczyzn (Instytut Archanioła Gabriela) i dla kapłanów diecezjalnych 
(Instytut Jezusa Kapłana). Kiedy 8 kwietnia 1960 roku został zatwierdzony 
wspólny statut dla tych trzech Instytutów, w rozdziale drugim w artykułach 
13 i 1418 znajdujemy explicite wyrażoną wolę odnośnie do konsekracji 
małżonków. Statut pozwalał należeć do tych Instytutów jako członkom 
tzw. drugiej kategorii małżonkom, którzy składali trzy śluby: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa według stanu życia małżonków19. Statut zakładał, 
że generał Towarzystwa Świętego Pawła wyda specjalne rozporządzenie 
odnośnie do takich małżonków. Rozporządzenie jednak nigdy nie powstało. 
Ponoć powstał jego projekt, który spodobał się Jakubowi Alberionemu, ale 
nie został zatwierdzony. Trudno dziś dociec dlaczego. Widzimy jednak, że 
pewne przebłyski tego, czym będzie Instytut Świętej Rodziny, pojawiły się 
już za życia Założyciela Rodziny Świętego Pawła.

Przez pewien czas uważano, że to jest właśnie data założenia Instytutu 
Świętej Rodziny. Jednak nie można tak powiedzieć. W grudniu 1973 roku 
prokurator generalny Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Fedele Pasquero, 
w dokumentacji przesłanej do Kongregacji ds. instytutów życia konsekrowa-
nego w celu ostatecznego zatwierdzenia statutów Instytutów agregowanych 

18 „Mogą być również zapisani do Stowarzyszenia, jako członkowie drugiej kategorii, 
te osoby, które są związane węzłem małżeńskim, a które gorąco pragną realizować ideał 
doskonałości chrześcijańskiej, w świecie zgodnie ze swoim stanem życia. Ci członkowie 
powinni: a) złożyć ślub czystości małżeńskiej, który zobowiązuje z nowego tytułu, czyli 
z tytułu cnoty religijnej, do zachowania czystości małżeńskiej; b) obiecać posłuszeństwo 
Przełożonemu Stowarzyszenia we wszystkim tym, co jest zgodne z tym Statutem, a co nie 
przeszkadza obowiązkom wynikającym z ich małżeńskiego stanu; c) obiecać zachowywa-
nie ewangelicznego ubóstwa z zaangażowaniem i nie dysponować używaniem dóbr mate-
rialnych bez kontroli i zatwierdzenia prawnych przełożonych” (artykuł 13). „Członkowie 
drugiej kategorii powinni zachowywać przepis, mówiący o tym, że Przełożony Generalny 
Towarzystwa Świętego Pawła jest właśnie ich przełożonym” (artykuł 14). Por. T. Righet-
tini, Istituti agregati, 90.
19 Por. T. Righettini, Istituti agregati, 90.



25

hisToria zaŁożenia insTyTuTu śWięTeJ rodziny We WŁoszech i W Polsce

obejmował również Instytut Świętej Rodziny, twierdząc, że został założony 
w 1960 roku. Kongregacja, przyjmując głos jednego z konsultantów (1 II 
1974), stwierdziła, że rzeczony Instytut nie został włączony do dekretu z 8 
kwietnia 1960 roku. Zasadnicza różnica polegała na tym, że trzy poprzednie 
Instytuty skupiały osoby żyjące w celibacie, Instytut Świętej Rodziny zaś 
skupiał małżonków żyjących zgodnie z ich stanem (bez celibatu). Kongre-
gacja zasugerowała stworzenie oddzielnego Statutu, co też stało się później. 
Możemy zauważyć, że jakiś prapoczątek prawny zaistniał już w 1960 roku, 
ale również prawdą jest, że wtedy jeszcze nie istniał Instytut Świętej Rodziny 
w takim kształcie, w jakim rozumiemy go dziś.

W kolejnych latach zainteresowanie rodziną ze strony ks. Jakuba nie 
malało. Na początku 1963 roku założył Pobożne Stowarzyszenie Rodzin 
Chrześcijańskich zatwierdzone dekretem z 22 IV 1963 roku przez kard. 
Eugenio Tisserant w jego diecezji w Ostii Porto20. Pamiętajmy, że rok 1963 
to czas wciąż toczącego się Soboru Watykańskiego II, którego ks. Jakub 
był oficjalnym obserwatorem. Podczas Soboru wybrzmiały mocno tematy 
konsekracji świeckich, uświęcenia małżonków i rodziny i były pewną no-
wością, pewną rewolucją. Stowarzyszenie było organizacją niewłączoną 
bezpośrednio w strukturę Rodziny Świętego Pawła. Gromadziło ono prenu-
meratorów magazynu Famiglia Cristiana, małżonków związanych w jakiś 
sposób z bardzo już wtedy znanym i cenionym Jakubem Alberionem.

Obecny Statut Instytutu we wprowadzeniu sam odwołuje się do tego 
faktu, uznając rok 1963 za rok narodziny Instytutu21. Z tą datą wiąże się 
pewna trudność. Kongregacja, która zatwierdziła Statut Instytutu Świętej 
Rodziny, podała ten rok jako rok założenia. Ks. Lamera, pierwszy odpowie-
dzialny za Instytut, zauważył jednak z czasem, że nie jest to data precyzyjna 
i listem z dnia 6 lipca 1992 roku poprosił o zmianę jej na rok 1960, jednak 
prośba nie została uwzględniona. Wydaje się zatem, że w roku 1963 mo-
żemy szukać jakiejś kolejnej prainspiracji, ale nie daty założenia Instytutu 
Świętej Rodziny.

Następnie w czasopiśmie Vita pastorale z grudnia 1964 roku (s. 9)22 
poinformowano księży czytających tę gazetę o założeniu Instytutu Świętej 
20 Por. T. Righettini, Istituti agregati, 89.
21 Por. Statuto e direttorio, 9.
22 „Ksiądz Jakub Alberione, Założyciel i Przełożony generalny Towarzystwa Świętego 
Pawła, po wielu latach modlitwy i przygotowań, podążając za silnym pragnieniem wypeł-
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Rodziny, licząc, że to oni zaproszą do niego małżonków. Podobnie uczyniono 
w artykule poświęconym św. Józefowi, który ukazał się w Il Cooperatore 
paolino z marca 1965 roku (s. 4)23. Odpowiedź ze strony duchowieństwa 
i małżeństw była jednak znikoma.

Faktem jednak jest, że podczas rekolekcji specjalnych przeprowa-
dzonych w 1960 roku dla Rodziny Świętego Pawła Jakub Alberione, 
wymieniając zakony i instytuty Rodziny Świętego Pawła, nic nie mówi 
o Instytucie Świętej Rodziny. Podobnie w znaczącym albumie wydanym 
z okazji 50-lecia istnienia Rodziny Świętego Pawła (50 lat w służbie 
Kościoła z środkami społecznego komunikowania. Rodzina Świętego 
Pawła od 1914 do 1964 r., por. s. 9) pośród Instytutów agregowanych 
nie wymienia Instytutu Świętej Rodziny. Również w tekście, który uwa-
żany jest za duchowy testament Alberionego, zamieszczonym w 1968 
roku w biuletynie San Paolo nie wspomina o tym Instytucie. Kapituła 
generalna Towarzystwa Świętego Pawła w sesji z 3 czerwca 1971 roku 
mówiła o Instytucie Świętej Rodziny jako instytucie, który „w rzeczy-
wistości jeszcze się nie narodził”.

Minęło parę lat i ideę tę podjęli niektórzy kapłani z Instytutu Jezusa 
Kapłana. W ostatnich dniach życia Założyciela ks. Furio Gauss z Instytutu 
Jezusa Kapłana przybył z Triestu do Rzymu, nie zdając sobie sprawy ze 
złego stanu zdrowia Jakuba Alberionego, z informacją, że są pierwsze pary, 
które chciałyby wstąpić do Instytutu Świętej Rodziny24. Ks. Luigi Zanoni, 

nienia woli Bożej i aby odpowiedzieć na liczne prośby małżonków i rodziców pragnących 
żyć w ich stanie życia małżeńskiego ale jako prawdziwi konsekrowani założył Instytut 
«Sacra Familia», który jest częścią Dzieła Paulińskiego. Do tego Instytutu mogą należeć 
wszyscy małżonkowie i rodzice pragnący żyć ich życiem małżeńskim kształtując je, na 
ile jest to możliwe, według założeń ogłoszonych Konstytucją Apostolską Provida Mater 
Ecclesia. Celem szczególnym członków Instytutu «Sacra Familia» jest podążać wytrwale 
ku świętości, nieustannie współpracując z łaską sakramentu małżeństwa poprzez wza-
jemną miłość, chrześcijańskie wychowanie dzieci i pomoc w uświęceniu się nawzajem; 
to wszystko poprzez praktykowanie świętych ślubów, zachowywanych według ich stanu 
życia i poprzez aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty Kościoła, którego są częścią”. 
P. Romano, «Quando e stato fondato L’Istituto Santa Famiglia», Il Cooperatore paolino 9 
(12; 2003), 15. 
23 Por. A. Berardi, G. Raganato, «Don Stefano Lamera e le meraviglie di Dio per le 
famiglie», w: D. Cascasi, Don Stefano Lamera e Il suo apostolato per i sacerdoti e per le 
famiglie. Atti del Convegno (Roma 2007) 91.
24 Por. T. Righettini, Istituti agregati, 91-92.
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generał Towarzystwa Świętego Pawła, 26 listopada 1971 roku25 na łożu 
śmierci Jakuba Alberionego przekazał mu tę informację, a on pobłogosławił 
ideę i pary (dwukrotnie powiedział Benedico). Po raz kolejny sprawdziło się 
ewangeliczne słowo o ziarnie, które musi wpaść w ziemię i obumrzeć, by 
wydać plon. Długie, intensywne i bogate życie Jakuba Alberionego kończyło 
się (+26 XI 1971), ale zaczynało się życie dzieła wyrosłego w duchu tego 
kapłana, rodziła się wspólnota małżonków konsekrowanych.

W 1965 roku założyciel mianował ks. Stefana Lamerę (1912-1997) 
odpowiedzialnym za Instytut Jezusa Kapłana. Kiedy w styczniu 1972 roku 
odbywał się zjazd kapłanów z tego Instytutu, ówczesny generał Towarzystwa 
Świętego Pawła, ks. Luigi Zanoni (zaledwie dwa miesiące po śmierci zało-
życiela) zauważył, że Instytut Świętej Rodziny narodził się u boku Instytutu 
Jezusa Kapłana i dlatego mianował ks. Stefana Lamerę odpowiedzialnym 
również za tę najmłodszą wspólnotę Rodziny Świętego Pawła26, czyli In-
stytut Świętej Rodziny. Ten pobożny paulista opiekował się tą wspólnotą 
i kierował nią przez 25 lat aż do swojej śmierci (+1 VI 1997).

Natychmiast po objęciu funkcji odpowiedzialnego przez ks. Lamerę 
zostały rozpoczęte prace nad pierwszym Statutem dla Instytutu Świętej 
Rodziny. Po 9 miesiącach przygotowań, w niedzielę 15 października 1972 
roku w Trieście do pierwszego nowicjatu wstąpiło 8 par małżonków i 3 
wdowy, które z rąk ks. Lamery otrzymały Statut.

Za datę narodzin Instytutu należy uznać 26 listopada 1971 roku, czyli 
pojawienie się pierwszych par i aprobatę dzieła przez założyciela na łożu 
śmierci, oraz 15 października 1972 roku, rozpoczęcie pierwszego nowicjatu, 
od którego nieprzerwanie trwa struktura tej wspólnoty. Pierwsza data ma 
wymiar bardziej symboliczny i duchowy, druga bardziej formalny i prawny.

W niektórych opracowaniach pozostaje sporna kwestia, czy ten Instytut 
założył Jakub Alberione. Odpowiedź na to pytanie będzie w dużej mierze 
zależeć od sposobu definiowania tego, kim jest założyciel i co to znaczy 

25 Por. F. Gauss, «Una meravigliosa storia di grazia», w: S. Lamera, F. Gauss, C. Ferri, 
All’inizio era cosi (Roma 2008) 63. Istnieje kontrowersja, którego dokładnie dnia ks. Fu-
rio Gauss był u umierającego założyciela. W swoim świadectwie mówi on o 25 listopada. 
Tymczasem generał paulistów ks. Luigi Zanoni w liście z 1972 roku mówi o 26 listopada. 
Dla ułatwienia i ujednolicenia faktografii ks. Tomasz Wasilewski opowiada się za 26 listo-
pada, czyli dniem śmierci bł. Jakuba Alberionego.
26 Por. A. Berardi, G. Raganato, «Don Stefano Lamera e le meraviglie di Dio», 96.
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założyć jakąś wspólnotę w Kościele. Z jednej strony wiemy, jest to ewident-
ne, że Jakub Alberione nie założył Instytutu Świętej Rodziny wraz z trzema 
innymi instytutami świeckimi, agregowanymi do Towarzystwa Świętego 
Pawła (w 1958-1960). Z drugiej strony mamy świadectwa, że planował 
jakiś ruch rodzin chrześcijańskich, że akceptował możliwość konsekracji 
małżonków w Instytutach agregowanych (Statut 1960), że założył stowa-
rzyszenie Sacra Familia dla prenumeratorów magazynu Famiglia cristiana, 
wreszcie, że najprawdopodobniej pobłogosławił pośrednio pierwsze pary 
chcące wstąpić do tego Instytutu.

Zdecydowanie należy uznać Alberionego za inspiratora i założyciela 
Instytutu Świętej Rodziny, nawet jeśli to założenie miało charakter bardziej 
pośredni i duchowy, gdyż na poziomie praktycznym i bezpośrednim o for-
malne zrodzenie się tej wspólnoty postarali się ks. Stefan Lamera, ks. Furio 
Gauss i ks. Luigi Zanoni.

Według ks. Juana Galaviza, paulisty, „nie ma żadnych racji, aby podda-
wać dyskusji ojcostwo Jakuba Alberionego w stosunku do Instytutu Świętej 
Rodziny, nawet jeśli formalnie nie zaistniał za Jego życia”27. Po prostu ks. 
Furio Gauss IGS i ks. Luigi Zanoni SSP dają świadectwo tego, że założyciel 
angażował się w powstanie Instytutu, choć formalnie się tego nie doczekał.

Generał paulistów, ks. Zanoni SSP, 25 grudnia 1972 roku skierował do 
członków Instytutu Świętej Rodziny list, w którym daje świadectwo tego, 
że Instytut był zaplanowany przez założyciela Rodziny Świętego Pawła. 
Warto przytoczyć go w całości:

Drodzy członkowie Instytutu Świętej Rodziny, z ogromną radością przesy-
łam Wam moje osobiste pozdrowienia oraz ze strony Zgromadzenia, z któ-
rym jesteście zjednoczeni, ze strony Rodziny Świętego Pawła, której jesteście 
członkami, a która w Was, według założenia naszego założyciela ks. Jakuba 
Alberionego, ma swoje ostateczne dopełnienie. Już dwadzieścia pięć lat temu, 
kiedy byłem dyrektorem magazynu „Famiglia Cristiana” założyciel myślał 
o Was. Mówił do mnie i pisał o Was, pragnął by „Famiglia Cristiana” stała się 
instrumentem wielkiego ruchu wszystkich rodzin chrześcijańskich, aby mo-
gły one żyć w sposób święty i ponadnaturalny poprzez charyzmat i powołanie 
małżeńskie. Pamiętam, że podjął kilka prób, ale może czasy nie były wystar-
czająco odpowiednie. Teraz jesteście rzeczywistością: małą, nieznaną, ale da-
jącą życie poprzez świętość, jak nasiona wielkich drzew, które rodzą się na 

27 Por. A. De Simone, O. Nicoletti, Nel cuore di Dio per il mondo, 195.
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wiosnę. Wasza wiosna wzeszła 26 listopada 1971 roku, w dniu śmierci założy-
ciela. Narodziliście się właśnie tego dnia: jako pierwsza łaska świętego, który 
powrócił do domu Ojca. Przy takim początku, takim nadprzyrodzonym, Wasz 
Instytut stanie się wielki, stanie się „zaczynem ciasta tego świata, coraz bar-
dziej”, z coraz liczniejszymi członkami. Będziecie mieli łaski, będziecie mieli 
zasługi, wielkich świętych. Rodzina Świętego Pawła otrzyma w Was mnóstwo 
dobra. Wasze narodziny to data historyczna dla Rodziny Świętego Pawła. Przy 
Waszej obecności ona czuje się kompletna, bardziej bogata, bardziej święta. 
Zatem serdecznie witamy, jesteście Beniaminem, jesteście uprzywilejowani28.

5. Rozwój Instytutu Świętej Rodziny we Włoszech

Dar Bożej łaski, przygotowany przez tyle modlitw i tak wiele starań, 
„rozlał się” z ogromnym dynamizmem. Dzięki kapłanom, zwłaszcza z In-
stytutu Jezusa Kapłana, pojawiały się kolejne pary i pojedyncze osoby 
chcące konsekrować swe życie w Instytucie. Po roku nowicjatu, dokładnie 
4 XI 1973 roku, pierwsze pary z Triestu i innych miast (28 osób29) na ręce 
ks. Stefana Lamery złożyły w Rzymie swoją pierwszą profesję w Instytucie 
Świętej Rodziny. Pojawia się tu ciekawy wątek. Pierwsza profesja dokonała 
się w obecności jakiegoś biskupa Polaka30, ale nie sposób na ten moment 
ustalić, kto to był. Może chodziło o biskupa Bronisława Dąbrowskiego, 
sekretarza generalnego KEP, który miał kontakt z Rodziną Świętego Pawła, 
ale nie ma na to żadnych dowodów.

Szybko w szeregach Instytutu zaczęły pojawiać się nowe małżeństwa. 
W listopadzie 1974 roku 24 pary odnowiły śluby, a kolejne 24 złożyły je31. 
Rok Święty (1975) zakończył się w Instytucie obecnością już 204 człon-
ków. Po kilku latach, dnia 2 XI 1978 roku w Rzymie pierwsze pary złożyły 
pierwsze w historii Instytutu śluby wieczyste32. Liczba członków Instytutu 
w roku 1990 wynosiła 1179 osób, w roku 1999 –  2068 osób.

Dnia 19 kwietnia 1982 roku ówczesny generał paulistów ks. Renato 
Perino wystąpił do Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie Instytutu Świętej 

28 Por. T. Righettini, Istituti agregati, 92-93, przyp. 10.
29 Por. F. Gauss, «Una meravigliosa storia di grazia», 76.
30 Por. F. Gauss, «Una meravigliosa storia di grazia», 76.
31 Por. F. Gauss, «Una meravigliosa storia di grazia», 80.
32 Por. H.S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości, 261-262.
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Rodziny jako dzieła własnego Towarzystwa Świętego Pawła33. Dokładnie 
dnia 19 VI 1982 roku – to kolejna bardzo ważna data – Kongregacja ds. Zako-
nów i Instytutów Świeckich zatwierdziła ad experimentum, na 10 lat, Statut 
Instytutu Świętej Rodziny, uznając go za dzieło agregowane do Towarzystwa 
Świętego Pawła. W Statucie jest wyraźny zapis o tym, że Instytut Świętej 
Rodziny jest częścią Rodziny Świętego Pawła. Podobnie w Konstytucjach 
Towarzystwa Świętego Pawła zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską 4 
kwietnia 1984 roku jest wzmianka, że Instytut Świętej Rodziny jest częścią 
Rodziny Świętego Pawła34. Po dziesięciu latach próbnego obowiązywania 
Statutu Instytutu, 19 marca 1993 roku została zatwierdzona ostateczna wersja 
Statutu i Dyrektorium Instytutu Świętej Rodziny.

Dla uchwycenia dynamizmu pierwszych lat Instytutu ważna jest chary-
zmatyczna postać ks. Stefana Lamery. Zaangażowany, rozmodlony starał się 
opisać duchowość, charyzmat i misję konsekrowanych małżonków. Przez 
25 lat troskliwie organizował życie Instytutu, rekolekcje, zjazdy. Zainicjo-
wał wydawanie periodyku Gesù Maestro z materiałami formacyjnymi dla 
członków Instytutu.

6. Narodziny Instytutu Świętej Rodziny w Polsce

Wiąże się to bardzo ściśle z historią Rodziny Świętego Pawła w Polsce. 
Jako pierwsi do Polski, 14 listopada 1934 roku, przybyli pauliści a zaraz 
za nimi Uczennice Boskiego Mistrza. Po dynamicznym początku wojna 
i komunizm przekreśliły perspektywy rozwoju apostolstwa medialnego. Po 
wojnie jedynie Józef Alojzy Łabędź (13 I 1924-2 I 1967) realizował ideał 
zakonny paulistów. Zmarł jednak nagle w dość młodym wieku. Po dziesięciu 
latach od jego śmierci, 22 lutego 1978 roku nastąpiło odnowienie struktury 
paulistów w Polsce. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poja-
wiło się wielu młodych chłopców chcących być paulistami. Dynamicznie 
rozwijało się też apostolstwo środków przekazu. Klerycy i księża zaczęli 
wyjeżdżać do Włoch, gdzie zetknęli się z bogactwem wszystkich części 
Rodziny Świętego Pawła. W latach osiemdziesiątych do Polski przybyły 

33 Por. A. De Simone, O. Nicoletti, Nel cuore di Dio per il mondo, 198.
34 Por. Costituzioni e direttorio della Società San Paolo (Alba 1984) 14.
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Córki Świętego Pawła. Pojawili się też pojedynczy członkowie instytutów 
świeckich: anuncjatynek, gabrielinów i Instytutu Jezusa Kapłana. To stwo-
rzyło odpowiedni klimat do narodzin Instytutu Świętej Rodziny. Pierwsza 
para wstąpiła do Instytutu w 1996 roku, podejmując trud bycia pionierami, 
przecierania szlaków i dzielenia się bogactwem tego życia. Dnia 7 września 
1997 roku wstąpili do nowicjatu, a 12 września 1999 roku w Częstochowie 
złożyli pierwszą profesję. Następnie 31 października 2004 roku złożyli pro-
fesję wieczystą. Od tamtej pory nieprzerwanie trwa obecność tej wspólnoty 
na ziemiach polskich.

7. Podsumowanie

Z tej konkretnej historii ludzkiej wyłania się historia Bożego działania. 
Instytut Świętej Rodziny, „najmłodsze dziecko Jakuba Alberionego”, powstał 
w sercu Kościoła. Kiedy odżyła w nowy sposób idea konsekracji świeckich, 
kiedy Sobór Watykański II na nowo odczytał wielkość małżeństwa i rodziny 
oraz życia konsekrowanego. Kiedy Rodzina Świętego Pawła świętowała 
pięćdziesięciolecie narodzin, będąc u szczytu rozwoju, kiedy życie założycie-
la dobiegało końca – rodziła się wspólnota małżonków całkowicie oddanych 
Bogu. Wobec dzisiejszych ataków na świętość małżeństwa i rodziny Bóg 
postanowił rozlać łaski odnowy, uświęcenia, wyzwolenia, życia.
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Foundation history of The Holy Family Institute in Italy and Poland

The Holy Family Institute is a community of consecrated husbands and wives, connected 
with Society of Saint Paul, the religious congregation. It brings together spouses who vow 
chastity, poverty and obedience according to their marital state of life. The article aims 
to present this community and its basic components: spirituality, charism and mission, as 
well as the history of this Institute in Italy and Poland. It is a detailed review of the origins 
of this community and an attempt to determine the moment of its establishment against 
the background of the rich history of the foundation of the Saint Paul Family and the life 
history of Blessed James Alberione, its founder.
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Współczesne organy w kościołach Ciechanowa – 
słudzy liturgii i świadkowie historii

W Ciechanowie, mieście leżącym na północnym Mazowszu w granicach diecezji płoc-
kiej, funkcjonuje sześć parafii. Każdy z kościołów parafialnych wyposażony jest w orga-
ny. Niektóre instrumenty zostały zbudowane przed około stu laty lub dawniej, inne zostały 
zakupione w ostatnich latach. Organy ustawiane w kościołach podlegają przepisom prawa 
liturgicznego oraz, o ile są zabytkowe, kościelnym i państwowym przepisom o ochronie 
zabytków. Autor opisuje poszczególne organy, konfrontuje ich możliwości brzmieniowe 
z wymaganiami liturgii oraz bada ich historię, ustalając wartość historyczną. Koncentruje 
się na organach piszczałkowych, które powinny stanowić podstawowe wyposażenie ko-
ścioła, odnosi się jednak także do problemu użytkowania organów elektronicznych w nie-
których kościołach Ciechanowa.

Słowa kluczowe:  Ciechanów; organy; liturgia; muzyka liturgiczna; koncerty organowe; 
organy zabytkowe

1. Wprowadzenie

Organy piszczałkowe zaczęto budować w kościołach w VIII–IX wieku. 
Od tego czasu głęboko zrosły się z liturgią i stanowią niezbędne wyposa-
żenie kościołów po dzień dzisiejszy. Kościół z biegiem lat nakreślił ramy 
prawne, które regulują używanie organów w kościołach podczas liturgii 
i poza nią. Wszędzie, gdzie budowano organy, robiono to przede wszystkim 
z myślą o ich liturgicznym wykorzystaniu. Jednak organy, zwłaszcza starsze, 
stanowią dziś również cenne zabytki kultury i światków historii muzyki, 
budownictwa organowego, sztuki i liturgii.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony szkic prawodawstwa 
kościelnego dotyczącego organów, zarówno w aspekcie liturgicznym, mu-
zycznym, jak i związanym ze sztuką sakralną. Następnie zaprezentowane 
zostaną organy funkcjonujące obecnie w kościołach Ciechanowa (diecezja 
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płocka), by na koniec dokonać oceny organów pod kątem zgodności z wy-
mogami Kościoła stawianymi tego typu instrumentom.

2. Prawodawstwo Kościoła dotyczące organów

W Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Consilium Soboru Wa-
tykańskiego II podkreślono pierwszeństwo organów w wykonywaniu mu-
zyki podczas liturgii. Ojcowie Soborowi napisali: „W Kościele łacińskim 
organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny 
instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych 
obrzędów a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziem-
skiej”1. W instrukcji Musicam Sacram wskazano, że muzyka organowa może 
stanowić akompaniament do śpiewu lub być wykonywana w formie gry 
solowej2. Akompaniować można do wszystkich śpiewów, z wyjątkiem śpie-
wów kapłana i członów asysty3. Gra solowa natomiast jest możliwa w kilku 
określonych momentach: przed rozpoczęciem liturgii oraz w czasie procesji 
do ołtarza, zanim celebrans dotrze do prezbiterium, podczas przygotowania 
darów i Komunii św. oraz po zakończeniu liturgii4. W Instrukcji Konferen-
cji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017 roku doprecyzowano, że 
muzyka organowa może poprzedzać śpiew na wejście, nie zastępując go, 
jej wykonywanie podczas Komunii musi być poprzedzone odczytaniem lub 
odśpiewaniem antyfony na Komunię lub śpiewu, który ją zastępuje, muzyka 
organowa może stanowić także uwielbienie po Komunii świętej5.

Możliwość wykorzystania organów zarówno do akompaniamentu, jak 
i do gry solowej determinuje sposób budowy instrumentów używanych 
w kościołach. W organach kościelnych potrzebne są zatem przede wszystkim 
głosy zasadnicze, głównie pryncypały i flety o stopażu 8’ i 4’ w manuałach 

1 Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium (Roma 
1965) 120.
2 Por. Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja o muzyce sakralnej Musicam Sacram 
(Roma 1967) 62.
3 Por. Święta Kongregacja Obrzędów, Musicam Sacram, 64.
4 Por. Święta Kongregacja Obrzędów, Musicam Sacram, 65.
5 Por. Konferencja Episkopatu Polski (dalej: KEP), Instrukcja o muzyce kościelnej 
(Lublin 2017) 37.
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oraz głos 16’ w pedale, które najlepiej odpowiadają wymaganiom akompa-
niamentu liturgicznego. Dla wykonywania solowej muzyki instrumentalnej 
wskazane byłoby wzbogacenie rejestrów o głosy językowe, smyczkowe, 
poboczne czy mikstury – w zależności od wielkości instrumentu. Przepi-
sy Kościoła zezwalają także na wykorzystanie organów poza liturgią, na 
przykład podczas organizowanych w kościołach koncertów. Wymagania 
dotyczące wydarzeń kulturalnych w kościołach zostały zawarte w Instrukcji 
o koncertach w Kościołach wydanej w 1987 roku przez Kongregację Kultu 
Bożego6. Przepisy zostały dostosowane do polskich warunków w Instrukcji 
o muzyce kościelnej z 2017 roku7, a w diecezji płockiej w Zarządzeniu o kon-
certach w kościołach wydanym w 2001 roku8. Możliwość zorganizowania 
koncertu w kościele wymaga nie tylko spełnienia wymogów formalnych, ale 
także odpowiednich możliwości muzycznych organów, na których ma się 
odbyć koncert: większe możliwości brzmieniowe, większa precyzja działa-
nia, odpowiedni strój i intonacja instrumentu podnoszą walory artystyczne 
koncertu muzyki organowej.

Warto także podkreślić, że budownictwo organowe nie obejmuje je-
dynie strony muzycznej, lecz dotyczy także zagadnień sztuki kościelnej. 
Prospekt organowy powinien wpisywać się w kontekst architektoniczny 
i stylistyczny kościoła i korespondować z pozostałymi elementami wy-
posażenia, zwłaszcza z ołtarzem głównym, ze względu na umieszczanie 
w Polsce organów na emporze nad wejściem, naprzeciwko ołtarza9. Wiele 
instrumentów funkcjonujących do czasów współczesnych powstało przed 
II wojną światową i – choć często nie są wpisane do rejestru zabytków – są 
instrumentami zabytkowymi. W związku z tym należy dbać o zachowanie ich 
wartości wynikającej zarówno z walorów muzycznych, dawnych rozwiązań 
technicznych, jak i piękna sztuki sakralnej w odniesieniu do prospektów 
organowych. W dokumentach Konferencji Episkopatu uwzględniono troskę 
o zabytkowe organy, podkreślając, że wszelkie prace konserwatorskie mogą 

6 Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja o koncertach w kościołach (Roma 1987).
7 Por. KEP, Instrukcja o muzyce kościelnej (Lublin 2017) 44-50.
8 Por. S. Wielgus, «Zarządzenie o koncertach w kościołach» (3 XII 2001), Miesięcznik 
Pasterski Płocki (dalej: MPP) 86 (12; 2001) 533-534.
9 Por. KEP, «Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej» (25 I 1973), § 13, w: 
Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 
(1966-1998) (Lublin 1999) 249.



ks. Marcin sadoWski

36

być prowadzone jedynie po uzyskaniu stosownych pozwoleń odpowiednich 
komisji kurialnych, pod nadzorem kompetentnych osób i przez specjalistów 
właściwie przygotowanych do prowadzenia prac przy organach, a w przy-
padku instrumentów wpisanych do rejestru zabytków wyłącznie w ścisłej 
współpracy z odpowiednim konserwatorem zabytków10.

3. Kościoły Ciechanowa i ich organy

W Ciechanowie, mieście powiatowym leżącym na północnym Mazow-
szu, w granicach diecezji płockiej, funkcjonuje obecnie sześć parafii. Każda 
z nich posiada kościół lub kaplicę, w których sprawowana jest liturgia. Każda 
z budowli sakralnych wyposażona jest również w organy: część w organy 
piszczałkowe, część w instrumenty elektroniczne.

3.1 Parafia św. Józefa – Fara

Parafia św. Józefa przez wieki była jedyną parafią Ciechanowa. Istniała 
już na pewno w XII wieku. Obecny kościół parafialny został zbudowany 
między 1515 a 1525 rokiem. Od początku był wyposażony w organy, 
o czym świadczą szesnastowieczne akta wizytacyjne11. Obecne organy 
o trakturze pneumatycznej zostały wybudowane w pracowni organmi-
strzowskiej Wacława Biernackiego. Dokładna data ukończenia budowy 
nie jest znana – według różnych relacji był to 1928 lub 1929 rok12. Po-
czątkowo organy wymagały pracy kalikanta, podczas II wojny światowej 

10 Por. KEP, «Instrukcja Episkopatu Polski o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju 
sztuki kościelnej» (16 IV 1966), w: Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Dokumenty duszpa-
stersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998) (Lublin 1999) 241-245; KEP, «Regula-
min Diecezjalnej Komisji Artystyczno-Konserwatorskiej», MPP 53 (6-7; 1968) 153-156; 
KEP, «Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej», 247-261.
11 Por. M.M. Grzybowski, Ciechanów. Szkic z dziejów parafii (Płock 1988) 6, 9-11.
12 W. Z. Łyjak oraz M. M. Grzybowski podają rok 1928, Kronika Parafii Ciechanów 
(obecnej parafii św. Józefa – w czasie spisywania jedynej parafii w mieście) natomiast 
podaje rok 1929. Por. W.Z. Łyjak, Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od 1818 do 
1925 roku (Płock 2008) 438; M.M. Grzybowski, Ciechanów. Szkic z dziejów parafii, 34; 
Kancelaria Parafialna Parafii św. Józefa w Ciechanowie (dalej: KP), Kronika Parafii Cie-
chanów. Diecezja Płocka, 17.
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podłączono prąd i zainstalowano dmuchawę elektryczną13. Dokumenty 
wizytacyjne z 1952 roku zawierają informację o pracach remontowych 
podjętych w parafii między 1946 a 1952 rokiem. Pośród nich znalazła się 
wzmianka o przeprowadzeniu remontu organów14. Kolejny duży remont 
instrumentu miał miejsce w 1984 i 1985 roku. Został wykonany przez 
„znaną i fachową firmę organmistrzowską we Włocławku”15. Z zapisków 
w Kronice Parafii Ciechanów wynika, że organy miały 25 głosów, z czego 
19 przypisano do manuałów (dwa manuały), a 6 – do pedału. Kronikarz 
wyliczył, że organy mają 1226 piszczałek. W opisie remontu stwierdzono, 
że dodane zostało 8 głosów o „barwach nowoczesnych”. Trudno jedno-
znacznie rozstrzygnąć, czy oznacza to, że pierwotnie organy miały jedynie 
17 głosów czy też raczej chodzi o wymianę 8 głosów na nowe, być może 
rzeczywiście inne, o bardziej współczesnym brzmieniu. Wydaje się, że 
bardziej prawdopodobne jest to drugie przypuszczenie, ponieważ podczas 
remontu kontuar nie był wymieniany, liczba manubriów nie zmieniła się 
i była wystarczająca do podłączenia wszystkich głosów. Kronikarz wylicza, 
że do organów wstawiono 448 nowych piszczałek, pozostałe wyremonto-
wano. Prace objęły także remont wiatrownic, przewodów powietrznych 
i innych mechanizmów, wymieniono „mechanikę” w kontuarze. Zapiski 
kończą się podaniem ciekawostki o wymiarach piszczałek: najdłuższa 
mierzy 5 m, a najkrótsza – 10 cm16.

Odbiór instrumentu po remoncie odbył się w grudniu 1985 roku. Komi-
sję stanowili proboszcz parafii św. Józefa ks. Czesław Głowicki, organista 
Tadeusz Wąsicki oraz przedstawiciel Kurii Diecezjalnej Zygfryd Kory-
czan – organista katedry płockiej. Prace zostały odebrane „bez zastrzeżeń”. 
W kronice zapisano, że wyremontowane organy umożliwiają organizowanie 
koncertów organowych, które planowano w najbliższym czasie17.

13 Por. KP, Kronika Parafii Ciechanów, 17
14 Por. T. P. Zakrzewski, «Dekret wizytacyjny dla kościoła w Ciechanowie», w: KP, 
Kronika Parafii Ciechanów, 14.
15 «Organy nasze wyremontowane», w: KP, Kronika Parafii Św. Józefa – Fara, pod we-
zwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ciechanowie. Diecezja Płocka, część 
IV, zapiski z grudnia 1985 roku. Prawdopodobnie remont został zlecony firmie Tadeusza 
Rajkowskiego.
16 Por. «W tym miesiącu grudniu 1984 r.», w: KP, Kronika Parafii Św. Józefa, część IV, 
zapiski z grudnia 1984 roku.
17 Por. «Organy nasze wyremontowane», zapiski z grudnia 1985 roku.
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Ostatni remont organów miał miejsce w roku 2000. Zdecydowano wów-
czas o wymianie zużytego oryginalnego kontuaru Biernackiego na inny. 
Zakupiono kontuar używany dotychczas w kościele klasztornym w Stoczku 
Warmińskim. W momencie zakupu stół gry, wyprodukowany przez firmę 
Z. Kamińskiego z Warszawy pod koniec lat dziewięćdziesiątych, liczył za-
ledwie kilka lat, a powodem sprzedaży były plany rozbudowy instrumentu 
w Stoczku Warmińskim. Instalacja nowego kontuaru w ciechanowskim 
kościele farnym była okazją do wymiany przewodów powietrznych: rurki 
ołowiane – w dużej części utlenione i nieszczelne – zostały zastąpione prze-
wodami plastikowymi. Wymieniono również nieszczelne mieszki i odno-
wiono szafę organową. Remont został przeprowadzony przez organmistrza 
Zdzisława Wrzesińskiego wraz ze współpracownikiem z Warszawy, którego 
nazwiska nie udało się ustalić18.

Pomiędzy 1985 a 2000 rokiem oraz od roku 2000 do 2019 nie przeprowa-
dzano remontów organów, ograniczając się jedynie do bieżącej konserwacji. 
Trudno wyjaśnić rozbieżność w liczbie głosów podanych w kronice parafialnej 
w 1985 roku – 25 i stanem obecnym – 22. Być może kronikarz, którym naj-
prawdopodobniej był ówczesny proboszcz, włączył do ogólnej liczby głosów 
także manubria, które nie służyły do uruchamiania rejestrów. Współcześnie 
organy kościoła farnego w Ciechanowie posiadają następujące głosy:

Pedał:
1. Subbas 16’;
2. Fletbas 8’;
3. Chorał 4’;
4. Puzon 8’.

Manuał I:
5. Pryncypał 16’;
6. Pryncypał 8’;
7. Salicet 8’;
8. Viola 8’;
9. Oktawa 4’;
10. Flet 4’;
11. Blockflet 4’;
12. Kwinta 2 2/3’;
13. Mikstura 3x.

18 Wywiad z ks. I. Wrzesińskim z dnia 3.07.2019 roku.
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Manuał II:
14. Aeolina 8’;
15. Bourdon 8’;
16. Pryncypał 8’;
17. Oktawa 4’;
18. Flet 4’;
19. Flet 2’;
20. Kwinta 1 1/3’;
21. Oktawa 1’;
22. Vox coelestis 8’.
Ponadto organy są wyposażone w kopulacje: I – P, II – P, II – I (8’), II – 

I (4’) oraz Super I. W kontuarze znajduje się także aparat Autopedału, dwie 
wolne kombinacje, zestawy gotowych rejestracji: Piano, Mezzoforte, Forte 
oraz Tutti. Zainstalowano także pedał Crescendo oraz oddzielny włącznik 
tego aparatu.

Jednoznaczne określenie stylistyki instrumentu napotyka trudności. 
Wprawdzie występują głosy smyczkowe w znaczącej liczbie: Salicet 8’ 
i Viola 8’ w I manuale oraz Aeolina 8’ i Vox coelestis 8’ w II manuale, co 
byłoby nawiązaniem do stylistyki romantycznej, jednak obecność głosów 
pobocznych i głosów o wysokim stopażu poszerza możliwości brzmieniowe 
instrumentu, sytuując je w gronie instrumentów o bardziej uniwersalnej 
stylistyce brzmieniowej.

Prospekt organowy pozostaje niezmieniony od czasu powstania instru-
mentu. Swoją stylistyką odpowiada gotyckiej architekturze kościoła i wy-
posażeniu. Podzielony jest na dwie części, by odsłonić witraż umieszczony 
na środku tylnej ściany kościoła, nad głównym wejściem. Na środku em-
pory, między szafami organowymi stoi kontuar. Zarówno płyciny, jak i pola 
piszczałkowe na środku każdej z szaf zakończone są łamanymi, gotyckimi 
łukami. W częściach zlokalizowanych blisko kontuaru umieszczono pola 
piszczałkowe w formie strzelistych wież, podobnie, choć niższe, wykonano 
w częściach przylegających do ścian kościoła. Wykończenia szafy organowej 
odpowiadają stylistycznie detalom ołtarza głównego.

3.2 Parafia św. Tekli – kościół poaugustiański

Obok duchowieństwa diecezjalnego mieszkali w Ciechanowie także 
zakonnicy – augustianie. Ich klasztor wraz z kościołem został ufundowany 
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w połowie XIV wieku. Kościół, po kilku przebudowach, ale z zachowa-
niem pierwotnego stylu budowli, funkcjonuje do czasów współczesnych. 
Zakonnicy mieszkali w Ciechanowie do 1864 roku, kiedy to władze carskie 
w ramach represji po powstaniu styczniowym dokonali kasaty klasztoru19. 
Od tego czasu kościołem opiekowała się parafia farna. W 1974 roku przy 
kościele poaugustiańskim utworzona została parafia św. Tekli20.

Pierwsza informacja o istnieniu organów w kościele augustianów po-
chodzi z końca XVII wieku21. Zatem co najmniej od siedemnastego stu-
lecia organy były stałym elementem wyposażenia kościoła. W 1842 roku 
w dokumentach zakonu augustianów zapisano, że w kościele funkcjonuje 
instrument posiadający siedem głosów, wyposażony w dwa miechy, jednak 
wymagający remontu22. W 1875 roku instrument liczył osiem głosów23. 
W 1877 roku organmistrz Józef Szymański „wybudował nowe organy”, jak 
donosiła ówczesna prasa24. Podobną informację można znaleźć na wklejce 
na wiatrownicy manuału: „Ten organ budował Józef Szymański w Warsza-
wie 1877 roku miesiącu Październiku […]”25. Podczas I wojny światowej, 
30 stycznia 1918 roku, Niemcy zarekwirowali z kościoła 23 kg metalu, 
zabierając piszczałki organowe26. Braki w organach zostały uzupełnione 
w 1933 roku z inicjatywy ks. Aleksandra Pęskiego. Poza naprawą uszkodzo-
nych i uzupełnieniem brakujących piszczałek poprawiono także wadliwie 
zainstalowaną klawiaturę pedałową, przesuwając ją o 7 cm. Wstawiono 

19 Por. Z. Kratochwil, «Augustianie w Ciechanowie (1356-1864)», Studia Płockie 24 
(1996) 153, 158.
20 Por. M.M. Grzybowski, Ciechanów. Szkic z dziejów parafii, 88, 90-91.
21 Por. W.Z. Łyjak, Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 
roku (Płock 2005) 64.
22 Por. W.Z. Łyjak, Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 
roku, 185.
23 Taką informację znalazła B. Nasierowska w inwentarzu sporządzonym przez rek-
tora kościoła w 1875 roku (Wywiad z B. Nasierowską z dnia 3 VII 2019 roku). Może to 
oznaczać, że między 1842 a 1877 rokiem organy zostały powiększone, być może o pedał. 
Może to jednak być także wynik niedokładnych zapisów. Brak dokładnego spisu głosów 
uniemożliwia rozwianie wątpliwości.
24 W.Z. Łyjak, Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od 1818 do 1925 roku, 438.
25 Wklejka mówiąca o organmistrzu, który zbudował organy w 1877 roku – Józefie 
Szymańskim – pochodzi prawdopodobnie z 1933 roku, ponieważ w zakończeniu tego 
wpisu wskazano inicjatora remontu organów z 1933 roku – ks. Aleksandra Pęskiego.
26 W.Z. Łyjak, Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od 1818 do 1925 roku, 341.
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wówczas także jeden nowy głos – Salicet 8’. Prace wykonała firma Wacława 
Biernackiego27. W okresie powojennym kościół poaugustiański wykorzysty-
wany był jako kościół szkolny – użytkowany znacznie rzadziej niż kościół 
parafialny. Stan instrumentu w tym czasie jest nieznany. Powstanie parafii 
w 1974 roku sprawiło, że poszczególne elementy wyposażenia kościoła 
stopniowo były poddawane renowacji. Organy remontowano w 1981 roku. 
Według przekazu ks. M.M. Grzybowskiego dodano wówczas cztery głosy28. 
Jednak powiększenie instrumentu na pewno nie miało miejsca, ponieważ 
organy do dziś dysponują siedmioma głosami – to tyle, ile umieszczono 
w nich w czasie budowy. Chodzi zatem raczej o wymianę zniszczonych 
głosów lub uzupełnienie brakujących.

Przyglądając się zaprezentowanym powyżej przekazom historycznym, 
trudno nie zadać pytania o faktyczny czas pochodzenia instrumentu: czy 
rzeczywiście został zbudowany w całości przez Józefa Szymańskiego czy 
też przynajmniej część elementów powstała znacznie wcześniej i pochodzi 
być może nawet z XVIII wieku? W Z. Łyjak przypuszcza, że w XVIII wieku 
w kościele augustianów funkcjonował pozytyw. Gdy przytacza informację 
z akt zakonnych mówiącą, że w kościele w 1842 roku znajdują się siedmio-
głosowe organy, zakłada, że jest to inny instrument niż ten osiemnastowiecz-
ny. Być może jednak organy opisane w 1842 roku to pozytyw wybudowany 
w wieku XVIII. Świadczyć o tym może prospekt, który według badań B. 
Nasierowskiej – organistki z parafii św. Tekli w Ciechanowie – prawdopo-
dobnie pochodzi z połowy XVIII wieku i został wybudowany w popularnym 
wówczas w Europie stylu regencji29. Łyjak stwierdza, że prospekt powstał 
w czasie budowy organów w 1877 roku30. Jest to jednak mało prawdopodob-
ne, ponieważ szafa nie mieści wszystkich wiatrownic i piszczałek, co w przy-

27 Por. A. Pęski, «Restauracja organów», MPP 28 (12; 1933) 534. Salicet 8’ obecnie nie 
występuje w organach, prawdopodobnie został wymieniony na inny głos podczas remontu 
z 1981 roku.
28 M.M. Grzybowski, Ciechanów. Szkic z dziejów parafii, 91.
29 Wywiad z B. Nasierowską. Zob. też E. Lewandowski, «O organach», Wspólnota 71 
(14; 2001) 6.
30 Por. W.Z. Łyjak, Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od 1818 do 1925 roku, 
236. Na stronie internetowej poświęconej zabytkom Powiatu Ciechanowskiego widnieje 
informacja, że prospekt pochodzi z drugiej ćwierci XVIII wieku, inne opracowania prze-
kazują, że cały instrument powstał w tym czasie: «Zabytki Powiatu Ciechanowskiego», 
w: http://www.zabytki.pl/sources/zabytki/mazowieckie/ciechanowski.html [3.08.2019]. 
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padku nowej szafy i nowego prospektu z pewnością nie miałoby miejsca. 
Tymczasem w celu umieszczenia piszczałek dobudowanego do pozytywu 
pedału szafę organową odsunięto od tylnej ściany kościoła. Ponadto wydaje 
się, że w celu dodania klawiatury pedałowej szafa organowa została podnie-
siona i ustawiona na około 40-centymetrowym cokole. O dokonaniu tego 
zabiegu może świadczyć zwieńczenie prospektu, na którym umieszczony 
jest symbol eucharystyczny w formie słońca – by zmieścił się pod sufitem 
po podniesieniu instrumentu, został nieco pochylony w kierunku kościoła.

Dotychczas nie określono jednoznacznie momentu dobudowania 
pedału do pozytywu. Możliwe, że funkcjonował już przed 1877 rokiem, 
ponieważ według zapisków rektora kościoła z 1875 roku organy miały 
osiem głosów. Być może jednak rektor pisał o ósmym głosie manuało-
wym, a pedał jest dziełem Józefa Szymańskiego, podobnie jak opisane 
powyżej przebudowy prospektu. Wybudowanie pedału na wiatrownicy 
stożkowej31 sugeruje czas powstania – prawdopodobnie II połowa XIX 
wieku. Ponadto na jednej z piszczałek głosu pedału – Subbasu 16’ – 
znajduje się inskrypcja, której autorem jest prawdopodobnie ten właśnie 
organmistrz. Napis jest mało czytelny, jednak można dostrzec część 
liter i cyfr: „M 16’ S. Jo. Ciech…ów”32. Być może jest to oznaczenie 
wielkości głosu: miara 16 stóp, inicjały organmistrza: Szymański Józef 
oraz miejsce przeznaczenia piszczałek: Ciechanów. Oznaczałoby to, że 
organy zyskały klawiaturę pedałową i głos basowy: Subbas 16’ najpóźniej 
w 1877 roku lub przynajmniej ten konkretny zestaw piszczałek basowych 
pochodzi z tego czasu.

Odpowiedź na pytanie, czy organmistrz Józef Szymański oprócz pro-
spektu wykorzystał także inne elementy organów istniejących przed 1877 
rokiem, pozostaje otwarta. Być może wiatrownice głosów manuałowych, 
klapowo-zasuwowe, całkowicie inne niż stożkowa wiatrownica pedału, 
również należą do starszych części instrumentu. Potwierdzenie tej hipote-

Zob. też I. Kotowicz-Borowy, Tradycja Mazowsza. Powiat Ciechanowski. Przewodnik 
subiektywny (Warszawa 2016) 80.
31 Por. W.Z. Łyjak, Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od 1818 do 1925 
roku, 236.
32 B. Nasierowska twierdzi, że litery i cyfry na piszczałce to prawdopodobnie „A. D. 
17…8 J.S. Cich…”. Jednak dokładniejsze badania powiększonych i odpowiednio przygo-
towanych w programie graficznym zdjęć przeczą tym przypuszczeniom.
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zy być może będzie możliwe podczas generalnego remontu organów, gdy 
wiatrownice zostaną rozebrane.

Obecna dyspozycja tego jednomanuałowego instrumentu, o trakturze 
mechanicznej, wygląda następująco:

Manuał:
1. Mixtura 3x;
2. Superoktaw 2›;
3. Holflet 4›;
4. Dubeltflet 8›;
5. Portun: flet 8›;
6. Pryncypał 4›.
Pedał:
7. Subbas 16.
Organy posiadają również aparat Tremolo.
Na koniec pozostaje podać jeszcze jeden fakt: organy piszczałkowe od 

wielu lat nie są używane. Akompaniament liturgiczny odbywa się za po-
mocą organów elektronicznych Viscount, model Classic 4500, które grają 
w kościele poaugustiańskim od 1993 roku33.

3.3 Parafia św. Piotra Apostoła

Parafia św. Piotra Apostoła została utworzona w 1982 roku. W pierw-
szych latach istnienia duszpasterstwo odbywało się w tymczasowej kaplicy, 
jednocześnie trwała budowa kościoła parafialnego. Nowy kościół został 
poświęcony w 1997 roku34. W ramach wyposażania wnętrza kościoła zadba-
no także o organy piszczałkowe. W 1999 roku parafia złożyła zamówienie 
na budowę nowego instrumentu w firmie Włodzimierza Truszczyńskiego 
z Warszawy. Prace nad wybudowaniem instrumentu trwały dwa lata. Nowy 
instrument stanął na emporze nad głównym wejściem wiosną 2001 roku35. 
Uroczyste poświęcenie i koncert inauguracyjny miały miejsce 22 kwietnia36.

33 Wywiad z B. Nasierowską.
34 Por. K. Pełka-Ślesicka, Trzydzieści lat parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie 
(Kartki z dziejów) (Ciechanów 2013) 21.
35 Por. K. Pełka-Ślesicka, Trzydzieści lat parafii św. Piotra Apostoła, 33.
36 Por. M. Pszczółkowska-Plichta, «Relacja z poświęcenia organów i koncertu inaugu-
racyjnego», Wspólnota 73 (16; 2001) 6. Zob. też A. Łach, «Nowe organy w ciechanow-
skiej świątyni», Niedziela Płocka 338 (19; 2001) II.
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Organy wybudowane w kościele pw. Miłosierdzia Bożego to instrument 
o mechanicznej trakturze gry oraz mechanicznej trakturze rejestrów. Posiada 
dwa manuały oraz pedał37. Organy posiadają tremolo oddzielne dla każde-
go manuału i łącznik manuałowy: II-I oraz manuałów z pedałem: II-P, I-P. 
Dyspozycja instrumentu przedstawia się następująco:

Manuał I:
1. Burdon 16’;
2. Pryncypał 8’;
3. Salicjonał 8’;
4. Flet kryty 8’;
5. Oktawa 4’;
6. Flet blokowy 4’;
7. Kwinta 2 2/3’;
8. Schwiegiel 2’;
9. Tercja 1 3/5’;
10. Mixtura 6x;
11. Trąbka 8’.

Manuał II:
12. Gedakt 8’;
13. Quintadena 8’;
14. Flet minor 4’;
15. Pryncypał 2’;
16. Kwinta 1 1/3’;
17. Cymbel 3x;
18. Krumhorn 8’.
Pedał:

19. Subbas 16’;
20. Oktawbas 8’;
21. Chorał 4’;
22. Piccolo 2’;
23. Puzon 16’;

Dobór głosów sugeruje nawiązania do barokowej stylistyki brzmienio-
wej. W organach zainstalowano zaledwie jeden głos smyczkowy – Salicjonał 
8’, przeważają pryncypały oraz flety, w obydwu manuałach umieszczono 
głosy wielorzędowe o wysokim brzmieniu: sześciochórowa Mixtura oraz 
trzychórowy Cymbel. Liczną reprezentację stanowią także głosy pobocz-

37 Por. «Wotum Roku Jubileuszowego» Wspólnota 73 (16; 2001) 3-4.
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ne o wysokim stopażu. W każdej sekcji znajduje się także głos językowy, 
przy czym dobrane głosy Trąbka, Krumhorn i Puzon również odpowiadają 
stylistyce barokowej.

Prospekt organowy został dostosowany do architektury kościoła. 
W bryle budynku znajduje się wiele trójkątnych zwieńczeń ścian i sufitu 
oraz trójkątnych okien i wnęk. Dlatego też prospekt organowy został oparty 
na tej figurze geometrycznej: pola piszczałkowe zwieńczone są na górze 
trójkątnym zakończeniem, miejsca pomiędzy polami piszczałkowymi 
a sufitem również wypełniają trójkątne elementy. Prospekt odpowiada 
także dekoracji prezbiterium, które zawiera podobne figury geometryczne.

3.4 Parafia św. Franciszka

Parafia św. Franciszka została erygowana w 1990 roku. Krótko po po-
wstaniu parafii rozpoczęła się budowa kościoła, którą zwieńczyło poświęce-
nie świątyni w 2004 roku38. Obecnie w kościele grają organy elektroniczne 
Johannus, model Sweelinck Avantgarde, Limited Edition 8/3539.

3.5 Parafia Matki Bożej Fatimskiej

Parafia Matki Bożej Fatimskiej powstała w 1996 roku. Niemal natych-
miast podjęto prace nad przygotowaniem planów i budową kościoła. Kościół 
pod wezwaniem św. Jana Pawła II został poświęcony w 2011 roku. Na chórze 
muzycznym w kościele w 2010 roku zainstalowano organy elektroniczne 
Johannus, model Ecclesia D35040.

3.6 Parafia Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników

Parafia Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego powstała w 2009 roku. 

38 Por. J. Dzieniszewski, Wspólnota wiary i zbawienia (Ciechanów 2016) 11, 114-115.
39 Wywiad z R. Bartołdem – organistą parafii św. Franciszka w Ciechanowie z dnia 2 
VIII 2019.
40 Wywiad z ks. J. Jóźwiakiem – proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Cie-
chanowie z dnia 2 VIII 2019.
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W wybudowanej po kilku latach starań kaplicy w 2017 roku zainstalowano 
organy elektroniczne Viscount Chorale 341.

4. Próba oceny organów w kościołach Ciechanowa w świetle 
przepisów Kościoła

Wszystkie wymagania stawiane organom kościelnym w przepisach li-
turgicznych spełniają jedynie dwa instrumenty: organy w kościołach parafii 
św. Józefa oraz parafii św. Piotra. Są to instrumenty piszczałkowe, średniej 
wielkości, wyposażone jednak we wszystkie niezbędne głosy. Choć instru-
menty różnią się stylistyką brzmienia nadają się doskonale do akompania-
mentu liturgicznego, ponieważ obsada pryncypałowych i fletowych głosów 
zasadniczych umożliwia wyraźne prowadzenie lini melodycznej pieśni li-
turgicznych wraz ze stosownym podkładem muzycznym. Obecność głosów 
pobocznych, mikstur, głosów smyczkujących czy językowych pozwala 
na swobodne wykonywanie solowej muzyki organowej zarówno podczas 
liturgii, jak i poza nią. Umożliwia to organizowanie w tych kościołach kon-
certów religijnej muzyki organowej lub kameralnej, co też rzeczywiście ma 
miejsce. Dla przykładu w kościele farnym od 2017 roku odbywa się festiwal 
organowy pod nazwą „Ciechanowskie Wieczory Organowe”42.

Zabytkowe organy w kościele parafii św. Tekli również spełniają wymogi 
liturgiczne. Ilość głosów jest wprawdzie niewielka, ale umożliwia zarówno 
akompaniament, jak i grę solową, choć skromniejszą pod względem brzmie-
niowym niż w opisywanych powyżej kościołach ze względu na znacznie 
mniejsze możliwości brzmieniowe. Jednak największą bolączką organów 
w kościele poaugustiańskim jest ich wyłączenie z użytkowania w 1993 roku 
i zastąpienie organami elektronicznymi, które nie spełniają wymagań litur-
gicznych. Ponadto zrezygnowanie z użytkowania organów piszczałkowych 
i brak remontu sprawiają, że cenny świadek ciechanowskiego dziedzictwa 

41 Wywiad z ks. A. Gnypem – proboszczem Parafii Błogosławionych Płockich Bisku-
pów Męczenników w Ciechanowie oraz z M. Ogonowskim – organistą z dnia 1 VIII 2019.
42 Por. «Ciechanowskie Wieczory Organowe», Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów 
293 (9; 2017) 11; «II Ciechanowskie Wieczory Organowe», Gazeta Samorządu miasta 
Ciechanów 305 (9; 2018) 10; «Aż do poruszenia duszy», Gość Niedzielny. Gość Płocki 
530 (38; 2018) II.
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kulturowego stopniowo niszczeje. Pilną sprawą pozostaje więc sprawa re-
montu organów dla zachowania nie tylko przepisów liturgicznych i prze-
pisów o zabytkach kościelnych, ale przede wszystkim ocalenia świadka 
historii muzyki liturgicznej Ciechanowa.

Pozostałe parafie są stosunkowo nowe. Parafia św. Franciszka i Pa-
rafia Matki Bożej Fatimskiej cieszą się nowymi kościołami od zaledwie 
kilku- do kilkunastu lat. Poświęcenia kościołów dokonano w momencie, 
kiedy stan przygotowania świątyni umożliwiał godne sprawowanie liturgii. 
W kolejnych latach stopniowo wyposażano kościoły w brakujące elemen-
ty. Ustawienie instrumentów elektronicznych było więc rozwiązaniem 
dopuszczalnym na tym etapie rozwoju parafii. Prawo liturgiczne pozwala 
na zastosowanie takich organów, zaznaczając, że może to być rozwiązanie 
tymczasowe. Docelowo w obydwu kościołach powinny powstać organy 
piszczałkowe.

Najmłodsza z parafii – Parafia Błogosławionych Biskupów Męczenni-
ków nie posiada kościoła parafialnego. Liturgia sprawowana jest w kaplicy, 
która ma charakter tymczasowy. Dlatego też wykorzystanie instrumentu 
elektronicznego jest uzasadnione.

5. Podsumowanie

W Ciechanowie działa sześć parafii, kościół każdej z nich wyposażony 
jest w organy. W trzech kościołach (parafii św. Józefa, św. Tekli oraz św. 
Piotra) znajdują się instrumenty piszczałkowe spełniające wymagania prze-
pisów liturgicznych. Dodatkowo organy w kościołach parafii św. Józefa i św. 
Piotra – ze względu na możliwości brzmieniowe – nadają się do organizo-
wania koncertów religijnej muzyki organowej. Organy w kościele parafii 
św. Józefa (o cechach romantycznych, 1928 rok) i św. Tekli (z prospektem 
i elementami z XVIII wieku) stanowią cenne zabytki budownictwa orga-
nowego. W pozostałych kościołach parafialnych, wybudowanych w ostat-
nich latach, funkcjonują organy elektroniczne, które stanowią – zgodnie 
z prawem liturgicznym – rozwiązanie tymczasowe. W kościele parafii św. 
Tekli – wbrew przepisom – zamiast zaniedbanych zabytkowych organów 
piszczałkowych używa się instrumentu elektronicznego.



ks. Marcin sadoWski

48

Bibliografia:
«Aż do poruszenia duszy», Gość Niedzielny. Gość Płocki 530 (38; 2018) II
«Ciechanowskie Wieczory Organowe», Gazeta Samorządu Miasta Cie-

chanów 293 (9; 2017) 11
«II Ciechanowskie Wieczory Organowe», Gazeta Samorządu miasta Cie-

chanów 305 (9; 2018) 10 
«Organy nasze wyremontowane», w: Kancelaria Parafialna Parafii św. Jó-

zefa w Ciechanowie, Kronika Parafii Św. Józefa – Fara, pod wezwa-
niem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ciechanowie. Diecezja 
Płocka, część IV, zapiski z grudnia 1985 roku

«W tym miesiącu grudniu 1984 r.», w: Kancelaria Parafialna Parafii św. 
Józefa w Ciechanowie, Kronika Parafii Św. Józefa – Fara, pod wezwa-
niem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ciechanowie. Diecezja 
Płocka, część IV, zapiski z grudnia 1984 roku

«Wotum Roku Jubileuszowego», Wspólnota 73 (16; 2001) 3-4
«Zabytki Powiatu Ciechanowskiego», w: http://www.zabytki.pl/sources/

zabytki/mazowieckie/ciechanowski.html [3.08.2019]
Dzieniszewski J., Wspólnota wiary i zbawienia (Ciechanów 2016)
Grzybowski M.M., Ciechanów. Szkic z dziejów parafii (Płock 1988).
Kancelaria Parafialna Parafii św. Józefa w Ciechanowie, Kronika Parafii 

Ciechanów. Diecezja Płocka
Konferencja Episkopatu Polski, «Instrukcja Episkopatu Polski o ochronie 

zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej» (16 IV 1966), w: Cz. 
Krakowiak, L. Adamowicz, Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Epi-
skopatu Polski (1966-1998) (Lublin 1999) 241-245

Konferencja Episkopatu Polski, «Normy postępowania w sprawach sztuki 
kościelnej» (25 I 1973), w: Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Dokumenty 
duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998) (Lublin 1999) 
247-261

Konferencja Episkopatu Polski, «Regulamin Diecezjalnej Komisji Ar-
tystyczno-Konserwatorskiej», Miesięcznik Pasterski Płocki 53 (6-7; 
1968) 153-156

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o muzyce kościelnej (Lublin 
2017)

Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja o koncertach w kościołach (Roma 
1987)



49

WsPóŁczesne organy W kościoŁach ciechanoWa

Kotowicz-Borowy I., Tradycja Mazowsza. Powiat Ciechanowski. Prze-
wodnik subiektywny (Warszawa 2016) 

Kratochwil Z., «Augustianie w Ciechanowie (1356-1864)», Studia Płockie 
24 (1996) 151-166

Lewandowski E., «O organach», Wspólnota 71 (14; 2001) 6-8
Łach A., «Nowe organy w ciechanowskiej świątyni», Niedziela Płocka 338 

(19; 2001) II
Łyjak W.Z., Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od 1818 do 1925 

roku (Płock 2008)
Łyjak W.Z., Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej od XIV wieku do 

1818 roku (Płock 2005)
Pełka-Ślesicka K., Trzydzieści lat parafii św. Piotra Apostoła w Ciechano-

wie (Kartki z dziejów) (Ciechanów 2013)
Pęski A., «Restauracja organów», Miesięcznik Pasterski Płocki 28 (12; 

1933) 534
Pszczółkowska-Plichta M., «Relacja z poświęcenia organów i koncertu in-

auguracyjnego», Wspólnota 73 (16; 2001) 6
Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Conci-

lium (Roma 1965)
Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja o muzyce sakralnej Musicam 

Sacram (Roma 1967)
Wielgus S., «Zarządzenie o koncertach w kościołach» (3 XII 2001), Mie-

sięcznik Pasterski Płocki 86 (12; 2001) 533-534
Wywiad z B. Nasierowską z dnia 3 VII 2019
Wywiad z ks. A. Gnypem – proboszczem Parafii Błogosławionych Płoc-

kich Biskupów Męczenników w Ciechanowie z dnia 1 VIII 2019
Wywiad z ks. I. Wrzesińskim z dnia 3 VII 2019
Wywiad z ks. J. Jóźwiakiem – proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej 

w Ciechanowie z dnia 2 VIII 2019
Wywiad z M. Ogonowskim – organistą Parafii Błogosławionych Płockich 

Biskupów Męczenników w Ciechanowie z dnia 1 VIII 2019
Wywiad z R. Bartołdem – organistą parafii św. Franciszka w Ciechanowie 

z dnia 2 VIII 2019
Zakrzewski T.P., «Dekret wizytacyjny dla kościoła w Ciechanowie», w: 

Kancelaria Parafialna Parafii św. Józefa w Ciechanowie, Kronika Para-
fii Ciechanów. Diecezja Płocka, 13-15.



ks. Marcin sadoWski

Contemporary organs in the churches of Ciechanów – servants of the 
liturgy and witnesses to history

There are six parishes in Ciechanów. Each church is equipped with an organ. In three chur-
ches, the parishes of St. Joseph, St. Thecla and St. Peter, there are pipe instruments that 
meet the requirements of the liturgical regulations. In addition, the organs in the churches 
of St. Joseph’s and St. Peter’s parishes - due to the large sound capability - are suitable 
for concerts of religious organ music. The organ in the church of St. Joseph’s parish (with 
some traces of romantic characteristics, 1928) and St. Thecla’s parish (with organ front 
and other elements from the 18th century) are valuable monuments of organ building. In 
other parish churches built in recent years: St. Francis, Our Lady of Fatima and the Bles-
sed Martyr Bishops of Płock, there are electronic organs, which are – in accordance with 
liturgical law – a temporary solution. In these churches pipe organs should be built in the 
future. In the parish church of St. Thecla – contrary to the rules – an electronic organ is 
used instead of the neglected antique pipe organ.

Keywords:  Ciechanow; organ; liturgy; liturgical music; organ concert; an-
tique organ
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Dominik Róg

Szkolenie, organizacja, a także walki oddziału 
pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela” 

w Puszczy Solskiej w kwietniu 1863 roku 
podczas powstania styczniowego

Marcin Borelowski „Lelewel” był jednym z najbardziej znanych dowódców powstań-
czych 1863 roku. Podczas swojej drugiej kampanii wojennej w kwietniu 1863 roku jego 
oddział walczył w Puszczy Solskiej m.in. pod Borowymi Młynami i Łysą Górą. Po klęsce 
pod Józefowem, gdzie zginął poeta Mieczysław Romanowski, oddział został rozwiązany. 
Pamięć o tych walkach dzisiaj jest coraz mniej zachowana, a w miejscu potyczek w Pusz-
czy Solskiej nie ma odpowiedniego upamiętnienia. „Lelewel” zginął w bitwie pod Bato-
rzem podczas swojej IV kampanii w dniu 6 września 1863 roku.

Słowa kluczowe:  powstanie styczniowe; Marcin Borelowski „Lelewel”; bitwa pod Józe-
fowem; II kampania wojenna „Lelewela”; Mieczysław Romanowski

1. Wprowadzenie

Jednym z wydarzeń, które rozegrało się wiosną 1863 roku na Podla-
siu oraz na południowej Lubleszczyźnie, były działania zbrojne oddziału 
Marcina Borelowskiego „Lelewela”, zwane także II kampanią „Lelewe-
la” w powstaniu styczniowym. Jest to jeden z mało znanych do tej pory 
w okolicznych terenach elementów tzw. małej historii, która opisuje dzieje 
poszczególnych regionów, powiatów, gmin, a nawet wsi, a także traktuje 
o epizodach historycznych i biograficznych.

Celem niniejszego artykułu jest wskrzeszenie pamięci o działaniach 
zbrojnych oddziału pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela” 
w powstaniu styczniowym, a w szczególności podczas jego II kampanii 
partyzanckiej w kwietniu 1863 roku. Wykorzystując źródła historyczne 
oraz opracowania, zostaną opisane w sposób chronologiczny działania 
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zbrojne oddziału „Lelewela” od przekroczenia granicy Kongresówki pod 
Tarnogrodem w dniu 8 kwietnia 1863 roku poprzez bitwy z oddziałami 
carskimi w lasach Puszczy Solskiej pod Borowymi Młynami oraz na Łysej 
Górze aż do klęski pod Józefowem 24 kwietnia i rozformowania oddziału. 
W pierwszej części artykułu zostanie przybliżony aspekt szkolenia oraz 
organizacji oddziału powstańczego podczas II kampanii wojennej „Lele-
wela”. W drugiej części zostanie przedstawiony opis działań wojennych 
oddziału „Lelewela” w Puszczy Solskiej, po czym zostanie dokonane 
krótkie podsumowanie.

Informacje o Marcinie Borelowskim „Lelewelu”, a także o jego działa-
niach wojennych rozsiane są po wielu opracowaniach dotyczących powstania 
styczniowego. Powstało kilka biografii tej postaci: najstarsza Jana Kantego 
Turskiego, znajomego Borelowskiego sprzed powstania; późniejsze Krzysz-
tofa Dunina-Wąsowicza i Jana Gisgesa1. Z kolei informacje o II kampanii 
pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela” znajdują się m.in. w dziele 
Stanisława Zielińskiego opisującego około 1300 bitew i potyczek w powsta-
niu2. Wiele informacji o walkach powstańczych znajduje się w prasie z roku 
1863, szczególnie w krakowskim „Czasie”, piśmie konserwatystów. Są to 
wieści spisywane na bieżąco, często mylne i chaotyczne, jednak nie dające 
się pominąć z wielu względów.

2. II kampania Marcina Borelowskiego „Lelewela”

Działalność zbrojna oddziału pułkownika Marcina Borelowskiego „Le-
lewela” dzieli się na cztery kampanie wojenne. Podczas I kampanii oddział 
„Lelewela” stoczył kilka potyczek z wojskami carskimi na Podlasiu oraz 
w Lubelszczyźnie, a kampania zakończyła się klęską pod Krasnobrodem 
w marcu 1863 roku. „Lelewel” szybko odtworzył oddział i już w kwietniu 
ponownie przekroczył granicę galicyjską. 

1 Piotr Krakowianin [J. K. Turski], Marcin Borelowski − naczelnik sił zbrojnych wo-
jewództwa podlaskiego (Kraków 1863); K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lele-
wel” − blacharz-pułkownik powstania 1863 r. (Warszawa 1964); J.M. Gisges, Czerwony 
Pułkownik (Warszawa 1975).
2 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864 (Raperswil 1913).
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2.1 Szkolenie i organizacja oddziału

Po klęsce krasnobrodzkiej, pod koniec marca 1863 roku pułkownik 
Borelowski udał się przez granicę rosyjsko-austriacką do Galicji, aby ze-
brać nowy oddział powstańczy3. Dzięki atmosferze patriotyzmu, panującej 
głównie wśród galicyjskiej młodzieży – studentów i rzemieślników, już po 
dziesięciu dniach ruszył ponownie do walki. Największą pomoc uzyskał 
w Rzeszowie, gdzie komisarzem wojennym obwodu był dr Wiktor Zby-
szewski, popularny adwokat, poseł na Sejm Krajowy i (później) do Rady 
Państwa. Dzięki pomocy „Ławy” rzeszowskiej powstańcy „Lelewela” zostali 
uzbrojeni w 130 dobrych sztucerów belgijskich, 100 pałaszy i wystarczające 
ilości amunicji, żywności i odzieży4.

W historiografii z osobą Marcina Borelowskiego „Lelewela” łączy się 
inna barwna i wybitna postać tamtych czasów: Mieczysława Romanowskie-
go, poety i powstańca, który zginął w walce z Moskalami podczas drugiej 
kampanii „Lelewela” gdzieś na bagnach pod Józefowem. Romanowski to 
poeta romantyczny, autor poematu Dziewczę z Sącza i tragedii historycz-
nej Popiel i Piast, wybitny przedstawiciel schyłkowego romantyzmu, dziś 
stawiany na równi ideowej z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Mimo 
wątpliwości wziął on czynny udział w przygotowaniach do powstania, a tak-
że, jako jeden z nielicznych poetów w historii, poszedł z bronią w ręku do 
walki „za sprawę”. Urodzony na Pokuciu, studiujący i pracujący we Lwo-
wie w 1862 roku należał do „czerwonej” Ławy lwowskiej, a pomagając 
w przygotowaniu oddziału „Lelewela”, jeździł do Lwowa w jego imieniu. 
Nie dziwi więc, że 29-letni poeta z energią włączył się w życie i organi-
zację oddziału. Mianowany adiutantem Borelowskiego, a także, z powodu 
prawniczego wykształcenia, audytorem obozowym, już wkrótce miał być 
kapitanem formującej się gwardii5.

Już od początku kwietnia 1863 roku nad granicę z Galicją, w lasy cie-
szanowskie, przybywali ochotnicy pod dowództwo pułkownika Borelow-
skiego. Do obozu pod Rudą Różaniecką, tuż nad granicą, dołączali również 
powstańcy z rozwiązanego w tym czasie oddziału Karola Krysińskiego. Sam 
3 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe (Warszawa 2009) 481.
4 S. Zieliński, Bitwy, 70-73.
5 Więcej o Romanowskim w: K. Bartoszewski, Mieczysław Romanowski – poeta-po-
wstaniec, (Warszawa 1968).
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„Lelewel” spędził Wielkanoc przypadającą na 5 kwietnia u barona Piotra 
Brunickiego w Rudzie Różanieckiej6.

Oddział przekroczył granicę 8 kwietnia wieczorem. Powstańcy wkro-
czyli do Królestwa często używanym szlakiem pod Tarnogrodem. Weszli 
w lasy nad rzeką Tanwią i idąc dalej na Babice i Borowiec, skryli się w gę-
stych borach Puszczy Solskiej. Po ciężkim marszu obóz rozbito w lasach 
na północ od malutkiej wsi Borowe Młyny7.

Borelowski, mając rozkaz czekać w pobliżu granicy na formujący się 
w Galicji silny oddział pod dowództwem gen. Antoniego Jeziorańskiego, 
rozpoczął intensywne szkolenie powstańców. Wśród około 300 żołnierzy 
wielu ochotników dopiero przed sobą miało swój pierwszy chrzest bojowy. 
Do obozu przybywało również coraz więcej chłopów z okolicznych wsi 
oraz liczni mieszkańcy małych miasteczek8. W szeregach, oprócz adiutanta 
Romanowskiego, było kilka innych znanych osobistości, jak Gustaw Wa-
silewski, komisarz Rządu Narodowego na województwo płockie, kaliskie 
i lubelskie, i kapitan Kalikst Ujejski – oficer żuawów francuskich w Algierze, 
brat stryjeczny poety Kornela Ujejskiego9.

W tym czasie do obozu przybył kurier Rządu Narodowego i oficjalnie 
przekazał pułkownikowi Borelowskiemu nominację na naczelnika woj-
skowego województwa podlaskiego. Tymczasowo takie samo stanowisko 
miał pełnić także w województwie lubelskim. Niedługo później „Lelewel” 
odebrał kolejny rozkaz Rządu Narodowego, w którym wyraźnie nakazano 
rozstrzelanie jednego z jego oficerów − Nikoforowa, oskarżonego o szpiego-
stwo dla Rosjan. Nikoforow był Rosjaninem, a przed powstaniem kapitanem 

6 H. Matławska, Lasy, 51.
7 H. Matławska, Lasy, 52.
8 H. Matławska, Zwierzyniec (Zwierzyniec 1991) 157; J.M. Gisges, Czerwony Puł-
kownik, 112-113.
9 Gustaw Wasilewski – zetknął się z ruchem spiskowym na Uniwersytecie Kijowskim. 
Później uczęszczał na wykłady znanej polskiej szkoły wojskowej w Cuneo we Włoszech. 
Po powrocie do kraju poparł najbardziej lewicowe i radykalne skrzydło „czerwonych”. 
Był jednym z głównych inicjatorów wybuchu powstania. Zginął, podobnie jak Romanow-
ski, w bitwie pod Józefowem. Kalikst Ujejski – od 1859 roku przebywał na emigracji, a po 
wybuchu powstania wrócił, aby włączyć się do walki. Odznaczył się w trzeciej kampanii 
Lelewela, gdzie po bitwie pod Chruśliną pułkownik dekorował go Krzyżem Virtuti Milita-
ri pożyczonym przez uczestnika powstania listopadowego. Zginął w bitwie pod Korytnicą 
10 czerwca 1863 roku.
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straży granicznej i jednocześnie członkiem organizacji spiskowej wśród 
rosyjskich oficerów. Przyłączył się do powstania i po kilku kampaniach trafił 
do oddziału pułkownika Borelowskiego, gdzie pokazał się jako odważny 
i godny zaufania powstaniec. Borelowski, choć nie przekonany co do winy 
Nikoforowa, nakazał wyrok wykonać. Będąc naczelnikiem wojskowym 
Podlasia i Lubelszczyzny, nie mógł zignorować tak wyraźnego rozkazu, 
aby nie podważać autorytetu Rządu Narodowego10. 

2.2 Walki w Puszczy Solskiej podczas II kampanii Lelewela

Szkolenie i organizacja oddziału w lasach między wsią Borowiec a Jó-
zefowem Ordynackim trwało do 16 kwietnia, kiedy doszło do pierwszych 
walk. Od zachodu, nad granicą galicyjską, szła kolumna rosyjska na czele 
z majorem Szternbergiem, który wyszedł z Tarnogrodu z oddziałem liczą-
cym około 800 żołnierzy (dwie i pół roty piechoty, szwadron ułanów i pół 
sotni Kozaków) i kierował się w stronę Puszczy Solskiej, prawdopodobnie 
wiedząc o przebywaniu tam powstańców11. „Lelewel” zajął pozycję na 
wzniesieniu w borowskim lesie, nad rzeką Czarną. Najprawdopodobniej 
jest to dawna nazwa rzeki Studzienicy, ciągnącej się o kilka kilometrów na 
północ od malutkiej wsi Borowe Młyny12. Pozycja powstańców była silna. 

10 K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 76-77. Autor przypuszcza, że 
mogła to być prowokacja coraz silniejszej frakcji „białych”, którzy byli przeciwnikami 
sojuszu z rewolucjonistami rosyjskimi.
11 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) 283; „Czas” 1863, nr 91 z 22 IV, s. 2.
12 L. Ratajczyk, «Urzędowy wykaz», 283. Dokładne ustalenie pozycji Lelewela jest 
dziś trudne. Rzeki Czarnej w pobliżu Borowych Młynów dziś nie ma, jest tam rzeka 
Studzienica. Jednak na mapach z XIX wieku Studzienica zmienia nazwę na rzekę Czar-
ną. Należy przyjąć więc pozycję powstańców nad tą rzeką w pobliżu Borowych Mły-
nów. Do tego Zieliński w Bitwach i potyczkach (s. 87) pisze o uroczysku Rudka, którego 
również nie udało mi się zlokalizować. Wincenty Rudnicki w swoich wspomnieniach 
(«Zgon Mieczysława Romanowskiego», w: W czterdziestą rocznicę powstania stycznio-
wego (Lwów 1903) 401) lokalizuje bitwę „pod Borowem”, prawdopodobnie chodzi tu 
o wieś Borowiec niedaleko Borowych Młynów. „Czas” (1863, nr 91 z 22 IV, s. 3) podaje 
informację, że bitwa miała miejsce „na wysokości Józefowa, o milę od granicy galicyj-
skiej”, co zawężałoby poszukiwania do okolic rzeki Czarnej na północ od Borowych 
Młynów.
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Z jednej strony obóz osłaniał gęsty las, z przeciwnej natomiast rzadko po-
rosłe zaroślami bagno. 

Około godz. 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. Major 
Szternberg nakazał swoim wojskom obejście pozycji Polaków i atak od 
strony Majdanu Sopockiego, z północnego-wschodu. Rosjanie, podzieleni 
na kilka mniejszych oddziałów, ruszyli do ataku, okrążając powstańców. 
W trakcie walki część oddziału polskiego została wyparta za bliską granicę 
austriacką. Reszta ostrzeliwała się przez kilka godzin, aż do wieczora; do 
tego piechota polska kilka razy próbowała ataku bagnetami, odpierając 
Moskali na każdej linii13.

Wieczorem pułkownik Borelowski zarządza odwrót całego oddziału. 
Jednak gdy środek i prawe skrzydło cofnęło się, strzelcy na lewym skrzy-
dle, a wśród nich również Romanowski, z powodu zapadającego szybko 
mroku nie spostrzegli hasła do odwrotu. Dopiero szukający w lesie swojego 
młodszego brata kapelan oddziału, ksiądz Michał Żółtowski, powiadomił 
ich o rozkazie odwrotu. W zamieszaniu i mroku sam zginął chwilę później. 
Gdy Rosjanie z powodu ciemności cofnęli się na polskim lewym skrzydle, 
Romanowski i jego kilkudziesięciu żołnierzy próbowali dołączyć do głów-
nych sił swego oddziału, niestety bez powodzenia14.

Bitwa nad rzeką Czarną, pod Borowymi Młynami, była ostatecznie 
nierozstrzygnięta. Borelowskiemu udało się przebić z okrążenia prawie 
trzykrotnie liczniejszego wroga i ruszyć w głąb puszczy, udało mu się 
przez kilka godzin walczyć na równi z regularnym wojskiem rosyjskim. 
Dość umiejętnie wykorzystał warunki terenowe, zostawiając sobie miejsce 
na odwrót. Jednak cena, jaką ponieśli powstańcy, również była wysoka. 
W bezpośredniej walce zginęło 10 Polaków. Wielu rannych powstańców 
przewieziono przez granicę do szpitali w Rzeszowie, część oddziału pod-
czas walki została wypchnięta za kordon15. Wreszcie inna grupa, z poetą 

13 S. Zieliński, Bitwy, 87; S. Kieniewicz, Zarys powstania styczniowego opracowany 
w warszawskiej cytadeli (Wrocław 1985) 194.
14 W. Rudnicki, «Zgon Mieczysława Romanowskiego», 401; E. Niebelski, Duchowień-
stwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 i na zesłaniu w Rosji (Lublin 2002) 240.
15 H. Matławska, Lasy, 52-53; K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 78. 
Szacuje on straty polskie na 30 zabitych, Jan Kanty Turski natomiast pisze o 4 zabitych i 6 
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Romanowskim, błąkała się gdzieś nad granicą, nie mogąc odnaleźć swoich 
towarzyszy.

Tymczasem uszczuplona partia Borelowskiego, po chwilowym ode-
rwaniu się od kolumny majora Sternberga, szła na zachód, gdzie na skraju 
Puszczy Solskiej następnego dnia rano znowu musiała walczyć z Moskalami. 
„Lelewel” zajął pozycję na wzniesieniu, tzw. Łysej Górze, między Łuko-
wą a Zamchem, i przyjął bitwę. Siły rosyjskie, liczące 600 piechoty i 200 
jazdy, zaatakowały dobrze obronną pozycję polską na wzgórzu. Po krótkiej 
walce Moskale zostali wciągnięci na pobliskie bagno i pobici16. Przez kilka 
następnych dni partia nadal była tropiona przez Rosjan. Borelowski musiał 
dalej mylić pogonie rosyjskie, gdyż miał rozkaz pozostawać blisko granicy, 
w obliczu przypuszczalnego wkroczenia gen. Antoniego Jeziorańskiego17.

Odcięci od zasadniczych sił Borelowskiego powstańcy, z Romanowskim 
na czele, dopiero po kilku dniach zdołali połączyć się z pułkownikiem. Nim 
jednak to się stało, musieli oni błąkać się przez trzy dni po lasach, będąc 
nadal ścigani przez Rosjan, o głodzie i w ciężkich warunkach pogodowych, 
gdyż nocami zdarzały się jeszcze przymrozki, a gdzieniegdzie zalegał śnieg. 
Sam Mieczysław Romanowski, słaby na zdrowiu, myślał o przejściu grani-
cy galicyjskiej. Tak te wydarzenia opisuje będący blisko Romanowskiego 
Wincenty Rudnicki:

Tymczasem głód szarpał nam trzewia i wyczerpywał siły. Otóż w dniu tym 
kilku słabszego ducha (nazwisk nie wymieniam) przeszło granicę galicyj-
ską. Śp. M. Romanowski był cierpiący i wyczerpany i z tem wobec mnie nie 
taił, że pragnąłby choć dwudniowego wypoczynku pod dachem. Ja, pomimo 
że zgromiłem opuszczających nasz oddziałek uciekinierów, namawiałem 
szczerze Romanowskiego, ażeby przeszedł granicę w celu wypoczynku, 
a miałem także w tem osobisty interes, bo starałem się posiąść jego własny 

rannych (Marcin Borelowski, 21).
16 „Czas” 1863, nr 91 z 22 IV, s. 3. Za „Czasem” informację tę podaje Jan Kanty Tur-
ski. Autor mówi o stratach rosyjskich wynoszących aż 40 zabitych, jednak jest to liczba 
przesadzona – gdyby Rosjanie ponieśli tak wielkie straty, bitwa ta byłaby uwzględniona 
w Urzędowym wykazie. O bitwie tej nie wspomina ani Urzędowy wykaz Leonarda Rataj-
czyka, ani Bitwy i potyczki Stanisława Zielińskiego. Pomijają ją również niektórzy póź-
niejsi biografowie „Lelewela”. O tym, że jednak doszło tam do jakichś walk, przekonuje 
ustna opowieść powstańca z oddziału Borelowskiego, Marcina Sochy z Soch, który wspo-
mina tą właśnie potyczkę. Relację tę przekazuje Halina Matławska (Lasy, 128).
17 W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4 (Kraków 1905) 318.
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sztuciec belgijski z bagnetem […]. [Romanowski] jakby w przeczuciu 
śmierci, wahał się, lecz w końcu oświadczył stanowczo: „Nie, nie przejdę, 
bo nie uwierzą, że jestem fizycznie wyczerpany i ogłoszą mię uciekinierem 
[…]”18.

Po połączeniu się grupy powstańców z kapitanem Romanowskim na 
czele z głównym oddziałem pod rozkazami pułkownika Borelowskiego było 
około 250 zmęczonych ciągłymi marszami powstańców. „Lelewel”, będąc 
tropiony przez silne kolumny rosyjskie, nie pozwalał na dłuższe rozbicie 
obozu i często zmieniał pozycję. Nie mógł iść w głąb kraju, gdyż nadal 
czekał na silny oddział gen. Jeziorańskiego mający wkroczyć do Królestwa 
lada dzień. Dlatego cały czas krążył po bagnistym, leśnym obszarze Puszczy 
Solskiej, między Osuchami i Józefowem Ordynackim, nie dając możliwości 
odpoczynku zmęczonym powstańcom19.

Tak było do dnia 24 kwietnia, kiedy partia znalazła się w lesie Dębowce, 
kilka kilometrów na południowy-zachód od Józefowa. Około godz. 5 po 
południu zaczęto rozbijać obóz na małej polanie nad bagnem. Dwie kom-
panie strzelców szykowały się do musztry, gdy nagle zaatakowały wojska 
rosyjskie, otaczając obóz z trzech stron. Całkowicie zawiodło, nie po raz 
pierwszy w oddziale „Lelewela”, rozpoznanie terenu i podstawowy zwiad. 
Zmęczeni powstańcy stanęli do walki z ponad trzykrotnie liczniejszym 
przeciwnikiem20.

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 żołnie-
rzy21. Otoczonym i zaskoczonym powstańcom pozostawała tylko jedna 
droga odwrotu, przez głębokie do bioder bagno, które jeszcze nie zostało 
otoczone pierścieniem wroga. Pułkownik postanowił wykorzystać ten 
fakt i ocalić choć część ludzi wobec tak dużej przewagi Rosjan. „Potem 
nastąpiła komenda «do broni!», lecz równocześnie także moskiewska 
z trzech stron, a tak blisko, że każdy wyraz komendy moskiewskiej był 

18 W. Rudnicki, «Zgon Mieczysława Romanowskiego», 401.
19 W. Rudnicki, «Zgon Mieczysława Romanowskiego», 401-402; K. Bartoszewski, 
Mieczysław Romanowski, 292-293.
20 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, 484.
21 L. Ratajczyk, Urzędowy wykaz, 283.
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słyszany. Pułkownik Lelewel wołał: «Kto mężny, na ochotnika, zasłaniać 
odwrót» […]”22.

Wśród 70 szybko zebranych ochotników byli także poeta Mieczysław 
Romanowski i Gustaw Wasilewski. Cały czas brodząc w wodzie po pas, 
powoli cofając się i ostrzeliwując, dali reszcie ludzi czas do wycofania 
się dalej w lasy. Sami jednak przez kilka godzin, do wieczora, walczyli 
na otwartym bagnistym terenie otoczeni przez setki Rosjan. Ponieśli duże 
straty. Romanowski, trafiony w pierś, zdołał jeszcze przeczołgać się nad 
rzeczkę Niepryszkę, gdzie zmarł. Dziś w tym miejscu stoi drewniany krzyż 
upamiętniający to wydarzenie. W walce śmierć poniósł również jeden z ini-
cjatorów powstania, komisarz Gustaw Wasilewski. Łącznie straty polskie 
wyniosły 27 zabitych. Część ochotników zdołała przedrzeć się przez bagno 
i ujść z życiem. Gdy Rosjanie odeszli pod Józefów, obdzierając wcześniej 
zabitych do naga, 13 powstańców postanowiło przeczekać noc pod rozło-
żystą sosną niedaleko bagna23.

Ciała poległych przewieziono furmankami na cmentarz parafialny i za 
zgodą Rosjan pochowano we wspólnej mogile, w rogu cmentarza. Miejsce 
pochówku poety Mieczysława Romanowskiego do dziś nie jest znane. Mógł 
zostać złożony bezimiennie w zbiorowej mogile na cmentarzu, co jest najbar-
dziej prawdopodobne. Inne podania mówią o pojedynczym, nieoznaczonym 
grobie w lesie, niedaleko miejsca jego śmierci24.

„Lelewel”, poświęcając część swoich powstańców, zdołał ujść z okrąże-
nia i ukryć się z resztą oddziału głębiej w lasach. Nie uchroniło go to jednak 
przed rozwiązaniem zdziesiątkowanej partii. Część powstańców (ponad 
stu) przyłączyła się do oddziału gen. Antoniego Jeziorańskiego, z którym 
pułkownik Borelowski spotkał się nad granicą 27 kwietnia. Będąc niższy 
stopniem, pułkownik oddał Jeziorańskiemu dowództwo i funkcję naczelnika 
wojskowego województwa lubelskiego, a sam ruszył do Lwowa, gdzie miał 
organizować kolejny oddział25.

22 W. Rudnicki, «Zgon Mieczysława Romanowskiego», 402.
23 W. Rudnicki, «Zgon Mieczysława Romanowskiego», 402; H. Matławska, Lasy, 53-
54; S. Zieliński, Bitwy, 87.
24 K. Bartoszewski, Mieczysław Romanowski, 299-300.
25 H. Matławska, Lasy, 58; K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, 79.
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3. Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było wskrzeszenie pamięci o działaniach 
zbrojnych oddziału dowodzonego przez pułkownika Marcina Borelowskiego 
„Lelewela” podczas jego II kampanii wojennej. Jak ważne jest przypomi-
nanie o tych wydarzeniach, niech świadczy fakt, że w miejscach potyczek 
w Puszczy Solskiej pod Borowymi Młynami nad rzeką Czarną oraz na Łysej 
Górze dotychczas nie ma żadnego trwałego upamiętnienia. Pamięć o tej 
bitwie przewija się w opowieściach okolicznej ludności, a także w nielicz-
nych opracowaniach regionalnych. Dlatego też, aby zrealizować założony 
cel, przedstawiono szkolenie oraz organizację oddziału w Puszczy Solskiej 
w dniach 8-16 kwietnia 1863 roku, a także walki oddziału w dniach 16-
24 kwietnia, zakończone klęską pod Józefowem, gdzie zginął m.in. poeta 
Mieczysław Romanowski.
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Zieliński S., Bitwy i potyczki 1863-1864 (Raperswil 1913)

Training, organization, fights of the unit of Colonel Marcin Bore-
lowski “Lelewel” in the Solska Wilderness in april 1863 during the 

January Uprising

Marcin Borelowski “Lelewel” was one of the best-known insurgent commanders of 1863. 
During his second military campaign in April 1863, his unit fought in the Solska Wil-
derness, near Borowe Młyny and Łysa Góra. After the defeat at Józefów, where the poet 
Mieczysław Romanowski died, the unit was dissolved. The memory of these fights today 
is less and less preserved, and there is no commemoration at the place of skirmishes in 
the Solska Wilderness. Lelewel died in battle at Batorz during his fourth campaign on 
September 6, 1863.

Keywords:  January Uprising; Marcin Borelowski “Lelewel”; battle of Jozefow; II war 
campaing of “Lelewel”; Mieczysław Romanowski
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Puszcza Solska jako schronienie 
dla ludności cywilnej podczas II wojny światowej

Tragiczne lata II wojny światowej (1939-1945) odcisnęły piętno na jej uczestnikach. 
Mieszkańcy podbiłgorajskich wsi cierpieli wysiedlenia (lato 1943), akcje pacyfikacyjne 
i brutalność nie tylko Niemców, ale i Sowietów oraz Ukraińców. Często starali się szukać 
schronienia w otaczających ich lasach Puszczy Solskiej. Wielokrotnie ukryci w schronach 
leśnych lub niedostępnych bagnach przeżywali i wracali do domu. Niestety, zdarzało się 
również, że bezlitośni Niemcy i Kałmucy znajdowali bezbronnych ludzi i bestialsko ich 
mordowali.

Słowa kluczowe:  wysiedlenie; pacyfikacje; II wojna światowa; Puszcza Solska, Osuchy

1. Wprowadzenie

Lata II wojny światowej (1939-1945) były dla społeczeństwa pol-
skiego czasem ogromnej tragedii i cierpienia wynikającego z okupacyjnej 
rzeczywistości dwóch totalitaryzmów – nazistowskiego i sowieckiego. 
Ludność cywilna Zamojszczyzny, gnębiona przez okupanta łapankami, 
wysiedleniami i pacyfikacjami, jeszcze dzisiaj może dać ustne świadectwo 
tragedii wojny. Wiele zostało napisane o czynie zbrojnym ruchu oporu na 
Zamojszczyźnie obfitującym szeroko zakrojonymi działaniami partyzanc-
kimi, bitwami i potyczkami, a także kontrakcjami okupanta w pracach 
Jerzego Markiewicza czy w monumentalnej pracy Jerzego Jóźwiakowskie-
go1. O życiu w lesie poniekąd informuje książka Janusza Skowrońskiego 
o szpitalu leśnym 665 – mało jest tam jednak informacji o losach ludności 

1 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią partyzantów (Lublin 1987); J. Mar-
kiewicz, Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny. Bitwy pod Wojdą, Za-
borecznem i Różą 30 XII 1942 - 1-2 II 1943 (Warszawa 1957); J. Jóźwiakowski, 
Armia Krajowa na Zamojszczyźnie (Lublin 2007); J. Skowroński, Szpital Leśny 
AK „665” (Warszawa 2017).
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cywilnej2. Niestety, dotychczas za mało mówi się i pisze o wojennych 
przeżyciach mieszkańców śródleśnych wsi w Puszczy Solskiej, którzy 
ukrywali się w lesie podczas niemieckich akcji pacyfikacyjnych. Akcje 
pacyfikacyjne w latach 1943 i 1944 były wymierzone w silny tutaj ruch 
partyzancki, a dotknęły także tych, którzy szukali schronienia w lesie3.

W tym artykule zostanie pokazane, jak leśne obszary Puszczy Sol-
skiej (okolice Biłgoraja, Józefowa, Aleksandrowa) dawały schronienie dla 
okolicznej ludności cywilnej. Celem artykułu jest przywrócenie pamięci 
o tragicznych wydarzeniach wojennych, a w szczególności o losach lud-
ności cywilnej ukrywającej się w lasach. Wykorzystano następujące teksty 
źródłowe: wydane drukiem wspomnienia wojenne ludności cywilnej4, wy-
wiady ze świadkami wojny ze zbiorów własnych5, a także opracowania. 
W pierwszej części zostaną opisane losy ludności cywilnej próbującej ukry-
wać się w schronach leśnych. W drugiej części pokazano, jak mieszkańcy 
śródleśnych wsi próbowali uciekać w lasy, gdzie kryli się często pod gołym 
niebem. W trzeciej części przytoczono przykłady tragedii ludzkich spowo-
dowanych bestialstwem okupantów.

2. Lasy jako schronienie ludności cywilnej

Zagadnienie życia codziennego ludności cywilnej podczas okupacji 
w latach 1939-1944 w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularne 
w dyskursie naukowym. Świadczą o tym wydawnictwa regionalne, takie 
jak zbiory wspomnień wojennych. Nadal jednak przeważają działania ruchu 

2 J. Skowroński, Szpital Leśny AK „665”.
3 Były to akcje Wehrwolf w 1943 roku oraz Sturmwind I i II w czerwcu 1944 roku, kie-
dy niemieckie wojsko okrążało ogromne połacie lasu i przeczesywało go w poszukiwaniu 
partyzantów i ludności cywilnej.
4 Będą to więc m.in.: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wojenne miesz-
kańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015); «Wspomnienia Krystyny Grabias», w: Kul-
tura – Kwartalnik Gminy Biłgoraj 19 (Biłgoraj 2016) 28-29 oraz «Wspomnienia Honoraty 
i Jana Bednarzów z Korytkowa Dużego», w: D. Róg, Kultura – Kwartalnik Gminy Biłgo-
raj (Biłgoraj 2019) 28-30.
5 Wywiad z Marią Makuch w dniu 10 lutego 2017 roku w Osuchach [zbiory własne 
– D.R.]; Wywiad z Heleną Furmaniak w dniu 25 lutego 2016 roku w Okrągłym [zbiory 
własne – D.R.].
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podziemnego, akcje dywersyjne oraz, co zrozumiałe, tzw. wielka polityka. 
W ostatnim czasie dość dużo mówi się także o wysiedleniach i wywózkach 
ludności na roboty do Rzeszy6. Najmniej miejsca poświęcone jest tej ludno-
ści, której udało się uniknąć wywózek. Ludzie ci, w szczególności mieszka-
jący w wioskach położonych w Puszczy Solskiej oraz do niej przylegających, 
byli narażeni na ciągłe ataki Niemców, Ukraińców, Kałmuków, a także 
bandytów i złodziei. Dlatego też, wydawać by się mogło, że najlepszym 
schronieniem dla mieszkańców tych wsi był las, w naszym przypadku będą 
to lasy biłgorajskie, tereszpolskie oraz józefowskie. Czy tak faktycznie było?

Zrozumienie roli lasów dla mieszkańców Biłgorajszczyzny w czasach 
II wojny światowej będzie możliwe wtedy, kiedy wojenna rzeczywistość 
zostanie poznana z perspektywy tych, którzy ją przeżyli. Jaki obraz wojny 
przedstawiają więc jej świadkowie? Nakreślając go, autor skupi się na obsza-
rze Puszczy Solskiej, a w szczególności lasów tereszpolskich, biłgorajskich 
i józefowskich. Świadkami historii w niniejszym artykule będą mieszkańcy 
wsi podbiłgorajskich, w czasie wojny dzieci, którzy próbowali znaleźć 
schronienie w otaczających ich lasach.

2.1 W leśnym schronie

Wspomnienia mieszkańców podbiłgorajskich wsi przepełnione są wy-
darzeniami, takimi jak ucieczki do lasu, ukrywanie się w gęstwinach i na 
bagnach oraz w schronach leśnych. Wiele relacji kombatantów opisuje ukry-
wanie się w lesie, które zakończyło się pomyślnie, są również liczne wspo-
mnienia o tragediach w leśnej głuszy. Ludzie ukrywali się przed Niemcami, 
którzy chcieli ich wysiedlić, przed Kałmukami, służącymi Niemcom, którzy 
rabowali i gwałcili kobiety, a także przed zwykłymi bandytami i złodziejami. 
Często zdarzało się, że wróg zajmował niemal puste wsie, bo ostrzeżona 
wcześniej ludność uciekała w lasy7.

Niemal każda rodzina z zagrożonych wsi miała, przygotowany wcze-
śniej, schron ziemny, wykorzystywany w razie zagrożenia. W lasach jó-

6 Warto wymienić tutaj choćby następujące opracowanie: J. Palikot, Aleksandrowski 
nieśmiertelnik (Aleksandrów 2018).
7 Star, «Wysiedlenie i pacyfikacja gminy Aleksandrów w 1943 r.», w: Z. Klukowski, 
Terror niemiecki w Zamojszczyźnie 1939-1944, Wydawnictwo materiałów do dziejów Za-
mojszczyzny w latach wojny 1939-1944, t. 1 (Zamość 1945) 133.



65

Puszcza solska Jako schronienie dla ludności cyWilneJ

zefowskich ludzie ukrywali się w poszczególnych częściach lasów, które 
ze względu na ukształtowanie terenu najlepiej nadawały się do zakładania 
schronów ziemnych8. Schron był niewidoczny dla człowieka idącego lasem, 
ponieważ najczęściej z góry nie różnił się od poszycia leśnego. Antoni 
Frączek z Bukowej opisuje, jak przygotowywano schron, w którym on się 
ukrywał:

Mieliśmy łąkę przy lesie, teren tam był gliniasty, dołkowaty. Któregoś dnia 
poszliśmy rano, może około godziny czwartej, w pięciu na łąkę: ja, mój ojciec, 
stryj i dwóch sąsiadów, jeden z nich wrócił z wojska. Mieliśmy zrobić schrony. 
Pogłębiliśmy dołki, które tam były, podparliśmy dwoma tyczkami, a sufit też 
z kręglaków zrobiliśmy. To wszystko przykryliśmy mchem, żeby zamaskować 
i stłumić kroki. Mój ojciec też był w wojsku zaraz po I wojnie światowej, toteż 
wiedział swoje9.

Schron okazał się dobrze zamaskowany, gdyż pomimo bliskości żoł-
nierzy niemieckich przechodzących tyralierą przez las nie został odkryty. 
Pięciu mężczyzn z Bukowej ukrywało się w nim jeszcze przez pięć dni, po 
czym wrócili oni do domu.

O przygotowywaniu schronów daje również informacje mieszkanka 
Brodziaków Klementyna Brodziak, która razem z bratem kopała schron 
leśny niedaleko wsi.

Jeden schron mieliśmy w Nakle, pod rzeką, od strony Brodziaków. Jak go 
kopaliśmy z bratem, to była już noc. Franek miał rydel, ale ciężko mu było 
z korzeniami, bo nie miał noża. […] Później Franek wybierał ziemię z korzeni 
i wrzucał ją do wody, a ja po wodzie chodziłam i ubijałam, żeby nie było śla-
dów. Wejście do schronu było w korzeniach. Jednak nigdy nie korzystaliśmy 
z tego schronu w Nakle, może był za blisko wsi?10.

Mieszkanka Brodziaków zaznacza, że kolejne schrony mieli przygo-
towane za rzeką Ładą, w lesie należącym do Ordynacji Zamojskiej ota-

8 Były to m.in. Solarskie Górki, Bieńkowski Las, Sigła czy Wilcza Jama w lasach jó-
zefowskich, a w lasach tereszpolskich i biłgorajskich m.in. las Krasne, Łowisko czy Ło-
dyżki. Por. Dominik Róg, Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część II (Biłgoraj 2017) 
oraz Dominik Róg, Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I (Biłgoraj 2016).
9 «Antoni Frączek. Bukowa», w: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia 
wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015) 76-77.
10 «Klementyna Brodziak. Brodziaki», w: Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnie-
nia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015) 155.
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czającym wieś. „Ziemię z nich wybieraną wynosiliśmy dalej, a do środka 
przynosiliśmy szczecinę i mech. Mech też kładliśmy na wierzch schronu, 
z zewnątrz. Wieko podnosiło się, biorąc za choinkę z góry. Tamten schron 
był duży, nawet duża skrzynia w nim się zmieściła”. W tych większych 
schronach ukrywali się mieszkańcy Brodziaków, a także grupa partyzantów 
z oddziału „Corda”, podczas akcji Sturmwind II w czerwcu 1944 roku11.

W relacjach osób, które przeżyły koszmar wojny, da się odnaleźć także 
opisy tego swoistego, ciężkiego „życia codziennego” w leśnym schronie. 
Chwile te były przepełnione głodem, a przede wszystkim strachem, więc 
pamiętnikarze opowiadają o nich dość szczegółowo. Maria Makuch z Osuch 
daje szczegółową relację o życiu w leśnym schronie, gdzie ukrywała się 
razem z ojcem i rodziną sąsiada (Wróbelkami) podczas akcji przeciwpar-
tyzanckiej Sturmwind II w 1944 roku. Właz przykryty był wrzosem, na 
którym rósł smreczek.

Wróbelek wiedział, gdzie były dwa schrony sąsiadki z zeszłego roku. Były 
obok siebie, na początku w jednym byliśmy my z tatusiem, a w drugim rodzi-
na Wróbelków, on, ojciec, syn i córka. Sąsiad miał już dorosłe dzieci, miały 
po kilkanaście lat. Przez tydzień byliśmy w tych schronach, kładliśmy się jak 
zachodziło słońce, ale później już straciliśmy orientację, jaka jest pora dnia, 
rano czy wieczór. Wstawaliśmy na drugi dzień i zobaczyliśmy, że słońce jest 
wyżej jakby. Zorientowaliśmy się, że przesypiamy tak całą dobę! Tak było ze 
trzy, cztery dni. Tatuś mówi: „coś jest nie tak z nami. Może już trzeba będzie 
umrzeć?”. Spytał sąsiadów, czy oni tak też śpią, ale nie pamiętam, co odpowie-
dzieli. Zaproponowali: „chodźcie do nas, w pięcioro będzie raźniej”. No i tak 
zrobiliśmy, zostawiliśmy ten schron i się przenieśliśmy do nich12.

Uciekinierzy starali się wychodzić ze schronu raz dzienne, najczęściej 
wieczorem, żeby rozprostować kości i coś zjeść (zazwyczaj chleba z ma-
słem i wodę). Maria Makuch wspomina, że nie palono wtedy ognisk, a po 
godzinie wracano z powrotem do schronu. Kiedy zbliżała się obława, obie 
rodziny nie wychodziły ze schronu przez dwa dni.

Wtedy przebiegł niedaleko obok chłopak, kiedy akurat byliśmy obok schronu. 
Mówi do nas: „o Wy chłopy tu? A ja nie mam gdzie się schować, nie mam 

11 «Klementyna Brodziak. Brodziaki», 156.
12 Wywiad z Marią Makuch w dniu 10 lutego 2017 roku w Osuchach [zbiory własne – 
D.R.].
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schronu ani nic, ja pewnie nie przeżyje, bo się bardzo boję”. Poszedł się 
schować niedaleko, pod stosami drzewa. Niemcy go znaleźli i zabili. U nas 
w schronach już nie było miejsca. W pięcioro, w jednym schronie byliśmy, 
dziurę robiliśmy kołkiem w powale, wstawaliśmy i łapaliśmy powietrze, bo 
tak duszno było. Gnietliśmy się tam i dusiliśmy się. Ten drugi schron też był 
tylko na dwie osoby, a tam byli już wtedy chłopi z Łukowej13.

Podczas obławy, przeczesujący lasy Niemcy często próbowali wywabić 
ukrytych ludzi, krzycząc po polsku. Rodzina Marii Makuch szczęśliwie 
ocalała w schronie obławę – po dwóch dniach mieszkańcy Osuch wrócili 
do wsi, która podczas akcji została spalona.

2.2 Schronienie w gęstwinie pod gołym niebem

Wiele razy zdarzało się, że ludność cywilna uciekała do lasu, chowając 
się w gąszczach, na bagnach, w jarach czy na śródleśnych łąkach. Często 
było tak, kiedy nagle trzeba było opuścić wioskę. Uciekinierzy kryli się 
także w lesie pod gołym niebem wtedy, gdy schrony ziemne były zajęte, 
źle zamaskowane bądź nie można było do nich dotrzeć. Honorata Bednarz 
z Korytkowa Dużego wspomina, że jako mała dziewczynka musiała ukrywać 
się przez tydzień w lesie, niedaleko wsi.

Któregoś dnia gruchnęła wieść, że nasza wieś ma być zbombardowana. Lu-
dzie zabierali rodziny i dobytek – uciekali w lasy. My ukrywaliśmy się przez 
tydzień w borku za naszym polem. Krowy wyganialiśmy wtedy na łąkę, a jak 
słyszeliśmy ryk samolotu, to zaganialiśmy je z powrotem w gąszcz. A samo-
loty tak nisko latały, że widać było twarze pilotów. W tym lesie nie mieliśmy 
schronów, tylko siedzieliśmy pod gołym niebem. Ogniska paliliśmy, żeby się 
zagrzać i coś ugotować. Kobieta, która z nami była, miała ze sobą półroczne 
dziecko, które zmarzło i zmokło podczas strasznej burzy. Później tę dziecinę 
zagrzewała przy ogniu. Pamiętam, że trzymała go między nogami, a w tym 
czasie gotowała kaszę. I mówi do niego: „żebyś ty zdechnęło, to by Ci lepiej 
było”. Dziecko jednak przeżyło, ona i my także. Korytkowa jednak nie zbom-
bardowali, tylko straszyli tak14.

Rodzina Honoraty Bednarz szczęśliwie wróciła do domu i przeżyła wojnę.

13 Wywiad z Marią Makuch.
14 «Wspomnienia Honoraty i Jana Bednarzów z Korytkowa Dużego», 29.
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Krystyna Grabias z Korczowa wspomina z kolei o chaosie i zdezo-
rientowaniu, jakie towarzyszyło jej podczas ucieczki w lasy w 1943 roku. 
Jej rodzina nie miała przygotowanych schronów ziemnych, więc podczas 
akcji wysiedleńczej dziewczyna razem z rodzicami ukrywała się na bagnie, 
w lesie niedaleko wsi.

W akcję uciekaliśmy w lasy za Ładę, w stronę Edwardowa. Ludzie byli zdez-
orientowani i przestraszeni. Był chaos. Ktoś uciekał bardziej zdecydowanie, 
więc inni myśleli, że on coś wie i szli za nim. W tych lasach skryliśmy się na 
Świdakowej Górce. Naprzeciw tej góry był tzw. Burzów Bród, pomiędzy Bro-
dziakami a Korczowem15.
Niestety, Niemcom udało się odnaleźć uciekinierów w lesie i zostali oni 

poprowadzeni do pobliskiej wsi Edwardów. Po drodze Krystyna Grabias 
widziała trupy ludzi na moczarach, odnalezionych i zabitych przez Niemców. 
„Nam się wydawało, że oni po prostu wpadli w te moczary i nie mogą z nich 
wyjść. Ale przecież nie można było im pomagać, bo Niemcy nie pozwalali. 
Oni wyglądali, jakby po prostu sobie siedzieli, a tak naprawdę nie żyli. 
Niemcy zabili ich i tak po prostu zostawili […]”16. Szczęśliwie Krystynie 
Grabias i jej rodzinie udało się zwolnić z łapanki dzięki wstawiennictwu 
znajomego, który był kierowcą oficera niemieckiego.

Mieszkańcy śródleśnych wsi podbiłgorajskich uciekali, często w gru-
pach, na niedostępne bagna i moczary, gdzie starali się przeczekać obławę. 
Mieszkanka Lipowca Starego (gmina Księżpol) Janina Bielak miała 12 
lat, kiedy z małą siostrą i innymi mieszkańcami wsi uciekała w gęste bory 
Puszczy Solskiej podczas akcji pacyfikacyjnej w 1943 roku. Wielu świad-
ków historii zdaje relację o pojawiającym się w ich miejscowości ustnym 
ostrzeżeniu przed obławą niemiecką, po którym zazwyczaj uciekano do lasu 
bądź kryjówek na polach i łąkach.

Pamiętam, że byłam wtedy z młodszą siostrą, która miała rok i 4 miesiące, nie 
wiem, gdzie byli wtedy rodzice. Biegliśmy z Lipowca przez Aleksandrów na 
Margole i w lasy za Ładę. Niemcy szli za nami. Widziałam, jak jeden żołnierz 
klęknął na kolano i strzelał. Jakoś wtedy nie trafili nikogo, a uciekało nas około 
50 osób. Uciekliśmy aż pod Bukownicę, w bagno Smolnik. Położyliśmy się 
w środku moczaru i czekaliśmy. Słyszeliśmy dookoła odgłosy motorów – to 

15 «Wspomnienia Krystyny Grabias», w: Kultura – Kwartalnik Gminy Biłgoraj 19 
(2016) 26.
16 «Wspomnienia Krystyny Grabias», 27.
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Niemcy patrolowali drogi wokół bagien, ale chyba bali się wejść głębiej. Prze-
czekaliśmy do wieczora. W końcu usłyszeliśmy, jak ktoś zagwizdał zbiórkę 
i koniec akcji. W lesie zrobiło się cichutko. Noc. Ludzie mówią, że jutro tu 
będą kończyć akcję, i trzeba uciekać. Poszliśmy więc do domu […]17.

Janina Bielak wróciła do domu, ale nie znalazła tam swojej matki.
Helena Furmaniak, mieszkająca podczas wojny w Aleksandrowie, także 

wspomina ucieczkę do Puszczy Solskiej. W czerwcu 1943 roku mieszkańcy 
Aleksandrowa otrzymali wiadomość, że Niemcy będą wysiedlać wieś. Kto 
mógł, ukrywał się w lesie. Kobieta relacjonuje, że w ich grupie było około 
100 uciekinierów z Aleksandrowa, którzy szli w głąb lasu.

Już słyszeliśmy strzały od Brodziaków, akcja się zbliżała. Ja byłam wtedy 
z mamą i bratem. Szliśmy w lesie i natknęliśmy się na dwa wykroty leżące 
w kupie. Tam była taka wysoka trawa. Ktoś nogą stąpnął, aż się noga zapadła. 
Mówią: „Czekajcie, czekajcie”. I wsadzili nas najpierw, dzieci, a później sami 
weszli i się trawą nakryli. Tak się zamaskowaliśmy w tej trawie. A koło nas 
Niemcy przechodzili, szli w stronę drogi na Smolnik z Tereszpola. Siedzieli-
śmy tam całą noc i do obiadu na drugi dzień. W nocy słyszeliśmy, jak Niemcy 
krzyczeli po polsku: „Wyłaźta, bo już Szwaby pojechali”. Kilka razy słychać 
było takie krzyki.

Uciekinierzy udali się do pobliskiej wsi Tereszpol, gdzie przeczekali czas 
wysiedlenia u swoich kuzynów. Po powrocie do rodzinnej wsi zastali jednak 
w swoim gospodarstwie nasiedleńców z Ukrainy, zamieszkali więc u wuja18.

2.3 Leśna tragedia

Niestety, wielokrotnie zdarzało się, że nawet schronienie na niedostęp-
nych moczarach czy w dobrze zamaskowanym schronie ziemnym nie dawało 
gwarancji szczęśliwego uniknięcia zagrożenia. W latach 1943 i 1944, pod-
czas niemieckich akcji wysiedleńczych i pacyfikacyjnych, śmierć w lasach 
Puszczy Solskiej poniosły tysiące bezbronnych ludzi. W tym rozdziale zo-
staną przedstawione przykłady takich tragicznych zdarzeń. Najwięcej ofiar 
spośród ludności cywilnej było znajdowanych w lasach po akcji „Wehrwolf” 
17 «Janina Bielak. Lipowiec», w: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wo-
jenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015) 52-53.
18 Wywiad z Heleną Furmaniak w dniu 25 lutego 2016 roku w Okrągłym [zbiory wła-
sne – D.R.].
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w czerwcu i lipcu 1943 roku oraz po akcji przeciwpartyzanckiej „Sturmwind 
II” w czerwcu 1944 roku.

Wspomniana już w niniejszym artykule Janina Bielak, po szczęśliwej 
ucieczce na bagna Smolnik, wróciła do wsi i w końcu odnalazła matkę i ojca. 
Rankiem rodzina ukryła się w schronie w lesie, niedaleko wioski. W połu-
dnie niedaleko pojawili się żołnierze Wehrmachtu, którzy przeszukiwali las. 
Niedaleko ich schronu kobieta z Lipowca zaczęła kopać schron.

Tata mówi: „jak ona tu kopie schron, to tutaj nas znajdą. Pójdę poszukam ja-
kichś gęstych krzaków i tam się schowamy”. I poszedł. Ta kobieta dalej ko-
pała, a ona wiedziała o naszym schronie. Jak tylko ojciec poszedł, najechali 
Niemcy. Od razu złapali tę kobietę. My w schronie słyszymy jazgot, głosy. 
Siedzimy cichutko. Za małą chwilę Niemiec przyszedł na nasz schron, zatupał. 
Mama spojrzała w górę. Wtedy strzelił. Kula trafiła ją w twarz. Mama na mnie 
poleciała, puściła dziecko, które miała na rękach. Ja krzyknęłam: „Mamo, wy-
łazimy bo nas wybiją!”. Mama jeszcze wylazła na wierzch. Tam Niemcy ją 
dobili19.

Niestety, nie był to koniec tragedii rodziny Bielaków. W dniu 2 paździer-
nika 1943 roku 12-letnia Janina Bielak straciła ojca, który został oskarżony 
o działalność konspiracyjną i zabrany z kilkunastoma innymi do więzienia 
w Zamościu. Niemcy rozstrzelali ich 16 maja 1944 roku. Pani Janina, jako 
najstarsza, musiała do końca wojny opiekować się trójką młodszego rodzeń-
stwa i przeżyła m.in. bombardowanie Lipowca przez lotnictwo niemieckie 
podczas akcji Sturmwind II w czerwcu 1944 roku20.

Puszcza Solska, ogromny kompleks leśny otaczający wsie podbiłgo-
rajskie, nie zawsze dawała dobre schronienie. Mieszkańcy śródleśnych wsi 
kopali leśne schrony, ale nie zawsze udawało im się zdążyć w nich ukryć. 
Podobnie było z 11-letnią wówczas Marią Makuch i jej ojcem. Mieszkanka 
wioski Osuchy w swoich wspomnieniach przytacza tragiczne losy ludzi z tej 
leśnej osady. Jej matka została wysiedlona, a mały braciszek (miał pół roku) 
niestety zmarł z wycieńczenia – pozostał jej tylko ojciec, z którym ukrywała 
się podczas pacyfikacji niemieckich. Oboje próbowali

Tatuś naciął smereczków i je poukładał w taką kępkę, po to, żeby Niemcy 
minęli to miejsce. I w tym miejscu położyliśmy się na ziemi, przykryliśmy 

19 «Janina Bielak. Lipowiec», 53.
20 «Janina Bielak. Lipowiec», 55-56.
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się mchem i tak leżeliśmy. Leżymy i słuchamy. Idzie obława, strzelają. Tu 
pach! Tam pach! Coraz bliżej, coraz bliżej. Ja ze strachu usnęłam, zrobiłam się 
nieprzytomna. Do tego chrapałam strasznie. Tatuś mnie krzyczał: „Nie śpij!”. 
Budziłam się. Jak na początku się modliliśmy, to jeszcze jakoś było. Później 
już i modlić się nie mogliśmy. Ja zasypiałam i chrapałam. […] Jak już byli 
niedaleko to powiedział: „chociaż teraz przetrzymaj, czekaj!”. […] Jak byli 
już koło nas to wstrzymałam oddech i jakoś wytrzymałam. Przeszli. Szli obok 
o jakieś 20 metrów, ale nie zobaczyli nas21.
Maria Makuch z ojcem szczęśliwie przeżyła trzy pacyfikacje wsi Osuchy 

w latach 1942, 1943 i 1944, za każdym razem ukrywając się w lesie.
Maria Makuch daje także relację o bestialskiej pacyfikacji, dokonanej 

przez Niemców na mężczyznach z Osuch, którzy próbowali uciec do lasu. 
Sama z ojcem była wtedy blisko od nieszczęśników, którzy zostali zabici 
na bagnie. W taki sposób relacjonuje dalsze wydarzenia:

Niemcy złapali chłopa Dyrkę na wsi. Kazali mu prowadzić do bandytów, on 
poszedł w las, ale nie wiedział, że prowadzi Niemców tam gdzie ukrywa się 
pełno ludzi ze wsi. Przypadkowo podprowadził ich do miejsca, gdzie ukrywali 
się ludzie z Osuch. Oni wtedy ognisko rozpalili i zaczęli rozmawiać, co robić 
dalej. Wyciągnęli wódkę, zaczęli przebąkiwać: „nie będziemy się chować, pój-
dziemy z powrotem do wsi, niech nas zabiorą do Niemiec, niech będzie co ma 
być”. Z nami było tak, że razem z jeszcze inną furmanką spóźniliśmy się do tej 
głównej grupy i dołączyliśmy później. Staliśmy niedaleko nich na drodze, oni 
stali trochę dalej. Tatuś poszedł do nich i rozmawiał z nimi. A ja byłam wtedy 
na furmance, bardzo się bałam, czułam strach i ból, aż zimno mi było. Niemcy 
byli niedaleko, słychać było strzały, krzyczę do taty: „tatusiu chodź, bo strze-
lają!”. I tata przyszedł i mówi: „uciekamy!”. Wsiadł na furmankę i jedziemy. 
Na furmance byli dziadki z Łukowej, ja, tata, dwoje dzieci z Łukowej i sąsiad. 
Pojechała za nami jeszcze jedna furmanka. Reszta została i siedzieli przy wo-
zach, 5 wozach. Nie uciekali, jakby zdecydowali się czekać na Niemców22.

Niemcy zabrali szesnastu chłopów na bagno i tam ich rozstrzelali. Szczę-
śliwie z pogromu ocalało dwóch mieszkańców Osuch: Józef Obszyński 
i Józef Makuch, teść Marii Makuch.

21 Wywiad z Marią Makuch w dniu 10 lutego 2017 roku w Osuchach [zbiory własne – 
D.R.].
22 Wywiad z Marią Makuch w dniu 10 lutego 2017 roku w Osuchach [zbiory własne – 
D.R.].
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3. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było przywrócenie pamięci o tragicz-
nych losach ludności cywilnej ukrywającej się w lasach Puszczy Solskiej 
podczas niemieckich akcji pacyfikacyjnych i wysiedleńczych. Cel ten został 
zrealizowany poprzez analizę fragmentów relacji naocznych świadków II 
wojny światowej, wydanych zbiorów wspomnień oraz opracowań. Autor 
postarał się pokazać, w jaki sposób ludność cywilna ukrywała się w lasach 
tereszpolskich, józefowskich oraz biłgorajskich, a także przytoczyć kilka 
tragicznych wydarzeń w lasach, których uczestnikami byli wzmiankowani 
pamiętnikarze. Autor opisał próby znalezienia schronienia w schronach ziem-
nych bądź w gęstwinie pod „gołym niebem”, a także jaki one miały skutek.

Na podstawie przekazanych relacji można zaobserwować, że schronienie 
w lesie często nie dawało pewności przeżycia. Niemieckie wojska wielo-
krotnie bardzo skrupulatnie przeszukiwały leśne gęstwiny w poszukiwaniu 
bezbronnych ludzi, a kiedy ich znajdowali, bezlitośnie ich mordowali. Tak 
było podczas akcji wysiedleńczych w 1943 roku oraz akcji przeciwparty-
zanckiej w lasach józefowskich w 1944 roku.
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Solska Wilderness as a refugee for civilians during II World War

The tragic years of World War II (1939-1945) left its mark on its participants. Residents of 
village in district Bilgoraj suffered deportation, pacification, the brutality of the Germans, 
the Soviets and the Ukrainians. Often they tried to seek refuge in the surrounding woods 
Solska Wilderness. Many times hidden in forest shelters or inaccessible swamps, they 
survived and returned home. Unfortunately, it happened also that ruthless Germany and 
Kalmyks found them and brutally murdered them.

Keywords:  deportation; pacification; World War II; Solska Wilderness; Osuchy
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Struktura i kompozycja wielkopiątkowej pieśni 
„Ludu, mój ludu”1

Celem niniejszej pracy jest próba strukturyzacji popularnej pieśni religijnej zaczynającej 
się incipitem „Ludu, mój ludu”. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki szczegółowej 
analizie pieśni. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w czterech częściach. Najpierw 
ustalono tekst będący podstawą analiz. Następnie odtworzono makrostrukturę pieśni oraz 
jej kompozycję. Potem przedstawiono występujące w pieśni wydarzenia historyczne. Na 
końcu nastąpiła próba odtworzenia wspólnego rdzenia przywoływanych wydarzeń. Na 
podstawie przeprowadzonych analiz można wyodrębnić dwie główne jednostki tekstu. 
W pieśni zauważalna jest tendencja do budowy zwrotek na tych samych jednostkach mor-
fologicznych oraz powtarzanie podobnych elementów.

Słowa kluczowe:  „Ludu, mój ludu”; Wielki Piątek; adoracja krzyża; pieśni wielkopostne; 
liturgia

1. Wprowadzenie

W świadomości katolików pieśń zaczynająca się incipitem „Ludu, mój 
ludu” pozostaje dość mocno powiązana z okresem Wielkiego Postu, a szcze-
gólnie z Wielkim Piątkiem. Dzieje się tak dlatego, że w wielu kościołach 
(jeżeli nie we wszystkich) pieśń ta jest śpiewana podczas drugiej części litur-
gii wielkopiątkowej, a więc podczas tzw. adoracji krzyża2. Już tylko z tego 
powodu utwór ten posiada wyjątkową pozycję na tle innych śpiewów3. Pod 

1 Powstanie niniejszego opracowania zainspirowane zostało tematem przygotowywa-
nym przez autora w ramach pracy zaliczeniowej ćwiczeń poetyka.
2 Kolejność poszczególnych części liturgii tego dnia zależy od klasyfikacji wielkiej 
ektenii: jeżeli jest ona liczona jako integralna część liturgii słowa, wtedy adoracja krzyża 
jest drugą częścią, jeżeli nie – to trzecią.
3 Warto również zauważyć, że jest to pieśń bardzo kontrowersyjna pod kątem relacji 
Kościoła z Żydami, pieśń bowiem przedstawia naród żydowski zdecydowanie pejoratyw-
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pewnymi względami wspomniana pieśń stwarza jednak problemy interpre-
tacyjne. Jednym z nich jest choćby próba strukturyzacji tekstu, która nie jest 
wcale taka oczywista. Zarysowany na gruncie polskiego przekładu związek 
pomiędzy dwoma elementami tekstu nie jest już bowiem taki oczywisty na 
gruncie oryginału łacińskiego, który pewne komponenty ujmuje inaczej4.

Celem niniejszego opracowania będzie próba pokazania trudności zwią-
zanych ze strukturą pieśni „Ludu, mój ludu”. Podczas prowadzonych analiz 
zostanie również podjęta problematyka związana z próbą pokazania struk-
tury utworu pod kątem tematyki czasu. Opracowanie zostanie podzielone 
na cztery części. Osiągnięcie celu pracy będzie możliwe dzięki analizie 
samej pieśni pod kątem postawionego problemu badawczego. W pierwszej 
kolejności będzie miało miejsce ustalenie tekstu będącego dalszym przed-
miotem badań. Następnie analizy zostaną zogniskowane wokół odtworzenia 
makrostruktury pieśni oraz jej kompozycji. Potem nastąpi przedstawienie 
wydarzeń wspomnianych w utworze. Wreszcie w ostatniej części będzie 
miało miejsce przedstawienie mikrostruktury pieśni połączone z próbą od-
tworzenia wspólnego rdzenia przywoływanych w utworze wydarzeń.

2. Ustalenie tekstu

Przechodząc do próby ustalenia tekstu źródłowego dla zaproponowa-
nych w niniejszym opracowaniu analiz, należy na początku zauważyć, że 
w Mszale Benedykta XV tekst źródłowy znany na gruncie polskim jako pieśń 
„Ludu, mój ludu” rozpisany został w obrębie trzeciej części wielkopiątko-
wej liturgii zwanej adoracją krzyża5. Dla zrozumienia miejsca i roli tego 

nie, a potępienie zostaje włożone w usta Chrystusa tożsamego z Bogiem YHWH. Por. T.C. 
Pope, Holy week in the Vatican (Dublin 1874) 204.
4 Warto zauważyć, że nawet wariant zawarty w Mszale idzie za tłumaczeniem poetyc-
kim, nie dosłownym, co ze względu na normatywność oryginału łacińskiego nie wydaje 
się odpowiednie.
5 Por. C. Wright, Music and Ceremony at Notre Dame of Paris, 500-1550 (Cam-
bridge 1989) 54. Pierwszą częścią jest liturgia słowa, drugą – wielka ektenia, czwartą 
zaś – tzw. Msza uprzednio uświęconych darów. Warto zwrócić uwagę na dużą zmianę 
teologii czwartej części wielkopiątkowej liturgii w odnowionych obrzędach Wielkiego 
Tygodnia, gdzie ta część liturgii nazywana jest nie Mszą, ale jedynie komunią (łac. com-
munio).
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utworu istotne wydaje się wskazanie kilku ważnych kwestii. Po pierwsze, 
prawodawca przewidział ten utwór jako element towarzyszący czynności 
oddawania czci krzyżowi przez zgromadzonych w kościele wiernych6. Po 
drugie, nie jest to wyłączna pieśń towarzysząca adoracji krzyża, ponieważ 
Mszał wyraźnie rozpisuje również i inne modlitwy. Po trzecie, Mszał Bene-
dykta XV wyraźnie dzieli ten utwór na pojedyncze partie przeznaczone do 
odczytania przez poszczególnych ministrów ołtarza (celebransa, diakona, 
subdiakona)7. Po czwarte, analizowana pieśń nie została zapisana w sposób 
ciągły, a zatem nie obejmuje ona zwartego bloku tekstu, ale jest przeplatana 
fragmentami innych modlitw8.

Podstawą analiz w niniejszym opracowaniu będzie łaciński tekst pieśni, 
a nie np. jego rozpowszechnione polskie tłumaczenie. Zasadniczą racją prze-
mawiającą za właśnie takim wyborem są ograniczenia translacyjne tekstu 
polskiego. Tłumaczenie bowiem zostało tak skomponowane, żeby spełniać 
określone kryteria wersologiczne, a zatem ma ono posiadać określoną ilość 
sylab oraz rymy w przestrzeni klauzulowej9. Te odgórne ograniczenia mogły 
zatem wpłynąć nie tylko na dobór określonych słów, ale również na wybór 
wydarzeń wspominanych w poszczególnych zwrotkach pieśni. Tymczasem 
dla realizacji postawionego we wstępie niniejszego opracowania celu należy 
trzymać się ściśle zestawień wykorzystanych przez autora.

Żeby zatem odtworzyć zawartą w Mszale strukturę oraz treść analizowanej 
pieśni, należy wyłączyć z niej elementy obce, a pozostawić tylko te, które 
tematycznie wiążą się z podjętym wątkiem. Ważnym kryterium wyznacza-
jącym granicę podziału jest często powtarzający się refren rozpoczynany 
słowami Pópule meus oraz strukturalny układ zwrotek, w których obok 
członu wymieniającego dobrodziejstwo udzielone przez Boga znajduje się 

6 Zob. Ch.S. Getz, Music in the Collective Experience in Sixteenth-century Milan 
(Burlington 2005) 65.
7 Warto zauważyć, że rola ministrów ołtarza została znacząco zmniejszona w wyniku 
reform za pontyfikatu Piusa XII – według odnowionych obrzędów mieli oni jedynie słu-
chać śpiewu pieśni, którą odtąd miał wykonywać chór.
8 Np. modlitwą „Święty Boże” odmawianą w tradycyjnych wielkopiątkowych obrzę-
dach katolickich na przemian w języku greckim i łacińskim. Por. brak tej modlitwy w: R. 
Fulton, From Judgment to Passion: Devotion to Christ and the Virgin Mary, 800–1200 
(New York 2002) 60.
9 Należy jednak uczciwie podkreślić, że nie wszystkie zwrotki polskiej wersji pieśni są 
zbudowane jednakowo pod kątem wersologicznym.
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człon ukazujący niewdzięczność Jego ludu. W oparciu o te kryteria można 
odtworzyć treść pieśni, która będzie się przedstawiać następująco.

Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Quia edúxi te de terra Ægýpti: parásti Crucem Salvatóri tuo.
Quia edúxi te per desértum quadragínta annis, et manna cibávi te, et introdúxi 

te in terram satis bonam: parásti Crucem Salvatóri tuo.
Quid ultra débui fácere tibi, et non feci? Ego quidem plantávi te víneam meam 

speciosíssimam: et tu facta es mihi nimis amára: acéto namque sitim meam 
potásti: et láncea perforásti latus Salvatóri tuo.

Ego propter te flagellávi Ægýptum cum primogénitis suis: et tu me flagellátum 
tradidísti.

Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Ego edúxi te de Ægýpto, demérso Pharaóne in Mare Rubrum: et tu me tradidís-

ti princípibus sacerdótum.
Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Ego ante te apérui mare: et tu aperuísti láncea latus meum.
Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Ego ante te præívi in colúmna nubis: et tu me duxísti ad prætórium Piláti.
Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Ego te pavi manna per desértum: et tu me cecidísti álapis et flagéllis.
Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Ego te potávi aqua salútis de petra: et tu me potásti felle et acéto.
Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Ego propter te Chananæórum reges percússi: et tu percussísti arúndine caput 

meum.
Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Ego dedi tibi sceptrum regale: et tu dedísti capiti meo spíneam coronam.
Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.
Ego te exaltávi magna virtúte: et tu me suspendísti in patíbulo Crucis.
Pópule meus, quid feci tibi? aut in quo contristávi te? respónde mihi.

Na gruncie języka polskiego ową pieśń można by przetłumaczyć na-
stępująco10:

10 W poniższym przekładzie opuszczono często powtarzany refren, pozostawiając go 
tylko raz na samym początku. Za tym, że analizowana pieśń kończy się właśnie we wska-
zanym miejscu, przemawia kilka argumentów. Po pierwsze to, że w dalszej części modlitw 
nie jest powtarzany refren tej pieśni. Po drugie, bardzo wyraźnie zmienia się perspektywa 
osobowa: dotychczas tekst formułowany był w pierwszej osobie singularis, odtąd pojawia 
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Ludu mój, co tobie uczyniłem? Albo czym zasmuciłem ciebie? Odpowiedz mi.
Wyprowadziłem ciebie z ziemi egipskiej, [ty] przygotowałeś krzyż twojemu 

Zbawicielowi.
Prowadziłem ciebie na pustyni przez czterdzieści lat, manną ciebie karmiłem 

i wprowadziłem ciebie do ziemi bardzo dobrej, [ty] przygotowałeś krzyż 
twojemu Zbawicielowi.

Co jeszcze mogłem tobie zrobić, a nie zrobiłem? Zaiste zasadziłem ciebie, 
moją wspaniałą winnicę, a ty przygotowałeś mi gorycz, gasiłeś11 moje 
pragnienie octem i włócznią przebiłeś bok twojemu Zbawicielowi.

Ja ze względu na ciebie uderzyłem Egipt i jego pierworodnych, a ty Mi 
odpłaciłeś biczem12.

Ja wyprowadziłem ciebie z Egiptu, zatopiwszy faraona w Morzu Czerwonym, 
a ty Mnie dostarczyłeś książętom kapłanów.

Ja przed tobą otworzyłem morze, a ty otworzyłeś włócznią mój bok.
Ja szedłem przed tobą w kolumnie dymu, a ty Mnie przyprowadziłeś do 

pretorium Piłata.
Ja ciebie karmiłem manną na pustyni, a ty oddałeś policzkowaniami 

i uderzeniami.
Ja ciebie poiłem zbawienną wodą ze skały, a ty Mnie poiłeś żółcią i octem.
Ja ze względu na ciebie uderzyłem królów kananejskich, a ty trzciną uderzyłeś 

Moją głowę.
Ja dałem tobie berło królewskie, a ty włożyłeś na moją głowę cierniową koronę.
Ja ciebie wyróżniłem wielkim męstwem, a ty mnie powiesiłeś na szubienicy 

krzyża.

3. Makrostruktura i kompozycja tekstu

Przedstawiony powyżej tekst łaciński daje podstawy do wyodrębnienia 
dwóch zasadniczych części analizowanej pieśni. Pierwszą z nich jest ustęp 
składający się z refrenu oraz trzech jednostek rozpoczynanych dwukrotnie 
wyrazem quia, a raz – quid. Drugą częścią jest fragment zaczynający się frazą 
Ego propter. Za właśnie taką parcelacją tekstu przemawia kilka ważnych 
argumentów. Po pierwsze, w drugiej części pieśni zauważana jest wyraźna 

się pierwsza osoba pluralis. Trzecim wreszcie argumentem jest sposób parcelacji tekstu 
w zreformowanych obrzędach Wielkiego Tygodnia. Zob. Ordo Hebdomadae Sanctae In-
stauratus (Ratisbona 1956) 99-101.
11 Dosł. poiłeś.
12 Dosł. dostarczyłeś uderzenie.
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symetria: refren przeplata się ze zwrotką w układzie zwrotka – refren powta-
rzanym dziewięciokrotnie13. Owej symetrii pozbawiona jest część pierwsza, 
gdzie zauważalny jest model refren + 3 nierównomierne zwrotki. Drugim 
istotnym argumentem jest obecność modlitwy „Święty Boże” w pierwszej 
części pieśni, której to oracji pozbawiona jest część druga. Odmawiana na 
przemian w języku greckim i łacińskim modlitwa powtarzana jest trzykrotnie 
po każdej zwrotce pieśni. Trzecim wreszcie argumentem jest sposób par-
celacji tekstu w odnowionych obrzędach Wielkiego Tygodnia z 1955 roku, 
gdzie w analizowanej pieśni wyróżnia się właśnie te dwie części.

Pod względem zastosowanych figur stylistycznych oraz wersologii 
warto zwrócić uwagę na kilka ważnych cech analizowanej pieśni. Druga 
część pieśni ma bardzo regularną budowę, gdzie wykorzystany jest prosty 
model zwrotka – refren. Refren składa się z czterech głównych elementów: 
apostrofy skierowanej do adresata wypowiedzi (ludu Bożego), dwóch re-
torycznych pytań o sposób wyrządzenia mu jakiegoś zła oraz wykrzyknie-
nia wzywającego adresata do odpowiedzi na postawione pytania14. Każda 
z dziewięciu zwrotek także odznacza się regularną, dwuczłonową budową. 
Człon pierwszy zawsze inicjowany jest zaimkiem osobowym, po którym 
autor wprowadza opis jakiegoś dobra wyświadczonego Izraelowi przez Boga 
w okresie wyjścia z niewoli egipskiej. Człon drugi natomiast zawsze rozpo-
czynany jest frazą et tu, która ma na celu mocniejsze podkreślenie kontrastu 
tego członu z pierwszą częścią zwrotki. Desygnatem tego zaimka jest lud 
Boży (Izrael), do którego podmiot liryczny się zwraca. Wspomniany kon-
trast od strony literackiej osiągany jest również przez regularne powtarzanie 
w drugim członie zwrotki zaimka osobowego lub dzierżawczego pierwszej 
osoby singularis, który odnosi się do Boga Izraela15. Od strony treściowej 
ów kontrast został spotęgowany dzięki wymienieniu w drugiej części czło-

13 A zatem tyle samo razy, ile modlitw zawierała dopiero co odmówiona podczas dru-
giej części liturgii ektenia.
14 Por. ciekawe ustosunkowanie się do tych pytań w: Flowers of Mary: or Devotions 
for each Month in the Year (London 1862) 88. A zatem zastosowany został schemat bez-
pośredni zwrot – pytanie – wezwanie do odpowiedzi. Warto również zwrócić uwagę na 
symetryczne zastosowanie zaimków osobowych w wyróżnionych czterech członach: ja 
(meus) – ty (tibi) – ty (te) – ja (mihi). Jest tu zatem obecny tzw. chiazm.
15 Nierzadko ów kontrast jest również osiągany przez powtarzanie tego samego słowa 
w obydwu członach zwrotki.
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nu zdarzenia stanowiącego dowód niewierności ludu względem swojego 
Boga, co kontrastuje z obrazem dobrodziejstwa przywołanym w członie 
pierwszym16. Pod względem wersologicznym w analizowanym utworze 
trudno dopatrywać się jakiegoś ściśle ustalonego podziału na sylaby, stopy 
czy zestroje akcentowe17.

W odniesieniu do pierwszej części pieśni warto zauważyć, jak już to zresz-
tą zostało poczynione, że ta część charakteryzuje się inną budową opierającą 
się na modelu refren – 3 zwrotki przeplatane z modlitwą „Święty Boże”18. 
Zauważalna jest również nieregularność w budowie poszczególnych zwrotek. 
O ile druga część pieśni posiadała prosty model dwuczłonowej organizacji 
zwrotki, o tyle w części pierwszej zwrotki mają budowę nieregularną i nie-
symetryczną. Pierwsza z nich posiada co prawda obecny w drugiej części 
schemat wspomnienie jednego dobrodziejstwa + wspomnienie jednej zniewa-
gi, ale dwie następne zwrotki w wyraźny sposób odchodzą od tego modelu. 
W drugiej wykorzystany został schemat wspomnienie trzech dobrodziejstw + 
wspomnienie jednej zniewagi, w trzeciej zaś – pytanie retoryczne w formie wy-
rzutu + wspomnienie jednego dobrodziejstwa + wspomnienie trzech zniewag19. 
W oparciu o tę budowę można zatem stwierdzić, że pierwsza część pieśni ma 
charakter amplifikacyjny i wzmacniający wyrzut czyniony ludowi Bożemu.

W ogólnym rozrachunku zatem można stwierdzić, że pieśń została skom-
ponowana w taki sposób, że pełen wyrzutów refren został powtórzony dzie-
sięciokrotnie20. Jednocześnie pełni on rolę inkluzji otwierającej i zamykającej 
tekst. W pieśni łącznie spotkać można czternaście wspomnień dobrodziejstw 
uczynionych Izraelowi oraz czternaście zniewag, które wyrządzono Bogu21.

16 Por. P. Guéranger, Passiontide and Holy Week (Dublin 1870) 489-490.
17 Opracowaniem, które porusza kwestię sylab i różnych linii melodycznych analizo-
wanej pieśni, jest: A. Karim, “My People, What Have I Done to You?”: The Good Friday 
Popule meus Verses in Chant and Exegesis, C. 380-880 (Case Western Reserve University 
2014) [dysertacja naukowa].
18 Por. T.F. Kelly, The Beneventan Chant (Cambridge 1989) 170-171.
19 W ogólnym rozrachunku zatem jest wspomnianych 5 dobrodziejstw oraz 5 zniewag.
20 Liczba dziesięć przywołuje ilość plag egipskich, a zatem bardzo łatwo generuje sko-
jarzenie z okresem niewoli egipskiej, które to skojarzenie jest dodatkowo potwierdzane 
przez treść pieśni.
21 Tłumacząc właśnie taką, a nie inną liczbę dobrodziejstw i zniewag, można iść 
w dwóch kierunkach interpretacyjnych. Cyfrę czternaście można rozumieć jako pełnię 
(7 + 7), co wyrażałoby ogrom zniewag, które wyrządzono Bogu za Jego niezliczone do-
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Od strony treściowej warto jeszcze zwrócić uwagę na wykorzystane 
formy czasownikowe. Z morfologicznego punktu widzenia jest to in-
dicativus perfecti activi, a zatem forma czasu przeszłego dokonanego, 
która konsekwentnie jest powtarzana w obydwu członach zwrotek22. 
Być może za niewykorzystaniem formy indicativus imperfecti activi 
stała chęć mocniejszego podkreślenia faktu zaistnienia dokonanych 
zdarzeń.

4. Wspominane zdarzenia historyczne

Tematyka analizowanej pieśni poprowadzona została w taki sposób, że 
utwór zestawia ze sobą wydarzenia związane z dwoma znaczącymi epokami 
historycznymi: okresem wyprowadzenia przez Boga Izraela z niewoli egip-
skiej oraz czasem męki Jezusa. Przyjmując pierwszy z wymionych okresów 
na XII wiek przed naszą erą, drugi zaś – na rok ok. 30 po narodzeniu Chry-
stusa23, można stwierdzić, że autor pieśni zestawił ze sobą dwa dość odległe 
w czasie zbiory wydarzeń. Co więcej, zestawione zbiory znacząco różnią 
się rozpiętością czasową. Wśród wydarzeń zapisanych w księgach Starego 
Testamentu bowiem wymieniony został moment ustanowienia monarchii, 
co miało miejsce krótko przed przełomem XI i X wieku przed Chrystusem, 
podczas gdy sam exodus dokonał się w wieku XII. A zatem rozpiętość cza-
sowa przywołanych dobrodziejstw obejmuje okres ponad dwustu lat. Tym-
czasem grupa wydarzeń związanych z czasem męki i śmierci Jezusa jest już 
znacznie krótsza. Chronologicznie pierwszym ze wspomnianych wydarzeń 

brodziejstwa. Druga ewentualność jest taka, że liczba ta nawiązuje do symboliki światła 
podczas nabożeństwa zwanego ciemną jutrznią (łac. tenebrae) odprawianą w dni Triduum 
paschalnego, ale antycypowaną wieczorem dnia poprzedniego (a zatem w środę, czwar-
tek i piątek Wielkiego Tygodnia). Podczas tego nabożeństwa stawiano piętnastoramienny 
świecznik (tzw. trianguł lub trójkąt), na którym kolejno gaszono czternaście świec po 
odśpiewaniu jednego psalmu. Podczas ciemnych jutrzni recytowano dziewięć psalmów 
na matutinum oraz 5 psalmów na chwalbę (jutrznię), co dokładnie odpowiada podziałowi 
w analizowanej pieśni.
22 Wyjątek stanowi tu oczywiście forma trybu rozkazującego (imperativus praesentis 
activi) w ostatnim członie refrenu, co może być spowodowane tym, że język łaciński 
(w przeciwieństwie do greki) nie zna trybu rozkazującego czasu przeszłego.
23 Jedną z częściej przyjmowanych dat śmierci Jezusa jest 7 kwietnia 30 roku.
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jest sąd przed sanhedrynem24, który miał miejsce w nocy z czwartku na pią-
tek, podczas gdy ostatnim jest przebicie boku Chrystusa, co miało miejsce 
pomiędzy godziną piętnastą a osiemnastą w piątek. Oznacza to zatem, że 
ta grupa wydarzeń obejmuje okres niecałej doby.

Z jednej strony zatem owo zestawienie jest na poziomie globalnym, 
niemniej nie jest to jedyny sposób połączenia tych dwóch epok, ponieważ 
jednocześnie wspomniane zestawienie dokonuje się na poziomie lokal-
nym i polega na położeniu obok siebie pewnych zdarzeń, które łączy jakiś 
wspólny klucz dający podstawę do właśnie takiego zestawienia. Przed przy-
stąpieniem do szczegółowych analiz, których celem będzie odnalezienie 
tego klucza, należy jednak ustalić, jakie wydarzenia przywołał autor pieśni. 
Z jednej strony badania w tej części pracy będą dotyczyć zdarzeń z czasów 
exodusu, z drugiej zaś strony – z czasu męki i śmierci Jezusa.

W odniesieniu do wydarzeń z czasów exodusu w pierwszej części pie-
śni przywołanych zostało pięć oznak Bożego miłosierdzia względem swe-
go ludu. Pierwszym z nich jest wyprowadzenie z ziemi egipskiej. Warto 
podkreślić, że tekst łaciński jest dosyć ogólny i nie pozwala na precyzyjne 
stwierdzenie, czy chodzi tu o pojedyncze wydarzenie opuszczenia przez 
Izraelitów Egiptu (Wj 12,37.51; 13,17-18) czy też o cały proces wprowa-
dzania ludu wybranego do ziemi obiecanej obejmujący m.in. plagi egipskie, 
przejście przez Morze Czerwone25, 40 lat wędrówki przez pustynię i podbój 
Kanaanu. Drugą wspomnianą oznaką Bożego miłosierdzia jest chronienie 
Izraela przez czterdzieści lat podczas pobytu na pustyni, co umożliwiło 
narodowi przetrwanie (Pwt 2,7; 8,2.4; 29,4). Autor zatem znacząco rozcią-
ga owo wydarzenie w czasie, zawierając w nim w sposób niejawny różne 
pomniejsze oznaki Bożego miłosierdzia (karmienie manną, pojenie wodą, 
zapewnianie zwycięstwa nad wrogiem). Zresztą żywienie Izraelitów manną 
jest wyraźnie wymienione w trzecim przytaczanym w pieśni dobrodziej-
stwie Bożym (Wj 16,12-18). W związku z tym komponentem można by 
postawić pytanie, dlaczego autor wspomina właśnie ten rodzaj pokarmu, 

24 Przy założeniu niemetaforycznego odczytywania zwrotu „przygotować krzyż”. Te-
mat ten zostanie szerzej omówiony w dalszej części pracy.
25 Na gruncie języka polskiego morze, przez które przeszli Izraelici podczas exodusu, 
zwykło się nazywać Morzem Czerwonym, co ma swoje źródło w Septuagincie. Warto 
jednak wiedzieć, że na gruncie tekstu hebrajskiego ów zbiornik wodny nazywany jest 
Morzem Sitowia.
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a nie np. przepiórki, które również zostały Izraelitom dane przez Boga (Wj 
16,12-13). Wydaje się, że zasadniczą racją dla wyboru manny jest jej bar-
dziej nadprzyrodzony charakter i większa cudowność towarzyszących jej 
okoliczności (Wj 16,14-27).

Jako czwarty dowód na Bożą opiekę w czasach exodusu przywołany 
zostaje fakt wprowadzenia Izraelitów do ziemi obiecanej (Joz 24,11-13). 
W obrębie tego zdarzenia można widzieć zarówno fakt otrzymania ma-
terialnego uposażenia, jak również militarne zwycięstwa odnoszone nad 
zamieszkującymi Kanaan narodami. Ostatnim wreszcie dobrodziejstwem 
przywoływanym w pierwszej części pieśni jest zasadzenie winnicy. Teore-
tycznie to dobrodziejstwo można rozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony 
może to być nawiązanie do Pwt 6,11 lub Joz 24,13. Przy tej interpretacji 
chodziłoby o literalne danie Izraelitom winnic należących pierwotnie do ka-
nanejskich ludów. Bardziej prawdopodobna jest jednak druga interpretacja, 
która utożsamia winnicę z Izraelem. Za takim rozwiązaniem przemawia sama 
konstrukcja tekstu łacińskiego, gdzie rzeczownik vineam byłby apozycją 
do zaimka te. Przy tej interpretacji zasadzenie winnicy byłoby obrazem 
wyrażającym troskę i opiekę ze strony Boga nad swym ludem, a zatem nie 
odnosiłoby się do jednorazowego wydarzenia (por. Iz 5,1-7)26.

Pierwszym wymienionym dobrodziejstwem drugiej części pieśni jest 
uderzenie Egiptu wyrażające się przede wszystkim w sprowadzeniu śmierci 
na pierworodnych synów Egipcjan (Wj 12,29). Warto zauważyć, że było 
to wydarzenie, które bezpośrednio otworzyło przed Izraelitami możliwość 
opuszczenia Egiptu. Na drugim miejscu wymieniony został fakt wyprowa-
dzenia narodu wybranego z Egiptu, którego oznaką było pogrążenie faraona 
w wodach Morza Czerwonego (Wj 14,27-28). Faktycznie oznaczało to przy-
pieczętowanie wolności Izraelitów, ponieważ w ten sposób straceni zostali 
ci, którzy ich ścigali. W dalszej kolejności autor wspomina nadprzyrodzone 
wydarzenie, jakim było rozstąpienie się wód Morza Czerwonego w taki spo-
sób, że Izraelici mogli przejść po suchym dnie morskim z blokami wód po 
obu ich stronach (Wj 14,22.29). Przywołaniu tego wydarzenia towarzyszy 
wspomnienie kolejnego cudu, jakim było poprzedzanie narodu wybrane-

26 Taka interpretacja jest o tyle zasadna, że w przywołanym urywku z Księgi Izajasza 
znajduje się passus wprost wykorzystany w analizowanej pieśni, właśnie w kontekście 
tego, a nie innego dobrodziejstwa (Iz 5,4).
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go w kolumnie dymu i w kolumnie obłoku. W ten sposób Bóg pełnił rolę 
przewodnika, prowadząc swój lud do wyznaczonego celu (Wj 13,21-22). 
Piątym przywołanym dobrodziejstwem, które Bóg okazał Izraelowi podczas 
okresu exodusu, było karmienie narodu wybranego w nadprzyrodzony spo-
sób manną (Wj 16,12-18). Nietrudno zauważyć, że ten dowód Bożej troski 
został już wspomniany w pierwszej części pieśni.

Szóstą oznaką Bożego zatroskania o swój lud jest według drugiej 
części analizowanej pieśni fakt wyprowadzenia wody ze skały, co w pu-
stynnych warunkach z pewnością było czymś bardzo ważnym. W oparciu 
o samą treść tej zwrotki można stwierdzić, że autor nawiązuje do wy-
darzenia opisanego w Lb 20,10-11 (por. Pwt 8,15), nie zaś do zdarzenia 
znanego z Wj 15,22-25. W dalszej kolejności autor pieśni przywołuje 
fakt pokonania przez Izraelitów królów kananejskich, co faktycznie 
umożliwiło narodowi wybranemu osiedlenie się na terenach Kanaanu 
(Ps 135,10-11). Ósmym dowodem Bożego zatroskania o swój lud jest 
przekazanie przez Stwórcę berła królewskiego, który to gest jest sym-
bolicznym zobrazowaniem faktu ustanowienia monarchii w narodzie 
wybranym (1Sm 10,1; 10,24), co pozwoliło Izraelowi na scentralizowanie 
władzy. Ostatnim wreszcie dobrodziejstwem okazanym narodowi wy-
branemu jest bliżej niesprecyzowane wsławienie (wywyższenie) Izraela 
wśród innych ludów przez udzielenie mu specjalnej cnoty. Ze względu 
na wieloznaczność samego zwrotu trudno jest precyzyjnie ustalić, co 
autor pieśni rzeczywiście miał na myśli.

W przypadku wydarzeń z czasu męki i śmierci Jezusa przywołanych 
zostało łącznie 14 dowodów zniewagi okazanej Bogu przez swój lud 
zebranych w układzie 5 + 9. W pierwszej części analizowanej pieśni 
już na samym początku autor wspomina fakt przygotowania krzyża dla 
Chrystusa, przy czym tekst łaciński daje podstawy do wieloznacznej 
interpretacji użytej tam frazy. „Przygotowanie krzyża” może bowiem 
wskazywać na śmierć Jezusa, moment jego ukrzyżowania albo na po-
pełniane grzechy, które do tego doprowadziły27. W każdym razie warto 
podkreślić, że w pierwszej części pieśni zarzut ten powtórzony został 
dwukrotnie. Trzecią z wymienionych obelg jest przyprawienie Chrystu-

27 Względnie może to też być odniesienie do pierwszego grzechu, czyli grzechu pier-
worodnego.
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sowi goryczy. Dość ogólne sformułowanie utrudnia ustalenie, czy chodzi 
tu o jakieś konkretne wydarzenie czy raczej o ogólny stan duszy ludzkiej 
mającej świadomość czekającej ją męki (por. Mt 26,38). Za tym, że nie 
chodzi tu raczej o podanie Jezusowi do picia wina zaprawionego gor-
czycą, przemawia kolejny z wyrzutów, który wspomina o tym w sposób 
bezpośredni (Mt 27,34). Ostatnim ze wspominanych w pierwszej części 
pieśni wydarzeń jest przebicie boku Chrystusa włócznią przez rzymskie-
go żołnierza (J 19,34).

Jeżeli chodzi o drugą część analizowanej pieśni, to już pierwsza ze 
wspomnianych zniewag okazuje się być dosyć niejednoznaczna, co utrud-
nia precyzyjne ustalenie wydarzenia, do którego nawiązuje autor utworu. 
Z jednej strony owo „dostarczenie uderzenia” może się odnosić do całości 
procesu stracenia Chrystusa, a więc może mieć znaczenie ogólne, z drugiej 
zaś strony może nawiązywać do jakiegoś elementu tego procesu, np. bicia 
po twarzy (Mt 26,67) czy biczowania (Mt 27,26). Kilka kolejno następu-
jących zniewag jest już prostszych do jednoznacznej identyfikacji. Drugi 
wyrzut czyniony przez autora pieśni jest powiązany z przyprowadzeniem 
Jezusa przed sanhedryn i odbytym tam sądem skazującym Go na śmierć 
(Mt 26,57). Za trzecim razem przywołane zostaje wydarzenie obecne już 
w pierwszej części utworu, a zatem fakt przebicia boku Chrystusowego 
włócznią (J 19,34). W dalszej kolejności autor wspomina o przyprowadzeniu 
Jezusa do pretorium Piłata, w którym zapadła ostateczna decyzja o straceniu 
więźnia (J 18,28).

Piąty zarzut przywołuje fakt bicia Jezusa, co mogło mieć miejsce 
albo przed sanhedrynem (Mt 26,67), albo przed sądem Piłata (J 19,3). 
Następnie wspomniany zostaje fakt pojenia Chrystusa żółcią i octem, co 
miało miejsce na Golgocie, chwilę przed ukrzyżowaniem (Mt 27,34). 
Siódmy zarzut przywołuje fakt bicia Jezusa po głowie trzciną. Miało to 
miejsce przed sądem Piłata podczas biczowania (Mt 27,30). W dalszej 
kolejności autor wypomina narodowi wybranemu włożenie Chrystusowi 
na głowę korony cierniowej podczas biczowania (Mt 27,29). Ostatnim 
wreszcie wydarzeniem wspomnianym w pieśni jest fakt ukrzyżowania 
Jezusa (Mt 27,35).
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5. Sposób kompozycji i wspólny rdzeń przywoływanych 
wydarzeń historycznych

Na samym początku należy zauważyć, że kluczowa symetria pomiędzy 
obydwoma członami zwrotek, która powraca przez całą analizowaną pieśń, 
osadzona została na obecności dwóch głównych protagonistów: Jezusa oraz 
bohatera kolektywnego, którym jest naród żydowski. W każdej zwrotce 
powtórzona została relacja pomiędzy tymi dwoma bohaterami, przy czym 
w pierwszym członie ukazane zostało dobroczynne działanie Chrystusa 
wobec Izraela, a w drugiej – znieważająca aktywność przedstawicieli naro-
du wybranego wobec Jezusa. Koniecznie należy zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną istotną kwestię. Zgodnie z Pięcioksięgiem Izrael był pod opieką Boga 
YHWH. Żeby zatem zrozumieć wykorzystaną w pieśni symetrię, należy 
przyjąć utożsamienie (założone przez autora utworu i religię chrześcijańską) 
starotestamentowego Boga YHWH z Jezusem28. Takie założenie pozwala na 
ukazanie mocnego kontrastu pomiędzy dobrem, które Stwórca wyświadczył 
Izraelowi, a zniewagą, którą od niego otrzymał29.

Jak już zauważono, w drugiej części pieśni obecna jest konsekwentna 
symetria w sposobie budowy zwrotek, która przejawia się w stale po-
wracającym modelu jednego wspominanego dobrodziejstwa na jedną 
wspomnianą obelgę. W oparciu o analizy poczynione we wcześniejszej 
części pracy można stwierdzić następujący porządek przywoływanych 
wydarzeń historycznych z czasów exodusu: śmierć pierworodnych, 
zatopienie faraona w Morzu Czerwonym, rozstąpienie się wód tego morza, 
poprzedzanie pochodu Izraela przez Boga w kolumnie obłoku, karmienie 
manną, wyprowadzenie wody ze skały, pokonanie królów kananejskich, 
ustanowienie monarchii w Izraelu, wywyższenie Izraela. Zasadniczo moż-
na przyjąć, że wymienione elementy skomponowane zostały w porządku 
wstępującym, a zatem odzwierciedlają chronologię zapisaną na kartach 
Pisma Świętego. Jeżeli chodzi o przywołane wydarzenia z czasów męki 

28 Przy tym utożsamieniu wszelkie działania starotestamentowego Boga są tak napraw-
dę działaniami Jezusa zgodnie z zasadą, że działanie Trójcy Świętej ad extra jest tożsame 
dla każdej osoby Bożej.
29 Dodatkowo warto również zauważyć, że chociaż przedstawiciele narodu wybranego 
nie są tymi samymi Izraelitami co lud, który wyszedł z Egiptu, to jednak rdzeń wspólny 
pieśni został uzyskany przez przynależność obydwu przedstawicieli do tej samej nacji.
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i śmierci Jezusa, to nie trudno zauważyć, że nie są one ułożone chrono-
logicznie30. Jest to jednak konsekwencją tego, że kluczem dopasowania 
nie jest w tym przypadku chronologia, ale jakiś rdzeń wspólny obydwu 
wydarzeń, którego próba wskazania nastąpi za chwilę.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w pierwszej części pieśni, co 
jest spowodowane niesymetrycznym układem zwrotek rozpisanym na 
wcześniejszym etapie analiz. Jak już zauważono, w tej części wspomnia-
nych jest pięć wydarzeń z okresu exodusu: wyprowadzenie z Egiptu, 
opieka podczas czterdziestoletniego pobytu na pustyni, karmienie manną, 
wprowadzenie do ziemi obiecanej oraz zasadzenie winnicy. Przyjmując 
metaforyczny sens ostatniego z wymienionych dobrodziejstw jako okre-
ślenie ustabilizowania się sytuacji politycznej Izraela, można stwierdzić 
względną chronologię czasową przedstawionych wydarzeń z czasu exo-
dusu. W pewnym sensie można by również pokusić się o stwierdzenie, że 
chronologia czasowa została również zachowana w przypadku przywo-
łanych przez autora dobrodziejstw, ale tylko pod dwoma warunkami. Po 
pierwsze, zwrot „przygotować krzyż” należałoby wiązać albo z faktem 
grzechu, albo z momentem nałożenia krzyża na ramiona Chrystusa. Po 
drugie, przygotowanie goryczy należałoby rozumieć w sensie pojenia 
Jezusa winem zaprawionym goryczą, o czym wyraźnie wspomina kolejny 
z wyrzutów.

Ze względu na bardziej spójny i symetryczny układ drugiej części 
pieśni rozsądne wydaje się rozpoczęcie zapowiadanych analiz właśnie 
od tej części utworu. Pierwszą parę zestawiony zdarzeń stanowią spro-
wadzenie śmierci na pierworodnych Egipcjan oraz bliżej niesprecyzowa-
ne „dostarczenie uderzenia”. Na poziomie języka łacińskiego wspólny 
rdzeń obu faktów zostaje wyrażony przez ten sam korzeń wykorzysta-
nych w obu części słów (flagellávi i flagellátum). W pierwszym członie 
zwrotki ów czasownik przyjmuje konotacje związane z uśmierceniem. 
Taką interpretację potwierdza powiązanie tego słowa ze wspomnieniem 
pierworodnych, którzy, zgodnie z narracją biblijną, zostali uśmierceni 
przez anioła Bożego. W oparciu o takie rozwiązanie należałoby zatem 
przyjąć, że owym „dostarczeniem uderzenia” z drugiego członu zwrotki 
jest również sprowadzenie śmierci, w tym przypadku na Chrystusa. Rdze-

30 Dla przykładu przebicie boku Chrystusa poprzedza jego sąd czy biczowanie.
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niem łączącym obie części byłby zatem wspólny motyw sprowadzonej 
na kogoś śmierci31.

Drugą parę stanowią następujące zdarzenia: wyprowadzenie z Egiptu 
i zatopienie faraona w Morzu Czerwonym oraz przyprowadzenie Jezusa 
przed sanhedryn. Takie zestawienie już na pierwszy rzut oka wydaje się 
problematyczne. Pierwszy człon zwrotki wyraźnie, przez użycie konstrukcji 
ablativus absolutus (demérso Pharaóne), wiąże ze sobą fakt wyprowadzenia 
Izraela z Egiptu z zatopieniem wojsk faraona w morzu. O ile samo wypro-
wadzenie narodu wybranego z niewoli egipskiej posiada jeszcze wyraźne 
powiązanie z przyprowadzeniem Jezusa przed sanhedryn (ruch przestrzenny 
od/do stanu niewoli), o tyle tego powiązania nie posiada już zestawienie 
wydarzenia ewangelicznego z faktem zatopienia wojsk faraona32. Wydaje się 
zatem, że w przypadku tej zwrotki lepszym rozwiązaniem byłoby pominięcie 
drugiego elementu pierwszego członu, a więc słów „demérso Pharaóne in 
Mare Rubrum”. Przy takiej koniekturze wspólny rdzeń obu zestawionych 
wydarzeń byłby już bardzo wyraźny.

W kolejnej parze odbiorca spotyka się z zestawieniem następujących 
wydarzeń: rozstąpienie się wód Morza Czerwonego oraz przebicie boku 
Chrystusa włócznią. Wspólny rdzeń obydwu wydarzeń można zauważyć 
nie tylko na poziomie treściowym, ale również na poziomie językowym 
– na gruncie języka łacińskiego powraca ten sam kluczowy czasownik 
powtórzony jedynie w innej formie osobowej (apérui i aperuísti). Na po-
ziomie treściowym wspólnym rdzeniem jest motyw otwarcia jakiejś zwartej 
powierzchni: w pierwszym przypadku jest to zbiorowisko wód, w drugim 
zaś – klatka piersiowa Chrystusa. W obydwu sytuacjach wspólny pozostaje 
również motyw dokonania wspomnianego otwarcia przez jakiś podłużny 
przedmiot (laska Mojżesza i włócznia).

W dalszej kolejności autor posługuje się obrazem prowadzenia ludu 
wybranego przez Boga w kolumnie obłoku oraz przyprowadzeniem Jezusa 
przed trybunał Piłata. Co ciekawe, autor nie odwołuje się w tym miejscu 
do podobnego słownictwa, chociaż mógłby to uczynić przez zastąpienie 

31 Jeżeli owo „dostarczenie uderzenia” byłoby rozumiane jako np. biczowanie czy po-
liczkowanie, to cała ekspresja porównawcza zostałaby znacząco osłabiona.
32 Można oczywiście dopatrywać się w tym miejscu jakiejś symboliki typu, że zatopie-
nie wojsk obrazuje zatopienie wolności Jezusa przez zniewolenie Go, ale takie interpreta-
cje wydają się już mocno naciągane.
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czasownika praeire terminem ducere i delikatną modyfikację składnio-
wą zdania. Wspólnym rdzeniem obydwu wydarzeń jest natomiast mo-
tyw podążania: w pierwszym przypadku za kolumną obłoku, w drugim 
zaś – do pretorium Piłata. Nietrudno jednak zauważyć, że ów wspólny 
rdzeń nie jest zbyt mocny. Przede wszystkim uderza nierównomierność 
wykorzystanego motywu podążania. W przypadku narodu wybranego 
owa podróż następowała za określonym obiektem i była dobrowolna. 
W przypadku Jezusa podróż do Piłata była wymuszona i nie było to 
podążanie „za”, ale „do”.

Kolejna para zestawionych ze sobą wydarzeń stanowi jedno z trud-
niejszych (jeżeli nie najtrudniejsze) miejsc do wskazania wspólnego 
rdzenia łączącego obydwa zdarzenia. Autor zestawił ze sobą fakt karmie-
nia Izraelitów manną podczas ich pobytu na pustyni oraz bliżej niespre-
cyzowane bicie i policzkowanie Jezusa. Również w tej sytuacji brakuje 
łączności obydwu członów na poziomie językowym, poziom treściowy 
zaś także nie wydaje się taki oczywisty. Wspólnym rdzeniem może być 
np. jakiś sposób oddziaływania na komfort cielesno-duchowy (polepsze-
nie w przypadku nakarmienia i pogorszenie w przypadku policzkowania), 
niemniej wydaje się to tak słabe powiązanie, że wyraźnie odbiega ono 
od innych zestawień.

Na szóstą parę składają się następujące wydarzenia: pojenie Izraelitów 
wodą wyprowadzoną ze skały oraz pojenie Jezusa żółcią i octem. Wspólny 
rdzeń obydwu zdarzeń jest możliwy do zaobserwowania także na poziomie 
językowym – autor w obydwu członach zwrotki przywołuje ten sam cza-
sownik różniący się jedynie pod kątem użytej osoby (potávi i potásti). Na 
poziomie treściowym wspólny rdzeń stanowi motyw pojenia. W pierwszym 
członie materią wykorzystaną w tym celu jest woda wyprowadzona ze skały, 
w drugim – żółć oraz ocet.

W siódmej parze autor analizowanej pieśni zestawił następujące wyda-
rzenia: pokonanie królów kananejskich oraz uderzanie Jezusa w głowę przy 
użyciu trzciny33. Na poziomie językowym wspólny rdzeń obydwu członów 
widoczny jest w powtórzonym dwukrotnie czasowniku (percússi, percussí-

33 Warto w formie ciekawostki zwrócić uwagę na to, że terminem arundo określano 
drąg podtrzymujący trzy świecie wykorzystywane w tradycyjnej liturgii światła w Wigilię 
Paschalną (w języku polskim tzw. trianguł).
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sti), na poziomie treściowym natomiast obecnym w obydwu zestawionych 
wydarzeniach rdzeniem jest motyw bicia czy też uderzenia34.

W przedostatniej zwrotce analizowanego utworu autor przywołuje fakt 
powierzenia Izraelowi władzy królewskiej (czyli ustanowienie monarchii 
w narodzie wybranym) oraz nałożenia na głowę Chrystusa cierniowej ko-
rony podczas biczowania. Na poziomie języka łacińskiego odbiorca po-
nownie może zaobserwować podobieństwo leksykalne przejawiające się 
w powtórzeniu tego samego czasownika użytego jedynie w różnych formach 
morfologicznych (dedi, dedísti). Za wspólny motyw treściowy zaś można 
uznać dwa elementy: obraz korony (wieńca) oraz czynność nakładania tego 
przedmiotu na głowę. Przy uwzględnieniu, że według narracji ewangelicz-
nych koronowanie Jezusa wieńcem cierniowym było traktowane ironicznie 
jako przekazanie Chrystusowi władzy królewskiej, wspólny motyw obydwu 
wydarzeń jest jeszcze mocniejszy.

W ostatniej zwrotce analizowanej pieśni w pierwszym jej członie 
pojawia się dość trudne do jednoznacznej identyfikacji wywyższenie 
Izraela przez udzielanie mu wyjątkowej cnoty. Owa niejednoznaczność 
utrudnia jednocześnie ustalenie wspólnego rdzenia zestawionych wy-
darzeń, stąd istotna wydaje się, przynajmniej na ile to możliwe, próba 
precyzacji pierwszego członu zwrotki35. Kluczowym motywem drugiego 
członu jest podniesienie Jezusa na krzyżu, co dało możliwość obserwo-
wania Go przez wszystkie znajdujące się w pobliżu osoby, była to zatem 
forma skupienia na Nim uwagi innych czy też jakiś rodzaj wyróżnienia. 
Idąc tym tokiem rozumowania, we wspomnianym udzieleniu narodowi 
wybranemu wyjątkowej cnoty można dopatrywać się wyróżnienia Izra-
ela na tle innych narodów (np. przez fakt poglądów monoteistycznych, 
obecność YHWH w Świątyni Jerozolimskiej bądź przestrzeganie pra-
wodawstwa Mojżeszowego).

34 Na gruncie języka polskiego nie jest to aż tak wyraźne do zaobserwowania, na 
poziome języka łacińskiego natomiast autor korzysta z wieloznaczności przywołanego 
czasownika.
35 Można tego dokonać przez przyjęcie tezy, że ów wspólny rdzeń pomiędzy obydwo-
ma zestawionymi wydarzeniami faktycznie istnieje. Takie rozwiązanie jest jednak o tyle 
problematyczne, że na wcześniejszym etapie analiz wykazano istnienie zwrotki, gdzie 
szukany wspólny motyw był niemalże nieobecny.
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6. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba przybliżenia trudności 
związanych ze strukturą popularnej pieśni religijnej „Ludu, mój ludu”. 
Realizacja celu pracy była możliwa dzięki przebadaniu wspomnianej 
pieśni pod kątem zaproponowanego problemu badawczego. Opracowa-
nie zostało ustrukturyzowane w czterech głównych częściach. Najpierw 
ustalono tekst będący dalszą podstawą analiz. Następnie odtworzono ma-
krostrukturę pieśni oraz jej kompozycję. Potem przedstawiono wspomniane 
w pieśni wydarzenia historyczne, by całość pracy zwieńczyć prezentacją 
mikrostruktury pieśni oraz próbą odtworzenia wspólnego rdzenia przy-
woływanych wydarzeń.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyodrębnić dwie 
główne jednostki tekstowe przeanalizowanej pieśni, przy czym pierwsza 
zbudowana jest według modelu amplifikacyjnego, druga zaś ma budo-
wę regularną przejawiającą się w układzie jedno dobrodziejstwo – jedna 
zniewaga. Przywołane w tej części zniewagi przedstawione zostały w po-
rządku chronologicznym, podczas gdy przywołane dobrodziejstwa zostały 
dopasowane w taki sposób, żeby w ustawionej parze był możliwy do wy-
chwycenia jakiś rdzeń wspólny, pozwalający na skojarzenie tych dwóch 
elementów pary. Jak jednak pokazało niniejsze studium, nie zawsze ów 
wspólny rdzeń jest możliwy do jednoznacznej identyfikacji. Warto również 
zwrócić uwagę na dbadłość o powtarzanie podobnych elementów zdanio-
wych (takie same spójniki, zaimki osobowe, dzierżawcze, wykorzystany 
czas gramatyczny) oraz dążenie do budowania zwrotek na tych samych 
jednostkach morfologicznych. Mimo różnic w obu głównych częściach 
pieśni, została ona tak ułożona, by łącznie składało się na nią przywo-
łanie czternastu przykładów dobrodziejstw oraz czternastu zniewag, co 
pozwoliło na osiągnięcie symetrii również na tym polu. Na koniec warto 
również zauważyć, że pieśń ułożona została w taki sposób, by nawet jej 
układ czynił aluzję do pewnych wydarzeń historycznych lub elementów 
liturgicznych (dziesięciokrotne powtórzenie refrenu, wyliczenie czternastu 
dobrodziejstw i zniewag w układzie 5 + 9).
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The structure and composition of Good Friday song „People, 
my people”

The main purpose of the paper is an attempt of finding out the structure of Lenten song 
„People, my people”. The paper purpose realization is possible thanks to detailed analysis 
of the song. The paper was divided into four parts. In the first one the Latin text od song 
and its translation were presented. In the second one the macrostructure of song and its 
composition were reconstructed. In the next one the historical events of song were presen-
ted. In the last one the common core of historical events was presented. On the basis of 
the analysis it should be claimed that there are two main parts of song. It can be noticed 
the tendency of building the verses on the same morphological elements and repeating the 
similar elements.

Keywords:  “People, my people”; Good Friday; adoration of cross; Lenten songs; liturgy
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Teologiczna interpretacja dziejów narodu polskiego 
w świetle Psalmu V Psalmodii polskiej

Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania teologicznych motywów w piątym 
psalmie Psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego. Realizacja celu pracy jest możli-
wa dzięki analizie wspomnianego utworu. Praca została podzielona na dwie części. Naj-
pierw przybliżono samo dzieło Kochowskiego. Potem we właściwej części pracy dokona-
no analizy psalmu. W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że Wespazjan 
Kochowski interpretował dzieje Polski w kluczu teologicznym, a zatem utrzymywał on 
szczególną interwencję opatrzności Bożej w dzieje własnego narodu.

Słowa kluczowe:  Wespazjan Kochowski; Psalmodia polska; historia pol-
ski; historiozofia; barok

1. Wprowadzenie

Historiozoficzne podejście do dziejów poszczególnych narodów czy ca-
łych społeczeństw nie jest czymś wyjątkowym. Już od czasów starożytnych 
bowiem wybrani pisarze dążyli do ukazania historii jakiegoś państwa w ści-
śle określonym kluczu interpretacyjnym bądź starali się ukazać konkretne 
wydarzenia historyczne jako uzasadniony i nieprzypadkowy ciąg dziejów 
spowodowany ściśle określnym zachowaniem lub wydarzeniem. W takiej 
perspektywie wydarzenia nie dzieją się przypadkiem, ale są pochodną jakie-
goś zewnętrznego planu, według którego po prostu są realizowane. Na grun-
cie literatury polskiej jednym z pisarzy, który zapadł w pamięć potomnych 
właśnie jako autor, który odczytywał dzieje Polski w perspektywie histo-
riozoficznej, był barokowy poeta Wespazjan Kochowski. Ten utalentowany 
pisarz dokonał tego chyba w swym najgłośniejszym dziele noszącym tytuł 
Psalmodia polska, szczególnie w psalmie oznaczonym cyfrą porządkową 
pięć. Właśnie ten utwór charakteryzuje przeplatanie się ze sobą wątków ści-
śle historycznych z nich teologiczną interpretacją, co służy ukazaniu dziejów 
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narodu polskiego w szerszej perspektywie zamierzonego planu Bożego1. 
Bliższe przyjrzenie się temu utworowi z pewnością mogłoby wnieść wiele 
cennych konkluzji w szerszą perspektywę literatury historiozoficznej.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ukazania teologicznych 
wątków w Psalmie V Psalmodii polskiej. Realizacja celu pracy będzie moż-
liwa dzięki szczegółowej analizie wymienionego utworu pod kątem wyzna-
czonego celu badawczego pracy. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane 
w dwóch zasadniczych częściach. Najpierw zostanie przybliżone samo 
dzieło Wespazjana Kochowskiego. Następnie będzie miała miejsce analiza 
konkretnego psalmu wchodzącego w skład Psalmodii.

2. Psalmodia polska – jej rola, znaczenie oraz treść w świetle 
twórczości poety

Pełny tytuł dzieła Wespazjana Kochowskiego, wydanego pierwotnie 
anonimowo w drukarni częstochowskiej, brzmi Trybut należyty wdzięczności 
wszytkiego dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska za dobro-
dziejstwa Boskie dziękująca. Przez jednę najliższą kreaturę roku Pańskiego 
1693 napisana a do druku podana roku Pańskiego 1695. Nie trudno zatem 
zauważyć, że powszechnie wykorzystywane określenie chyba najbardziej 
znanego utworu autorstwa Kochowskiego jest jedynie elementem właści-
wego tytułu i nie są to bynajmniej jego początkowe słowa2. Już z samego 
tak sformułowanego tytułu czytelnik jest w stanie wyciągnąć kilka dość 
istotnych informacji. Po pierwsze, poeta wyraźnie zwraca uwagę na to, że 
dzieło w swym zamierzeniu jest rodzajem dziękczynienia wobec Boga za 
otrzymane dobrodziejstwa3. Adresatem dzieła będzie zatem (obok czytel-
nika) Stwórca, a osobą składającą dziękczynienie – autor, który czyni to 
w imieniu polskiego narodu. Przedmiotem składanego dziękczynienia jest 

1 Zob. K. Obremski, «Kryzys sarmackiej teologii historii (Psalmodia i Janina)», w: K. 
Maliszewski, K. Obremski, Barok – sarmatyzm – Psalmodia (Toruń 1995) 52.
2 Warto w tym miejscu zauważyć, że właściwy tytuł dzieła polskiego poety nie od-
biega znacząco od sposobu formułowania tytułów w czasach współczesnych Kochow-
skiemu.
3 Zob. M. Eustachiewicz, «Wstęp», w: W. Kochowski, Utwory poetyckie (Wrocław 
1991) LXI.
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dobrodziejstwo wyświadczone przez Stwórcę wobec Polski w jej kilkuse-
tletniej historii. Termin „psalmodia” nawiązuje do biblijnej Księgi Psalmów 
zawierającej sto pięćdziesiąt utworów o różnym charakterze, w tym również 
i tekstów dziękczynnych. Autor zatem świadomie chce kształtować własne 
dzieło w oparciu o wzorzec biblijny.

Psalmodia polska ze względu na poruszaną w niej problematykę i umiej-
scowienie tego dzieła w całej spuściźnie literackiej narodowego pisarza 
zajmuje szczególne miejsce. Z jednej strony Psalmodia jest ostatnim dziełem 
napisanym przez Kochowskiego, przez co stanowi jego swoistego rodzaju 
testament literacki, z drugiej zaś strony zbiera liczne wątki podejmowane 
przez poetę w jego dotychczasowej twórczości, przez co stanowi rodzaj pod-
sumowania tego, co Kochowski zdążył napisać4. Poeta przystąpił do pracy 
nad Psalmodią w 1693 roku, a zatem w dziesiątą rocznicę słynnej odsieczy 
wiedeńskiej i ważnego zwycięstwa odniesionego przez Jana Sobieskiego 
pod Wiedniem, którego to wydarzenia zresztą był naocznym świadkiem5.

Psalmodię polską można uznać za dzieło ukierunkowane dwubiegu-
nowo. Z jednej strony w jej obręb wchodzą utwory poruszające typowo 
codzienne sprawy życia powszechnego oraz osobistych problemów, radości, 
smutków itp. Z drugiej jednak strony utwór posiada również cały szereg 
psalmów poświęconych problematyce, można powiedzieć, narodowo-spo-
łecznej, a zatem znacząco wykraczającej poza obręb życia prywatnego6. 
Szczególnym wydarzeniem stanowiącym swoistego rodzaju iskrę do pod-
jęcia poetyckiej refleksji na temat znaczenia historii państwa polskiego była 
właśnie odsiecz wiedeńska. Kochowski widział w tym wydarzeniu znak 
szczególnej roli, jaką narodowi polskiemu przypisała Boża opatrzność. Co 
więcej, poeta uważał, że tak ważne i doniosłe wydarzenie zasługuje na to, 
żeby opiewać go w sposób należyty przez słowa odpowiednio skompono-
wanego hymnu. W tym kontekście Psalmodia miała być właśnie utworem, 
który we właściwy sposób wysławi zwycięstwo odniesione nad poganami 

4 Zob. L.M. Dziama, Wespazjana Kochowskiego „Psalmodya polska” (Kraków 
1896) 2.
5 Należy jednak przywołać opinię, według której Psalmodia powstała na przestrzeni 
dłuższego okresu czasu (25 lat), a w roku 1693 miała miejsce jedynie kompozycja już 
napisanych psalmów w jedną zwartą całość. Zob. J. Krzyżanowski, «Wstęp», [w:] Wespa-
zjan Kochowski, Psalmodia polska oraz wybór liryków i fraszek (Kraków 1926) XLVI.
6 Zob. J. Krzyżanowski, «Wstęp», XLVII.
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i tym samym powstrzymanie inwazji obcej religii na tereny podległe Ko-
ściołowi katolickiemu.

Jak już po części zauważono, utwory wchodzące w skład Psalmodii nie 
są jednolite pod kątem tematycznym oraz posiadają różny charakter, który 
jednak da się uporządkować w obrębie trzech zasadniczych motywów: 
osobisto-prywatny, refleksyjno-religijny oraz historyczno-moralistyczny7. 
Do psalmów o charakterze osobisto-prywatnym zalicza się następujące 
teksty: Dzięka Opatrzności wiecznej za sztukę chleba, Ostatniego terminu 
wzmianka, Dzięka prywatna za dobrodziejstwa boskie, Za domowe do-
brodziejstwa dzięka, Sumnienie tysiąc świadków, Dzięka za dolegliwości 
ojcowskiego nawiedzenia, Do miłosiernego Pana w utrapieniu appela-
cyja, Testament katolicki8. Do psalmów refleksyjno-religijnych zalicza 
się następujące utwory: Wyznanie niepojętej wszechmocności boskiej, 
Westchnienia do Pana Boga na powstanie z grzechu prawdziwie, Wyzna-
nie winy pokutującego człowieka, Dobrowolna popełnionych występków 
spowiedź, Krótkie szczęście złych, a pewną zgubę i zatracenie opowiada, 
Za ucieczkę grzesznych, Pannę Przenajświętszą dzięka, Ponęta do miło-
sierdzia nad ubogim i utrapionym9. Najobszerniejsza jest ostatnia grupa 
(historyczno-moralistyczne utwory), do której zalicza się następujące 
psalmy: Przy pokazaniu się komety albo miotły ognistej in an. 1680, Na 
wyjeznem pod Wiedeń Najaśniejszemu Janowi Trzeciemu, Za wyjeżdża-
jącym panem ludu pospolitego, Pamiątka odsieczy Wiedniowi danej, Na 
wstępny bój wojsk chrześcijańskich z Turczynem, Pienie wdzięczności za 
zwycięstwo wiedeńskie, Cesarza Jego Mości z Królem Jegomością pol-
skim powitanie, Potrzebę parkańską z Turkami przypomina, Wyście wojsk 
polskich z Węgier, Dobrodziejstwa boskie nad Koroną Polską wylicza, Do 
dyssydentów w wierze, Praktykom i konkurrencyjom na sejmach appliko-
wany, Prośba o dobrego pana, podczas interregnum, Szczęśliwą elekcyją in 
anno 1674 przeznaczeniu boskiemu przypisujący, Zadanie sprawiedliwości 
świętej, Na mięszania i rozrywania sejmów, Korona Polska uwziętość na 
się nieprzyjaciół wylicza, Lament Kościoła bożego na inwazyją turecką, 

7 Zob. J. Krzyżanowski, «Wstęp», XLIX-L. Por. M. Eustachiewicz, «Wstęp», LXI
-LXII.
8 Są to zatem psalmy numerowane jako IV, XVII, XX, XXVIII, XXIX, XXXIII, 
XXXIV, XXXV.
9 Są to zatem psalmy numerowane jako I, II, III, XII, XIII, XVI, XIX.
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Na miejscu sprawiedliwości niesczyrość i obłuda, Na rewolucyje państw 
w klimakterykach, Sumnienie tysiąc świadków, Wyznanie opieki boskiej 
nad Koroną Polską10.

3. Treść, przekaz oraz teologia Psalmu V

Psalm V, jak stwierdza samo wprowadzenie do tego utworu11, ognisku-
je się wokół wyliczenia dobrodziejstw Bożych okazanych wobec Polski 
w kilkusetletniej historii jej istnienia. W sposób bardzo charakterystyczny 
Kochowski buduje wstęp do tego utworu – ewidentnie parafrazuje on 
pierwsze wersety Ps 77, co zmusza czytelnika do odczytywania utworu 
polskiego poety właśnie w świetle tego biblijnego psalmu12. Ps 77 jest 
rodzajem poetyckiego opisu historii niewierności narodu wybranego. Au-
tor natchniony skrupulatnie wymienia w nim przykład różnego rodzaju 
zachowań, przez które Izrael okazywał swoje nieposłuszeństwo wobec 
Boga, przez co sprowadzał na siebie zasłużoną karę. Posiadając tę wiedzę 
przed przystąpieniem do lektury piątego psalmu Psalmodii, czytelnik jest 
w stanie dokonać wstępnych założeń tego, co może się znaleźć w czytanym 
utworze. Jednocześnie jednak, właśnie dzięki znajomości pierwowzoru, 
jest on w stanie uchwycić te elementy, które będą różniły oba psalmy. 
We wstępie swojego psalmu Kochowski, jak już zauważono, powtarza 
kluczowe tematy otwierające Ps 77, takie jak wezwanie do wysłuchania, 

10 Są to zatem psalmy numerowane jako XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXX, 
XXXI, XXXII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVIII, XXVII, XXIX, XXXVI. 
Zbiór od XXI do XXVI oraz od XXX do XXXII tworzy cykl psalmów poświęconych 
bitwie pod Wiedniem. Por. Cz. Kaproń, «Z zagadnień staropolskiej parenezy (Psalmodia 
polska Wespazjana Kochowskiego)», Roczniki Humanistyczne 27 (1; 1979) 165.
11 „Dobrodziejstwa boskie nad Koroną Polską wylicza”. Psalm zostaje poprzedzony 
łacińskim wezwaniem attendite popule meus legem meam (‘słuchajcie, mój ludu, mojego 
prawa’).
12 „Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. Do 
przypowieści otworzę me usta, wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku. Cośmy 
słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy 
przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, 
i cuda, których dokonał”. Por. jednak L.M. Dziama, Wespazjana Kochowskiego 
„Psalmodya polska”, 14; K. Obremski, Psalmodia polska. Trzy studia nad poema-
tem (Toruń 1995) 13-14.
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motyw przywołania minionych dziejów oraz obowiązek ich przekazania 
kolejnym pokoleniom.

Poruszając już bezpośrednio temat historii państwa polskiego, autor 
sięga do jej najdalszych dziejów i przywołuje Słowian13, którzy byli bezpo-
średnimi założycielami państwa14. Kochowski bardzo wyraźnie podkreśla 
przez użyte formy czasownikowe i zaimkowe zależność współczesnych 
poecie ludzi od tych właśnie Słowian. Po stosunkowo dokładnym opisie geo-
graficznym miejsca, z którego wyszli przodkowie współczesnych Polaków, 
Kochowski przechodzi do opisu lepiej znanej historii Lecha oraz Czecha. 
Starszy z braci wziął w posiadanie tereny od Łaby, Lech natomiast otrzymał 
tereny od Odry. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po 
pierwsze, Kochowski nazywa ziemię wzięte przez Lecha sarmackimi po-
lami15. Pierwsza część tego wyrażenia nawiązuje zatem do nazwy sarmata. 
Jednocześnie jednak z drugiej części przywołanego wyrażenia (pole) poeta 
próbuje wyprowadzić etymologię takich terminów, jak Polak oraz polski. 
W kontekście przywołanej etymologii warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
szczegół dotyczący określenia „sarmata”. Poeta, wspominając za chwilę 
osoby Lecha i Czecha, posługuje się dość enigmatycznym wyrażeniem „lu-
dzie z jaszczurczemi oczyma”. Kluczem do zrozumienia tej frazy jest język 
grecki, w którym termin sauros oznacza jaszczurkę. „Ludzie z jaszczurczemi 
oczyma” jest to zatem peryfrastyczny synonim określenia „sarmata”.

Dość istotne z perspektywy kreślonej przez Kochowskiego historiozofii 
narodu polskiego jest powiązanie osoby Lecha z dwoma ważnymi motywa-
mi: założeniem podwali państwa polskiego oraz nieznajomość wiary kato-
lickiej. Polski poeta bardzo mocno podkreśla znaczenie Lecha dla rozwoju 
terytorialnego państw16, z drugiej jednak strony nie stroni od uwagi, że spad-
kobiercy tego protoplasty nie znali jeszcze Ewangelii Chrystusowej, przez 
co z perspektywy wiary katolickiej byli poganami. Zdaniem Kochowskiego 

13 W psalmie nazywani są oni Słowakami oraz Sławonami. Ta druga terminologia wy-
daje się świadomie nawiązywać do słowa „sława”.
14 Warto zauważyć, że Wespazjan Kochowski w formułowaniu tej historii wydaje się 
być ewidentnie zależny od kroniki napisanej przez Marcina Bielskiego.
15 Zob. J. Sawicka-Jurek, Jednostka a naród wybrany. Sudium o Psalmodii polskiej 
Wespazjana Kochowskiego (Siedlce 2010) 100.
16 Przy tej okazji odwołuje się nawet do zdobycia przewagi militarnej nad jednym ze 
szczepów germańskich (Teutony).
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ten właśnie aspekt przyczynił się do nieznalezienia przez nich należytego 
miejsca w pamięci współczesnych poecie Polaków17.

Przy tej okazji Kochowski poczynił ważną teologiczną refleksję na 
temat stosunku Boga do pogan nieznających wiary katolickiej. Według au-
tora szczera wola pełnienia dobrych uczynków oraz postępowanie według 
prawych norm moralnych zostały przez Boga nagrodzone z jednej strony 
w pomnożeniu potomstwa protoplastów państwa polskiego, z drugiej zaś 
strony we wzbudzeniu szczególnego potomka, który bezpośrednio przyczy-
nił się do ukształtowania polskiej państwowości, a mianowicie Mieszka I18. 
Przywołując tę postać, Kochowski po raz kolejny umieszcza ważną teolo-
giczną refleksję, którą zaczerpnął z już funkcjonujących przekazów. Zgodnie 
z dawniejszymi przekazami Mieszko miał przez pewien czas być pozba-
wiony wzroku. Ta sytuacja w pewnym momencie jego życia uległa jednak 
zmianie i ślepota została cofnięta. Kochowski za innymi autorami interpre-
tuje to wydarzenie w sposób symboliczny: pozbawienie wzroku u Mieszka 
obrazuje jego życie pogańskie pozbawione światła prawdy Chrystusowej, 
odzyskanie wzroku natomiast jest obrazem oświecenia przez Ewangelię, 
a zatem przyjęciem wiary katolickiej19. Przyjęciu przez Mieszka prawdziwej 
wiary towarzyszy zatem odzyskanie wzroku, które jest zewnętrznym po-
twierdzeniem słuszności obranej przez księcia drogi. Kochowski w pewien 
dość niewyraźny, niemniej możliwy do zauważenia, sposób zestawia ze sobą 
zmartwychwstanie Chrystusa z nawróceniem Mieszka, które można uznać 
za symboliczny akt powstania Polski20. Poeta czyni to przez przywołanie 
postaci żony Mieszka, Dobrawy, nazwanej w psalmie „pierwszym aposto-
łem”. Jak wiadomo z przekazu ewangelicznego, to właśnie niewiastom jako 
pierwszym ukazał się zmartwychwstały Chrystus, a Maria Magdalena znana 
była jako „pierwszy apostoł” w tym sensie, że to właśnie ona miała jako 
pierwsza ogłosić kolegium Dwunastu nowinę o tym radosnym wydarzeniu.

Przyjęcie przez Mieszka katolickiej wiary z perspektywy narracji psal-
mu z pewnością jawi się jako bardzo ważny moment całej historii państwa 
polskiego. Taką tezę potwierdza również sama treść utworu relacjonująca 

17 Zob. J. Sawicka-Jurek, Jednostka a naród wybrany, 101.
18 W psalmie nazywany jest Mieczławem, czyli Mieczysławem.
19 Zob. J. Sawicka-Jurek, Jednostka a naród wybrany, 101.
20 Za początek państwa Polskiego uważa się rok 966, a zatem przyjęcie chrztu przez 
dwór Mieszka.
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skutki tego wydarzenia. W interpretacji Wespazjana Kochowskiego właśnie 
przyjęcie chrztu spowodowało pomnożenie różnych honorów i zaszczytów, 
z których współcześni poecie Polacy mogą być dumni. Autor Psalmodii 
wymienia w pierwszej kolejności wydarzenie z roku 1025, a dokładnie 
koronację królewską Bolesława Chrobrego. Namaszczenie na króla w tam-
tejszym społeczeństwie było niezwykle ważnym aktem, ponieważ w ten 
sposób dokonywano konsekracji elekta na szczególnego przedstawiciela 
Bożego, w imieniu którego ten dokonywał rządów królewskich. W tym 
sensie monarchia była zatem instytucją ściśle boską znacząco przewyższa-
jącą zwykłą władzę książęcą. Koronacja Bolesława Chrobrego, a zatem już 
bezpośredniego syna Mieszka, jest zdaniem Kochowskiego symbolicznym 
aktem zrównania Polski z innymi krajami europejskimi, w których również 
funkcjonowała instytucja monarchy.

Przy tej okazji Kochowski przywołuje również pewien okołoliturgiczny 
zwyczaj przekazywany przez niektórych polskich kronikarzy, którego to 
zwyczaju wprowadzenie przypisywano niekiedy Mieszkowi. Otóż podczas 
liturgicznego odczytywania tekstu Ewangelii szlachta chwytała za rękojeść 
własnego miecza. Gest ten miał symbolizować gotowość oddania życia za 
wiarę. W świetle prowadzonej w psalmie narracji gest ten stanowi w opi-
nii poety dowód na wlanie narodowi polskiemu przez Boga szczególnej 
cnoty pobożność, co jest nagrodą za przyjęcie katolickiej wiary. Zresztą 
owa cnota pobożności i religijności wyrażona została przez poetę również 
w inny sposób. Kochowski bowiem przywołuje zwyczaj śpiewania hymnu 
Bogurodzica podczas prowadzonych działań o charakterze militarnym oraz 
znaczenia wojskowych chorągwi słowami tej pieśni. Jako że z przekazów 
innych historyków jest znany taki zwyczaj (miał on miejsce choćby podczas 
bitwy pod Grunwaldem), to jednak w przypadku analizowanego psalmu 
należy zwrócić uwagę na pewien dość istotny szczegół. Z prowadzonej 
w utworze chronologii wynika, że zwyczaj ten pojawił się jeszcze przed 
okresem panowania Bolesława Śmiałego, a zatem najpóźniej w połowie 
XI wieku21. Elementem, który nie pasuje do kreślonej przez poetę narracji 
w świetle współczesnej wiedzy historycznej, jest czas powstania wspomnia-

21 Wynika to przede wszystkim z tego, że w kolejnej części utworu wspomina się wła-
śnie tego króla, co oznacza, zakładając względną chronologię analizowanego psalmu, że 
hymn Bogurodzica musiał być znany co najmniej w XI wieku.
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nej pieśni. Według współczesnych zapatrywań na ten temat Bogurodzica 
powstała najprawdopodobniej w XIII wieku, a zatem nie mogła być znana 
w czasach panowania wczesnych Piastów. Rozwiązaniem tego problemu 
jest przyjmowanie zupełnie innej daty powstania kluczowego dla narodu 
polskiego hymnu w czasach Kochowskiego. Zgodnie z dawnymi zapa-
trywaniami autorstwo Bogurodzicy przypisywano św. Wojciechowi, który 
zginął śmiercią męczeńską pod koniec X wieku. Opowiadając się za taką 
właśnie chronologią, pieśń ta mogła być znana w wieku XI i właśnie ten 
motyw wykorzystał Kochowski przy kompozycji analizowanego hymnu.

Na tym jednak pozytywne skutki przyjęcia prawowiernej wiary w opi-
nii polskiego poety się nie kończą. Kroczący pod sztandarem Ewangelii 
Chrystusowej Piastowie są w stanie bez większych problemów pokonywać 
okolicznych przeciwników, czego dowodem jest zwycięstwo odniesione nad 
księciem ruskim oraz zagarnięcie znacznych ziem na wschodzie. Logika pro-
wadzonej przez Kochowskiego narracji wyraźnie każe wiązać te wydarzenia 
z tym, co dokonało się w roku 966. Ekspansja terytorialna państwa polskiego 
jest zatem w oczach polskiego poety pokłosiem Bożego błogosławieństwa.

Niezwykle ważnym epizodem w oczach Wespazjana Kochowskiego jest 
okres rządów Bolesława Śmiałego, a zwłaszcza jego konflikt z biskupem 
krakowskim, Stanisławem ze Szczepanowa. Poeta w charakterystyczny spo-
sób posługuje się ironiczną grą słów w celu pokazania bezczelności, której 
dopuścił się polski monarcha. Stwierdza on bowiem, że Bolesław powinien 
był zachować swoją śmiałość tylko w odniesieniu do nieprzyjaciół ojczy-
zny i jej wrogów, a nie ośmielać się na przepuszczenie otwartego ataku na 
biskupa krakowskiego. Opisując ten niechlubny epizod, Kochowski sięga 
do języka pasterskiego: Stanisława ze Szczepanowa nazywa on pasterzem, 
krnąbrnego monarchę natomiast – zdziczałą owcą. Jego zdaniem ten niespra-
wiedliwy atak na hierarchę katolickiego zaowocował słuszną karą nałożoną 
na Bolesława Śmiałego – pozbawieniem go korony królewskiej, a więc 
symbolicznym zerwaniem szczególnej więzi monarchy z Bogiem, którą ten 
miał na podstawie aktu koronacji22. Po raz kolejny widać zatem teologiczną 
interpretację Kochowskiego nad poszczególnymi dziejami Polski. Zresztą 
interpretacja ta została jeszcze bardziej wzmocniona w kolejnym wersecie 

22 Co ciekawe, Kochowski nie wspomina o innej formie kary, której doświadczył Bole-
sław Śmiały, mianowicie wygnaniu z ojczyzny.
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psalmu, w którym poeta, choć nie dosłownie, to jednak daje wyraźnie do 
zrozumienia, że tragiczna sytuacja monarchy była pokłosiem błędnie doko-
nanych wyborów23. Zdaniem Kochowskiego zasadniczy błąd króla polegał 
na pokładaniu nadziei w niewłaściwym źródle – zamiast ufać Bogu, Bolesław 
oparł się na sile oręża i własnych cechach charakteru.

W kontekście tej wypowiedzi zabójstwo Stanisława ze Szczepanowa 
jest właśnie symbolicznym wyrazem odrzucenia pomocy Bożej. Tymcza-
sem, jak stwierdza poeta, prawdziwa potęga państw opiera się właśnie na 
mocnej relacji z Bogiem, od którego pochodzi władza królewska. Te pań-
stwa zatem, które pokładają nadzieję w prawdziwym źródle siły (Stwórcy), 
stają się coraz silniejsze, te natomiast, które polegają na doczesnej sile 
(oręż, męstwo), nie są w stanie prawdziwie się wzmocnić. Kochowski 
raz jeszcze przypomina, że u początków państwa polskiego stoi właśnie 
wiara katolicka, która doprowadziła do wywindowania jej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Cechą charakterystyczną narodu polskiego jest 
uszanowanie Kościoła i jego duchownych. W świetle prowadzonej w psal-
mie narracji nie trudno domyśleć się, dlaczego właśnie w tym miejscu 
poeta decyduje się na taki komentarz. Epizod Bolesława Śmiałego i jego 
targnięcie się na życie krakowskiego biskupa Kochowski interpretuje jako 
swoistego rodzaju „wyjątek od reguły”. Chociaż jest prawdą, że monarcha 
dopuścił się straszliwej zbrodni niejako przekreślającej dotychczasową 
postawę narodu polskiego wobec Kościoła, to jednocześnie jest prawdą, że 
jego następcy, jak również poddani, nie poszli tą drogą, a zatem pozostali 
wierni własnym początkom.

Taką tezę potwierdzają dalsze wypadki dziejowe. Kochowski odwołuje 
się do swoistego rodzaju wymiany, do jakiej doszło wskutek skandaliczne-
go zachowania Bolesława Śmiałego. Chociaż Polska została pozbawiona 
prawego biskupa, to jednak jego śmierć w pewien sposób przyniosła Polsce 
określoną korzyść. Tym dobrodziejstwem w opinii poety jest fakt kanoni-
zacji Stanisława ze Szczepanowa oraz ustanowienie go jednym z patronów 
państwa polskiego. Nie byłoby to oczywiście możliwe, a w najlepszym 
razie dość trudne, gdyby krakowski biskup nie poniósł śmierci męczeń-
skiej. W tym kontekście zatem zbrodnię Bolesława Śmiałego Kochowski 
interpretuje jako swoistego rodzaju „błogosławioną winę”. Oprócz kano-

23 Zob. J. Sawicka-Jurek, Jednostka a naród wybrany, 103.
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nizacji Stanisława ze Szczepanowa utwór wylicza jeszcze jeden skutek, 
który przyniósł zbrodniczy czyn króla. Pozbawienie Bolesława Śmiałego 
korony królewskiej przyczyniło się zdaniem autora do swoistego rodzaju 
wzbudzenia w narodzie polskim pewnych szlachetnych postaw. Kochowski 
zauważa, że odebranie Polsce tego wyróżnienia, jakim był fakt posiadania 
namaszczonego świętymi olejami monarchy, pomnaża w Polakach cnotę 
pokory i pobożności do tego stopnia, że ci chętniej i żarliwiej zanoszą do 
Boga własne prośby24.

Dla Wespazjana Kochowskiego kolejnym istotnym momentem w historii 
narodu polskiego stanowiącym dowód na szczególny przejaw Bożej opatrz-
ności jest czas panowania Bolesława Krzywoustego, którego poeta chwali 
w sposób szczególny. Już na samym początku nie waha się on przed okre-
śleniem Piasta jako szczególnie wyróżnionego wojownika uczestniczącego 
w wielu potyczkach zbrojnych25. Co więcej, Kochowski również i w tym 
przypadku wyraźnie stwierdza, że osoba i wielkie dokonania Bolesława 
Krzywoustego są darem niebios, a zatem Polska w czasie panowania tego 
Piasta zawdzięcza swoją potęgę tylko i wyłącznie Bogu. Wśród konkretnych 
dokonań Krzywoustego poeta wymienia dwie jego aktywności. Po pierwsze, 
zwycięstwo odniesione na Rusi Czerwonej, po drugie zaś – zwycięskie boje 
toczone z wojskami cesarskimi26. Opis zwycięskich podbojów Piasta Ko-
chowski kończy znamienną hiperbolą, że ten ścielił przed sobą wszystkie 
drogi, którymi kroczył, pasmem nieprzerwanych zwycięstw, co zdaniem 
poety przywołało niejako chwalebną historię tryumfów odnoszonych przez 
jego poprzedników. Ta hiperbola ma na celu ponowne potwierdzenie tego, 
co Kochowski stwierdził już wcześniej – Krzywousty w sposób szczególny 
znajdował się pod stałą protekcją ze strony Boga, która to protekcja zapew-
niała mu tak liczne zwycięstwa militarne.

24 Sposób konstrukcji tego wersetu sugeruje nawet pośrednio, że to pozbawienie Piasta 
korony i żarliwsze modlitwy pokornego ludu przyczyniły się do kanonizacji Stanisława ze 
Szczepanowa.
25 „[…] nad którego nie miała Polska pana bitniejszego”.
26 Ciekawą interpretację wojen polsko-niemieckich za czasów Krzywoustego podaje 
w swojej kronice Gal Anonim. Według tego autora zwycięstwa Piasta nad wojskami ce-
sarskimi były możliwe dzięki temu, że chwała Boża opuściła cesarza i przeszła na Bole-
sława. Kochowski nie wydaje się czynić aluzji do tego stwierdzenia średniowiecznego 
kronikarza.
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W dalszej kolejności Kochowski, w celu pokazania wielkości Krzy-
woustego, sięga do biblijnego obrazu patriarchy jako protoplasty rodu. Ze 
względu na szczególne zasługi króla będącego narzędziem w ręku Boga 
Stwórca umocnił jego dynastię na tronie Polskim. W tym kluczu Bolesław 
stał się zatem pewnego rodzaju protoplastą rodu królewskiego27, co nale-
ży traktować jako wyraz szczególnego błogosławieństwa ze strony Boga. 
Kochowski podkreśla długowieczność rodu Piastów na tronie państwa pol-
skiego przez wyrażenie „długie wieki”, a jako ostatniego przedstawiciela 
rodu wymienia Kazimierza Wielkiego28.

Fakt, że Kazimierz Wielki był ostatnim przedstawicielem królewskiej 
dynastii Piastów, nie jest zdaniem poety przypadkowy. W charakterystyczny 
dla siebie sposób Kochowski tłumaczy upadek dynastii i połączone z nim 
przejście Polaków „pod obce panowanie” grzechem panującego monarchy. 
Poeta wspomina nie do końca wyjaśniony epizod związany ze śmiercią 
krakowskiego wikariusza Marcina Baryczki. Według zachowanych źródeł 
Baryczka na polecenie biskupa krakowskiego Bodzanty miał zostać wysła-
ny do Kazimierza Wielkiego w celu ogłoszenia mu ekskomuniki nałożonej 
na monarchę z powodu jego niemoralnego prowadzenia się. Na polecenie 
króla Baryczka miał zostać uwięziony, a następnie utopiony w rzece Wiśle.

Jak już zostało nadmienione, z perspektywy narracji psalmu wspo-
mnienie tego wydarzenia jest swoistego rodzaju kluczem interpretacyjnym 
dla wyjaśnienia następujących okoliczności związanych ze zmianami na 
tronie królewskim. Kazimierz Wielki jako spadkobierca dobrodziejstw 
wyświadczonych przez Boga zarówno jego potomstwu, jak i jemu samemu 
powinien był w opinii poety podążać drogą przykazań Bożych. W takiej 
sytuacji nie odstąpiłoby od niego błogosławieństwo Boże. Tymczasem 
jednak z powodu niemoralnego postępowania władcy zgodnie z zasa-
dą retrybucji Stwórca odpłacił zarówno samemu królowi, jak również 
całemu narodowi. Karą dla monarchy było pozbawienie go męskiego 
potomka, który zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami mógłby 
legalnie odziedziczyć tron królewski i kontynuować królewską dynastię29. 

27 Oczywiście nie w znaczeniu dosłownym.
28 Warto zauważyć, że dla realizacji zamierzonej przez siebie wizji teologicznej Ko-
chowski pomija okres rozbicia dzielnicowego, nie czyniąc do niego żadnej aluzji.
29 W sensie ścisłym Kazimierz Wielki miał synów, niemniej pochodzili oni z nieprawe-
go łoża, a zatem pozbawieni byli prawa dziedziczenia.
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W sposób pośredni pozbawienie Kazimierza Wielkiego męskiego potomka 
przyczyniło się również do poważnych zmian dla całego narodu. Polska 
bowiem została pozbawiona rodzimych monarchów, a władza królewska 
przeszła w ręce obcego władcy.

Chociaż Kochowski nie stwierdza tego wprost, to jednak daje do zro-
zumienia, że taki obrót sprawy był jednak dla narodu polskiego korzystny, 
ponieważ Bóg nawet z takiego zła potrafił wyprowadzić wielkie dobro. 
Poeta stwierdza, że przejście pod obce panowanie (Jagiełło) przyczyniło 
się do większego wzrostu wśród Polaków cnoty poddaństwa wobec Chry-
stusa. W sposób szczególny Kochowski wymienia w tym kontekście postać 
Jadwigi, której zawarty związek małżeński z Jagiełłą zapoczątkował serię 
ważnych z chrześcijańskiego punktu widzenia wydarzeń. Podstawowym 
skutkiem zawartej z Litwą unii personalnej była chrystianizacja narodu 
litewskiego. Poeta w charakterystyczny dla siebie sposób hiperbolizuje 
dokonywane wtedy konwersje religijne przez przywołanie całych tłumów, 
które przyjmują chrzest pod patronatem pary królewskiej i jej dworu. Po raz 
kolejny Kochowski umieszcza teologiczną interpretację tego wydarzenia, 
stwierdzając, że chrystianizacja narodu litewskiego, a więc przyjęcie tej 
samej wiary, co Polska, spowodowało jedność na poziomie politycznym. 
Innymi słowy polityczna jedność obydwu państw nie byłaby możliwa, gdyby 
pomiędzy Polską a Litwą nie istniała jedność wiary katolickiej. Ten etap 
kreślonej historii narodu polskiego autor wieńczy uwagą, że dzięki chry-
stianizacji Litwy naród, który niegdyś był przeciwnikiem Polski, teraz stał 
się jego najwierniejszym przyjacielem.

W tym miejscu warto poczynić jeszcze jedną dość istotną uwagę, mia-
nowicie zwrócić uwagę na sposób, w jaki Kochowski kreśli obraz Jadwigi. 
Przede wszystkim królowa jest pierwszą osobą w analizowanym psalmie, 
do której poeta zwraca się w sposób bezpośredni, nazywając ją panią. O niej 
pisze również, że ze względu na dokonane dzieła zasługuje na szczególną 
pamięć wśród potomnych, zarówno tych, którzy byli współcześni Kochow-
skiemu, jak również tych, którzy będą po nim. Jednocześnie Jadwiga, ze 
względu na odegraną rolę w procesie chrystianizacji Litwy, została przez 
poetę porównana do Dobrawy. O ile jednak tamta chrystianizowała Polskę, 
o tyle Jadwiga przyczyniła się do chrztu Litwy30.

30 Zob. J. Sawicka-Jurek, Jednostka a naród wybrany, 104.
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W kilku następnych wypowiedzeniach Kochowski streszcza panowa-
nie kolejnego z Jagiellonów. Dynastia jagiellońska wygasła na siódmym 
następcy Jagiełły, a przyczyną upadku dynastii była niepłodność ostatniego 
Jagiellona. Poeta dość patetycznie wypowiada się o wygaśnięciu dynastii, 
odwołując się do poetyckiego obrazu „pochodni świętych cnót”. W tym 
jednak miejscu należy zwrócić uwagę na inny bardzo ciekawy aspekt. 
Przedstawiając przyczynę wygaśnięcia dynastii Piastowej, Kochowski 
wskazał na jego konkretną przyczynę – grzech ostatniego przedstawiciela 
rodu na tronie królewskim. W tym jednak przypadku poeta nie odwołał się 
do żadnego grzechu Zygmunta Augusta, który to grzech mógłby tłumaczyć 
fakt wygaśnięcia dynastii31.

Kolejny okres historii Polski, a więc czas kolejno wybieranych królów 
Kochowski potraktował stosunkowo lapidarnie, zwłaszcza jeżeli zestawi go 
się z dotychczasowym sposobem prowadzenia narracji. Poeta nie zatrzy-
muje się zbyt długo nad opisem kolejnych wybranych monarchów. Od tego 
układu są oczywiście pewne wyjątki. Dla przykładu Kochowski wspomina 
wojny z Moskwą prowadzone przez Zygmunta Wazę oraz potyczki z Turcją 
za panowania Władysława IV. W każdym razie istotne jest to, że dla poety 
okres rządów królów elekcyjnych zapoczątkuje w przyszłości gorszy etap 
historii Polski, którego namacalnym przejawem będzie bunt kozacki oraz 
potop szwedzki32.

W ostatniej części analizowanego psalmu Kochowski odchodzi od 
przyjętego dotychczas modelu prezentacji historii Polski oraz dodawania 
stosownych komentarzy o charakterze teologicznym. Pomijając prezentację 
wydarzeń z dziejów narodu, skupia się on raczej na ich teologicznej ocenie 
oraz próbie wskazania sposobu naprawienia bieżącej sytuacji. Odwołuje się 
przy tym do charakterystycznych dla siebie obrazów poetyckich. Pisze więc, 
że Polska „odziała się żałobą”, „stękać zaczęła stękaniem rodzącej”, a „żal 
jej przenikał niebo”. Te zwroty jednoznacznie pokazują znaczące pogorsze-

31 Warto przypomnieć, że niepłodność była również przyczyną wygaśnięcia dynastii 
Piastów, niemniej w tym przypadku autor Psalmodii zadbał o odpowiednie teologiczne 
wyjaśnienie jej przyczyny.
32 Warto przypomnieć, że Kochowski pisał Psalmodię w II połowie XVII wieku, a więc 
w okresie licznych wojen prowadzonych przez naród polski z otaczającymi mocarstwami. 
Z jego perspektywy zatem ten ostatni etap dziejów Polski przedstawiał się rzeczywiście 
źle.
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nie się kondycji narodu polskiego w omawianym okresie historycznym33. 
Co jednak ciekawe, na pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego Bóg dopuścił 
do takiej sytuacji, Kochowski odpowiada w sposób dość enigmatyczny: 
przyczyna takiego stanu rzeczy jest wiadoma tylko niebu, a zatem pozostaje 
ona przed człowiekiem zakryta.

Poeta zwraca jednak uwagę na pewną prawidłowość. Przypomina, że 
w świetle przed chwilą zaprezentowanej historii narodu można zauważyć 
gotowość udzielania przez Boga wsparcia narodowi pod warunkiem, że ten 
będzie Go o to prosić. Zdaniem Kochowskiego zatem bieżąca sytuacja nie 
jest beznadziejna czy przesądzona. Bóg może ją zmienić, ale w tym celu to 
człowiek musi Go o to prosić i to człowiek musi jako pierwszy wykonać 
stosowny akt pokuty i skruchy oraz zwrócić się do Stwórcy pełnym wiary 
aktem zaufania. Do tego właśnie poeta zachęca w ostatnich wersetach ana-
lizowanego utworu. Z jednej strony wzywa on do rozpamiętywania dziejów 
Polski w zaproponowanym przez siebie kluczu, z drugiej zaś strony mobi-
lizuje Polaków do złożenia nadziei w Bogu, który wyświadczył tak wiele 
dobrodziejstw polskiemu narodowi w przeciągu kilkuset lat jego historii.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba wskazania teologicznych mo-
tywów w piątym psalmie Psalmodii polskiej autorstwa Wespazjana Kochow-
skiego. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki analizie wspomnianego 
utworu pod kątem wyznaczonych w pracy celów badawczych. Opracowanie 
zostało podzielone na dwie części. Najpierw zaprezentowano najważniejsze 
wiadomości związane z samym utworem Psalmodia polska. We właściwej 
części pracy natomiast dokonano szczegółowej analizy psalmu.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że Kochowski 
nadawał teologiczną wymowę kluczowym wydarzeniom w dziejach narodu 
polskiego. Utrzymywał, że niektóre zdarzenia (zarówno pozytywne, jak 
i negatywne) były pokłosiem ściśle określonych decyzji władców, do których 
Bóg zmuszony został się ustosunkować. Warto zwrócić uwagę na jeszcze 

33 Należy dość wyraźnie podkreślić, że Kochowski świadomie opuszcza chwalebny 
epizod tego okresu, jakim była zwycięska odsiecz wiedeńska.
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jeden szczegół. Kochowski w ostatniej części swojego psalmu wyraźnie 
wskazuje perspektywę reparacyjną – chociaż w czasach mu współczesnych 
Rzeczpospolita była zniszczona licznymi wojnami, przez co utraciła swój 
dawny splendor, to jednak poeta mocno wierzył, że pokorne zwrócenie się 
do Boga jest w stanie tę sytuację naprawić.
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The theological interpretation of Polish history in the light of Psalm V 
of Psalmodia polska

The main purpose of the paper is an attempt of finding out the main theological motives 
in fifth psalm of Psalmodia polska of Wespazjan Kochowski. The paper purpose realiza-
tion is possible thanks to analysis of the psalm. The paper was divided into two parts. In 
the first one the Kochowski’s psalm was presented. In the second one the fifth psalm was 
analyzed. On the basis of the analysis it should be claimed that Kochowski interpreted the 
Polish history in theological key, so he saw the God providence in Polish history.
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Aneks: Psalm V

źródło: W. Kochowski, Psalmodia Polska (Kraków 2003).
Attendite popule mens legem meam. Ps 77
Dobroǳiejstwa boskie nad koroną polską wylicza

Słuchaj pilnie, ludu mój: i nakłoń ze wszystkiego serca uszu, na wyrozumienie 
powieści tej!

Przywiodę-ć na pamięć dawne dni ǳieciństwa twego: a opowiem ci pierwszą 
szczupłość, w którejś był, z żywota matki twojej wyszedłszy.

Co-ć musieli ojcowie twoi oznajmić i dawni latopisowie w ǳiejach narodu twego 
zostawili: to-ć i ja przypomnię, abyś miał co do wiadomości podawać późnym 
wnuczętom.

Początek gniazda twego, Polaku, na Faryjskich polach w Dalmacyjej; a od dawnych 
niegdy Słowaków masz uczestnictwo języka i spółeczność krwie rodowitej.

Oni-ć to Sławonowie, w historyach sławni, przodkami twymi: którzy od Imawu 
góry aż po septemtryjon rozpostarszy proporce, całą Europę swoją liczyli 
osadą.

A bystry Dunaj na paiżach przepłynąwszy: mocno się z rzymskimi pułkami 
ucierali, złotej broniąc wolności.

Z nich Bóg wyprowaǳił Lecha i Czecha: i osaǳił nimi te knieje, które przedtem 
osiadali luǳie z jaszczurzymi oczyma.

Starszy od Elbu otrzymał przestronne ǳierżawy: Lech po Odrę odǳielony, wziął 
sarmackie pola, od których trwa imię polskie, dobrze sąmsiadom znajome.

I podniósł sławę narodu swego: rozprzestrzeniając mieczem państwo i wypierając 
niezgodne Teutony.

I stali się oba mnogiego ludu książęty: i głowami, które miały być w potomkach 
koronowane.

Ale że ich prawda Ewangelijej nie doszła: dlatego u potomności w niepamięci 
zagrzebieni zostają.

Jednak kocha Pan i w niewiernych cnotę: i nadgraǳa w potemstwie dobre 
uczynki, które znajomość wiary poprzeǳiły.

Wskrzesił z nasienia ich Mieczława: któremu z uroǳenia ślepemu przyjęta wiara 
doskonały wzrok przywróciła.

Gǳie uwagi godne Wszechmocności ǳieło: że w nawróceniu Polski pierwszym 
niewiasta apostołem.
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Z przyjęciem wiary zaraz i przybysz honorów: gdy Bolesław I koroną królewską 
uczczony, z przedniejszemi monarchami świata w jednym szeregu choǳi.

A tu już bierze się gorliwie za głowicę miecza Polak przy czytaniu Ewangelijej: 
aby świadczył, że umierać dla wiary gotów, którą nad zdrowie kocha.

Już miasto trąby i krzykliwej surmy śpiewają nasi Bogaroǳica, za larmo do boju: 
a krzyżem chorągwie znacząc, z tym znakiem gromią szczęśliwie nieprzyjacioły.

Ulega im jedynowładec ruski: a Kĳów, przestrzeństwa swego w objazd siedm mil 
rachując, poszedł na łup Śmiałemu.

Dałby to był Bóg, aby tylko na nieprzyjacioly śmiały był: ale gdy się i na pasterza 
zǳiczała owca rzuca, słusznie koronę traci.

Bo nie pokładał w Bogu naǳieje, ale w broni i w męstwie: zapomniawszy, że 
którymi się państwa wszczynają sposobami, takiemiż i mocnieją.

Prawą wiarą powstała Polska: a uszanowanie kościoła uczyniło jej znaczną 
mięǳy narody reputacyją.

I tak pozbeliśmy pasterza na ziemi, ale dostaliśmy patrona w niebie: a bez korony 
nie tak pyszni Polacy snadniej przez pokorę Boga ubłagali.

Bo nam to w Krzywoustym nagroǳił, piąciǳiesiąt i kilku potrzeb zwycięzcy: 
nad którego nie miała Polska pana bitniejszego.

On utarł rogów wiarołomnej Roksolanijej: i dobrze się dał we znaki na Psim Polu 
knechtom niemieckim.

Wysłał ściegna znakami zwycięstw, gǳie się tylko obrócił: i odnowił szlady 
praǳiada poniekąd zapomnione.

I ciągnęła się nieprzerwanym pasmem z lędźwi jego potomność: od kołoǳieja 
Piasta do Kazimierza Wielkiego przez długie wieki królująca.

Ale i ten był nie we wszem prawy Bogu: kiedy napomnienie lekce ważąc kościelne, 
napominającego kazał wrzucić do rzeki kapłana.

A tak, który zapomniał dobroǳiejstw Boskich, w szczęściu obfitując: zapomniał 
go też Bóg w potomstwie, które się marnie obróciło.

I przyśliśmy pod panowanie obcych: jako skoro się Piastowego kola przeznaczony 
obrót odprawił.

Wziął koronę i z wiarą Jagiełło: i woleliśmy podać się w obcą rękę, żeby tylko 
przyczynić poddaństwa Chrystusowi.

Godna wiecznej pamięci Jadwigo, pani nasza: która jako Dąbrówka Polszcze, 
takeś i ty apostołowała Litwie.

Wiǳieć było pogańskich luǳi tłumy do krztu się cisnących: którym król i pobożna 
królowa, i jaśnie wielmożny senat kmotrami zostają.
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A zatem pobłogosławił Bóg pieczołowanie o winnicy swojej: że za zjednoczeniem 
duchownym zjednoczyły się oba narody związkiem politycznym.

I mamy z głównych niegdy przeciwników przyjacioły: jako latorośl, w pniak 
wolności przez wiarę wszczepiona.

Potem nasienie dobrego pana rząǳiło Polską do siódmego następce: na 
którym żałosny klimakteryk niepłodności pochodnią świetnych cnót domu 
Jagiełłowskiego zgasił.

Po ześciu ich krótkie z Lilijami pieszczoty, ile ten kwiat nierad statkuje: więcej 
ucieszyły trofea Stefanowe, kiedy by jeno jako waleczne, tak i trwalsze być 
mogły.

Następuje zamorski Snopek, Snopek ziarna pełny: przy naǳiejej, że tym nasieniem 
niwy nasze posiane, miały przynosić plenne Polakom żniwo.

Jakoż udała się pierwsza siejba męstwa Zygmuntowego: udała i potem, gdy 
pięknej sławy zielonością umajeły Tryjon nasz ǳieła Władysławowe.

Ale prędko wysieleło się zboże i wykruszyło z kłosa ziarno: gdy z królewskiej 
diademy wypadł kosztowny kamień, a potem i sama korona z głowy naszej 
zrzucona.

Zaraz się nagle zaćmiło słońce estymy Polski: i ona, uwielmożona dopiero tak 
wielu narodów pani, grubą się oǳiała żałobą.

I stękać poczęła stękaniem roǳącej: a żal jej przenikał niebo tym cięższy, gdy 
uważa, że od własnych chłopów znieważona.

Cóż prze Bóg zawinieła, że tak sromotną odnosi plagę: sekret samemu niebu 
wiadomy, ile są skryte sądy Pańskie.

Wyniesiona w sławę, wytuczona dostatki, obfitością wszelaką nabrzmiała, 
potrzebowała zbytnich humorów ujęcia.

Gdyśmy zaś do Boga w tych paroksyzmach się obrócili: nie tylko miłościwie nas 
wysłuchał, ale też nieodwłocznie stał się pomocnikiem naszym.

Przez wojnę ukarał, przez wojnę pocieszył: kiedyśmy wszystkich nieprzyjaciół 
startych przed sobą wiǳieli, albo którzy wojowali, nas o przymierze prosili.

On sprawuje i teraz, że bliskich ognia nie ugara ogień: a pod mieczem 
pogańskim rolą naszą sprawujem, jak w najgłębszym pokoju.

Uważajże czuło i rozpamiętywaj, Polaku, skąd cię to potyka: a wierz mi, że 
stateczność w wierze i uszanowanie kościoła teć z nieba jedna fawory.

Statkuj i dalej, wszytkę naǳieję pokładając w Panu: a On mocen jest, jako 
zawsze, podźwignąć cię w uszczupleniu teraźniejszym.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Ś. etc.
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Dawid Mielnik

Dzieje Gertrudy Komorowskiej a dzieje Marii. Po-
równanie historii z fabułą na przykładzie powieści 

poetyckiej Antoniego Malczewskiego

Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia zakresu podobieństwa, jak również różnic, po-
między fabułą powieści Antoniego Malczewskiego Maria a autentycznymi wydarzeniami 
z drugiej połowy XVIII wieku, na których została oparta ta powieść. Realizacja celu pracy 
była możliwa dzięki analizie utworu Malczewskiego. Opracowanie zostało podzielone na 
sześć części. Najpierw zaprezentowano biografię autora analizowanego utworu. Następ-
nie przedstawiono autentyczne wydarzenia związane z osobą Gertrudy Komorowskiej. 
W dalszej kolejności scharakteryzowano powieść jako gatunek literacki. Na kolejnym eta-
pie analiz przedstawiono ogólne cechy powieści Malczewskiego, a zaraz potem streszczo-
no jej fabułę. Na koniec zestawiono historyczne wydarzenia z fabułą utworu. W świetle 
przeprowadzonych analiz stwierdzono znaczny stopień podobieństwa między powieścią 
Malczewskiego a autentycznymi wydarzeniami z drugiej połowy XVIII wieku. Autor Ma-
rii nie był jednak niewolnikiem historycznych wydarzeń i nie bał się dokonywania zmian 
w warstwie fabularnej swojego utworu względem wydarzeń historycznych.

Słowa kluczowe:  Antoni Malczewski; Maria; Gertruda Komorowska; Szczęsny Potocki; 
Franciszek Salezy Potocki; romantyzm; powieść poetycka

1. Wprowadzenie

Pisanie utworów literackich opierających się w mniejszym bądź więk-
szym stopniu na autentycznych wydarzeniach nie jest niczym nadzwyczaj-
nym. Jednak w przypadku gatunku literackiego określanego jako powieść 
poetycka tego rodzaju postępowanie jest szczególnie uprawomocnione. 
Oczywiście pisząc powieść opartą na faktycznych wydarzeniach, autor ma 
świadomość tego, że nie będzie on w stanie odtworzyć całej opisywanej 
historii co do szczegółu. Zresztą nie musi to być jego celem. Często bowiem 
autentyczne wydarzenia są jedynie pewnego rodzaju punktem wyjścia dla 
pisarza czy jego źródłem inspiracji, w oparciu o co dokonuje skomponowania 
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utworu. W obliczu tych obserwacji można stwierdzić, że w przypadku utwo-
rów opartych na faktycznych wydarzeniach istnieje pewien zbiór wydarzeń 
i szczegółów bezpośrednio przeniesionych do dzieła literackiego oraz taki 
zbiór wydarzeń i szczegółów, które w utworze z różnych powodów się nie 
znalazły. Wreszcie mogą również mieć miejsce takie interpolacje autora, że 
ten dokonuje pewnych istotnych zmian w wydarzeniach stanowiących rdzeń 
jego opowiadania i w warstwie fabularnej dzieła przedstawia je już inaczej.

Przykładem powieści opartej na autentycznych wydarzeniach jest Maria 
autorstwa Antoniego Malczewskiego1. Ten utwór będący reprezentantem 
gatunku literackiego określanego jako powieść poetycka oparty został na 
historycznych wydarzeniach rozgrywających się kilkadziesiąt lat przed cza-
sem jego powstania2. Niemniej fabuła utworu została już osadzona w innym 
kontekście historycznym, co każe przypuszczać, że autor mógł dokonać 
pewnych istotnych modyfikacji względem oryginału. Ustalenie zakresu 
podobieństw i różnic pomiędzy wydarzeniami historycznymi a tymi przed-
stawionymi w Marii wydaje się niezwykle ciekawym przedsięwzięciem.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia zakresu podo-
bieństw oraz różnic pomiędzy historycznymi wydarzeniami, na których 
oparta została Maria, a zdarzeniami przedstawionymi w fabule utworu. 
Realizacja celu pracy będzie możliwa m.in. dzięki analizie utworu Malczew-
skiego. Opracowanie zostanie podzielone na sześć części. Najpierw zostanie 
przedstawiony życiorys autora analizowanej powieści. Potem będzie miało 
miejsce przybliżenie autentycznych wydarzeń stojących u podstaw fabuły 
utworu Malczewskiego. Następnie zostanie przedstawiona charakterystyka 
powieści poetyckiej jako gatunku literackiego. Potem nastąpi przybliżenie 
ogólnych cech Marii oraz zostanie streszczona jej warstwa fabularna. Wresz-
cie na końcu będzie miało miejsce zestawienie wydarzeń historycznych 
z wydarzeniami fabularnymi powieści.

1 W zasadzie Malczewskiego można nazwać autorem jednego działa. Por. H. Kru-
kowska, «Ciemna strona istnienia w romantycznym poemacie Malczewskiego», [w:] A. 
Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Białystok 2002) 7; J. Ławski, «Malczewski – 
iluminacje i klęski melancholijnego wędrowca», [w:] A. Malczewski, Maria. Powieść 
ukraińska (Białystok 2002) 71.
2 Zob. J. Ujejski, Antoni Malczewski (poeta i poemat) (Warszawa b.r.w.) 179-181.
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2. Życiorys Antoniego Malczewskiego

Antoni Malczewski przyszedł na świat 3 czerwca 1793 roku3. Nie jest 
znane dokładne miejsce narodzin przyszłego poety. Niektórzy podają War-
szawę, inni natomiast – Kniahinin znajdujący się na Wołyniu4. W każdym 
razie Malczewski urodził się w zamożnej, znanej i powiązanej z rodem kró-
lewskim rodzinie. Jego matką była Konstancja z Błeszyńskich Haumanowa, 
ojcem zaś – Jan Józef Malczewski, generał wojskowy związany m.in. z kon-
federacją targowicką, a więc organizacją, która sprzeciwiała się reformom 
wprowadzonym przez tzw. Konstytucję 3 maja5. Antoni miał rodzeństwo 
w osobie Filipy, Edwarda oraz Konstantego, który pełnił funkcję generała 
artylerii w Meksyku. Warto jeszcze wspomnieć, że babcia Malczewskiego, 
Antonina Dunin, była wnuczką Jerzego IV, który z kolei był bratem Augusta 
II Mocnego, króla Polski6.

W wieku kilkunastu lat w 1805 roku rozpoczął edukację w Liceum Krze-
mienieckim. Był pilnym uczniem, co potwierdzają nauczyciele7. Na podstawie 
zachowanych świadectw można stwierdzić, że Malczewski wyróżniał się 
w matematyce oraz przedmiotach lingwistycznych8. Ważnymi momentami 
w życiu przyszłego poety były letnie wakacje, które spędzał u ciotek Błeszyń-
skich. Tam spędzał czas ze swoją przyrodnią siostrą, w której się podkochiwał.

Ukończywszy edukację licealną, w 1811 roku, w wieku osiemnastu lat 
zdecydował się na kontynuację zwyczajów rodzinnych i wstąpił do wojska 
Księstwa warszawskiego9. Tam z jednej strony rozpoczął służbę jako pod-
porucznik, z drugiej zaś strony kontynuował edukację w wojskowej szkole 
inżynieryjnej10. Ponieważ nie otrzymał jeszcze wtedy przydziału wojskowe-
go, miał możliwość odwiedzać warszawskie ośrodka kulturowe i poznawać 

3 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn 1947) 62.
4 Por. R. Przybylski, «Wstęp», [w:] A. Malczewski, Maria (Wrocław 1958) IV.
5 Zob. H. Galle, «Wstęp», [w:] A. Malczewski, Marya. Powieść ukraińska (Warszawa 
1916) 5.
6 Por. J. Ujejski, «Wstęp», [w:] A. Malczewski, Marja. Powieść ukraińska (Kraków 
b.r.w.) III.
7 Zob. H. Galle, «Wstęp», 5.
8 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn) 62.
9 Zob. J. Ujejski, «Wstęp», V.
10 Zob. H. Galle, «Wstęp», 6.
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ówczesne wybitne osobistości11. Właśnie podczas tego rodzaju odwiedzin 
poznał żonę hrabiego Aleskandra Chodkiewicza Karolinę z Walewskich 
Chodkiewiczową, która odegra ważną rolę w jego życiu jako bliska przyja-
ciółka12. Malczewski chętnie był przyjmowany w warszawskich salonach, 
ponieważ był dobrze wykształcony i pochodził ze znanej rodziny.

Malczewski w drugiej dekadzie XIX wieku brał udział w licznych po-
tyczkach militarnych, gdzie wykazywał się odwagą i niezłomnością. Podczas 
jednej z bitew został kontuzjowany, co uniemożliwiło mu aktywny udział 
u boku generała Kosseckiego w jego kampani wojskowej13. Zamiast tego 
wziął udział w obronie twierdzy Modlin pod Warszawą. Wskutek zajęcia 
obiektu przez wojska rosyjskie dostał się na krótki czas do niewoli, którą 
niebawem opuścił14.

Drugą połowę drugiej dekady XIX wieku Malczewski spędził na po-
dróżach, odwiedzając takie państwa, jak Szwajcaria, Francja, Włochy15. 
Chętnie parał się alpinistyką, odnosząc nawet w tej branży niemałe suk-
cesy. W sierpniu 1818 roku jako pierwszy Polak na świecie wdrapał się 
na szczyt Mont Blanc. W tym samym czasie jako pierwszy człowiek na 
świecie zdobył również szczyt Aiguille du Midi16. Podróże były kształcą-
ce dla Malczewskiego również pod kątem światopoglądowym – właśnie 
wtedy miał możliwość zapoznania się z różnymi ówczesnymi koncepcja-
mi filozoficznymi. Właśnie w tym czasie zawarł również bardzo ważną 
dla niego znajomość z ówczesnym angielskim romantykiem Byronem, 
który dla młodego Polaka stał się bardzo wielkim autorytetem17. Wpływy 
angielskiego mistrza można odnaleźć w jego najważniejszej powieści 
Maria.

W 1821 roku zdecydował się na powrót do kraju18. Po przyjeździe na 
tereny byłej Rzeczpospolitej osiadł na Wołyniu, gdzie spotkał Zofię z Modze-

11 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn) 63.
12 Zob. J. Ujejski, «Wstęp», V.
13 Faktycznie owa rana wynikła z pojedynku, który stoczył z Aleksandrem Błędow-
skim. Zob. J. Ujejski, «Wstęp», V.
14 Zob. H. Galle, «Wstęp», 6.
15 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn) 63.
16 Zob. J. Ujejski, «Wstęp», VI.
17 Por. jednak: H. Galle, «Wstęp», 7.
18 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn) 63.
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lewskich Rucińską, kobietę która całkowicie odmieni jego życie. Zofia była 
umysłowo chorą żoną jego bliskiego przyjaciela. Malczewski zdecydował 
się na podjęcie leczenia kobiety przy pomocy magnetyzmu, niemniej ta ku-
racja stworzyła bardzo nieprzyjemny impas – powstanie romansu pomiędzy 
Anonim a Zofią19. Chociaż Malczewski próbował się uwolić od natarczywej 
kobiety, to jednak okazało się to dla niego bardzo trudne.

W celu uskutecznienia swoich prób zdecydował się na wyjazd do War-
szawy, gdzie przy pomocy przyjaciół otrzymał zatrudnienie w Ministerium 
Spraw Wewnętrznych20. Wyjazd do odległego miasta nie uwolnił go jednak 
od Zofii. Ta przyjechała razem z nim i do jego śmierci żyła z nim w niefor-
malnym związku, nieskutecznie próbując uzyskać rozwód. Nie zmieniło to 
jednak tego, że Malczewski pod koniec życia cierpiał na niedostatek, brak 
pieniędzy oraz liczne długi. Szansę na poprawę swej sytuacji finansowej 
upatrywał napisanej w 1825 roku Marii, niemniej te nadzieje okazały się 
zawodne21. Utwór nie cieszył się specjalnym zainteresowaniem ze strony 
czytelników, przez co nie mógł przynieść autorowi brakujących pieniędzy 
na własne utrzymanie. Malczewski zmarł 2 maja 1826 roku w Warszawie 
w samotności, biedzie oraz długotrwałej chorobie22.

3. Powieść poetycka jako gatunek literacki

Powieść poetycka uchodzi za jeden ze sztandarowych gatunków pol-
skiego romantyzmu (obok ballady). Swój szczególny rozkwit miała w latach 
dwudziestych XIX wieku, kiedy to ukazały się najbardziej znamienne dla 
kultury polskiej utwory. Od strony słowotwórczej wyrażenie „powieść po-
etycka” składa się z dwóch wyrazów. Pierwszym z nich jest termin „powieść” 
określający rozbudowany prozaiczny utwór narracyjny opisujący zwykle 
rozbudowany ciąg zdarzeń w porządku chronologicznym. Drugim elemen-
tem jest określająca wspomniany termin przydawka „poetycki” wskazująca 
na związek z poetą lub tworzoną przez niego poezją. Należy podkreślić, że 
przydawka użyta została w tzw. postpozycji, a zatem za rzeczownikiem, 
19 Zob. J. Ujejski, «Wstęp», VI-VII.
20 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn) 64.
21 Zob. H. Galle, «Wstęp», 7-8.
22 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn) 64.
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który określa. Na tej podstawie można stwierdzić, że pełni ona funkcję 
dookreślającą, a zatem wskazuje na ściśle określony gatunek literacki23.

Powstanie powieści poetyckiej wiązane jest z nurtem romantycznym. Za 
ojczyznę tego gatunku literackiego uważa się Anglię, a wśród jej twórców 
wymienia się Byrona oraz Scotta24. Niemniej popularność tego gatunku 
sprawiła, że powieść poetycka szybko została rozpowszechniona również 
w innych państwach europejskich, w tym również na terenach byłej Rzecz-
pospolitej. Sam Byron na określenie swoich utwórów używał angielskiego 
terminu tale, który na gruncie języka polskiego został oddany właśnie przez 
wyrażenie „powieść poetycka”25.

Samo wyrażenie „powieść poetycka” zostało co prawda utrwalone w la-
tach sześćdziesiątych XIX wieku, aczkolwiek już w pierwszej połowie XIX 
wieku można się spotkać z użyciem podobnego sformułowania na oznacze-
nie tego gatunku literackiego, który z czasem przyjmie wspomnianą nomen-
klaturę. Wcześniej potwierdzone zostało użycie takich nazw, jak „powieść 
poetyczna” czy „poetyczna powieść”26. Dla ostatecznego wykształcenia 
się używanego po dziś dzień wyrażenia niemały wpływ miała sytuacja 
związana z określaniem prozatorskiej formy powieści. W drugiej połowie 
XIX wieku utwór prozainczy określany do tej pory terminem „romans” 
zaczął być nazywany powieścią. Żeby zatem można było łatwo rozróżnić 
prozatorską formę powieści od jej formy poetyckiej, należało dołożyć do 
terminu „powieść” jakiś epitet27.

Charakterystyczna dla motywów wykorzystywanych w powieści po-
etyckiej jest jej ludowa proweniencja. W praktyce oznaczało to sięganie 
po motywy związane w mniejszym lub większym stopniu z wymiarem 
narodowym konkretnego poety, który dodatkowo informował o ludowym 
pochodzeniu stworzonego przez siebie dzieła przez odpowiednią przydawkę 

23 Zob. M. Maciejewski, «Powieść poetycka», w: J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Słow-
nik literatury polskiej XIX wieku (Wrocław 1991) 749.
24 Sam Mickiewicz stworzenie nowego gatunku literackiego przypisywał Byronowi.
25 Zob. M. Maciejewski, «Powieść poetycka», 749. Warto wspomnieć, że utożsa-
mienia tych dwóch terminów dokonał Lemaitre, recenzując twórczość Juliusza Sło-
wackiego.
26 Pierwszy ze wspomnianych terminów został użyty na oznaczenie Lambra Słowackie-
go, drugi natomiast na określenie Zamku kaniowskiego autorstwa Goszczyńskiego.
27 Zob. M. Maciejewski, «Powieść poetycka», 750.
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umieszczaną w tytule powieści poetyckiej28. Wspomniana przydawka mogła 
pojawić się już w głównej części tytułu, choć równie dobrze mogła zostać 
umieszczona dopiero w podtytule. Warto zauważyć, że często korzystano 
z epitetu orientalizującego, co miało na celu zwrócenie uwagi na koloryt 
wschodni, przeciwstawiony cywilizacji europejskiej29.

Charakterystyczną cechą powieści poetyckich jest ich synkretycz-
ny charakter, a więc łączenie elementów epiki, liryki oraz dramatu. Ze 
względu na swój szczególny charakter odróżniający ją od zwykłej po-
wieści ma formę wierszowaną oraz występuje w niej przedstawiający 
wydarzenia narrator. Powieść poetycka nie należy do utworów rozbu-
dowanych pod kątem fabularnym, raczej skupia się na przedstawieniu 
jednego wątku fabularnego, nierzadko w sposób fragmentaryczny, co 
pozwala na stworzenie większej tajemniczości utworu30. Ważną cechą 
tego gatunku jest również jego achronologiczność przejawiająca się na 
dwa sposoby. Po pierwsze, wydarzenia przedstawiane w utworze nie 
muszą być zaprezentowane w porządku chronologicznym. Po drugie, 
owa chronologiczność dotyczy również perspektywy opowiadania – 
opisywane wydarzenia umiejscawiane są w pewnej odległości czasowej 
względem czasu, kiedy utwór jest pisany31.

28 Zob. M. Maciejewski, «Powieść poetycka», 749. Dla przykładu Goszczyński 
sięgnął po epitet „kaniowski” (Zamek kaniowski), Mickiewicz – po epitet „litewski” 
(Grażyna. Powieść litewska), Słowacki – po epitet „grecki” (Lambro, powstańca grec-
ki), Olizarowski – po epitet „wołyński” (Topir-Góra. Powieść wołyńska), Berwiński 
po epitet „wielkopolski” (Bogunka na Gople. Powieść wielkopolska), Krzywicki – po 
epitet „kozacki” (Powieść kozacka), a Groza – po epitet „białoruski” (Głuche jezioro. 
Powieść białoruska). Wreszcie autor analizowanego w niniejszym opracowaniu utwo-
ru w tytulaturze swego dzieła wykorzystał przydawkę „ukraiński” (Maria. Powieść 
ukraińska).
29 Zob. M. Maciejewski, «Powieść poetycka», 750. Romantycy byli znani ze swoich 
zainteresowań kulturą orientalną.
30 Zob. A. Wnuk, Polska romantyczna powieść poetycka. Wyznaczniki i konteksty ga-
tunkowe (Warszawa 2014) 60.
31 Dla przykładu Konrad Wallenrod pisany był w latach dwudziestych XIX wieku, pod-
czas gdy akcja utworu została osadzona w średniowieczu. Zob. A. Wnuk, Polska roman-
tyczna powieść poetycka, 83.
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4. Wydarzenia historyczne32

Powieść poetycka Malczewskiego, jak już zostało zauważone, opar-
ta została na autentycznych wydarzeniach rozgrywających się w drugiej 
połowie XVIII wieku. Pierwowzorem Marii była Gertruda Komorowska 
urodzona w 1754 roku w miejscowości Suszno na Ukrainie. Gertruda była 
córką Jakuba Komorowskiego, starosty nowosielskiego, który często od-
wiedzał pałac Potockich w Krystynopolu. Było to możliwe dzięki temu, 
że majątek posiadłości Potockich sąsiadował z majątkiem Komorowskich. 
W 1770 roku Komorowski zabrał swoją córkę do pałacu Potockich, gdzie 
przebywał kilka miesięcy starszy od niej Szczęsny Potocki, syn Franciszka 
Salezego Potockiego będącego wojewodą kijowskim. Właśnie wtedy doszło 
do zauroczenia młodą Komorowską, co spowodowało częste odwiedziny 
Szczęsnego Potockiego w domu Komorowskich33.

Z czasem doprowadziło to do powstania romansu pomiędzy Gertrudą 
i synem Franciszka Salezego. Ten związek był jednak skrywany przed 
Franciszkiem Salezym Potockim, podczas gdy Komorowscy wyrażali na 
niego milczącą zgodę. Powodem ukrywania romansu była spodziewana 
przez Szczęsnego Potockiego reakcja ojca – Franciszek Salezy Potocki 
nie wyraziłby zgody na związek syna z osobą, której status majątkowy 
był nieporównywalnie niższy34. Rodzice Gertrudy poradzili powiedzieć 
Franciszkowi Salezemu prawdę dopiero po zawarciu związku małżeń-
skiego. Ponieważ zaistniały związek był dla nich olbrzymią szansą na 
polepszenie sytuacji materialnej, im również zależało na jego sformali-
zowaniu. Jeszcze w tym samym roku syn wojewody postanowił ożenić 
się z wybranką w tajemnicy przed ojcem. w połowie listopada miały 
miejsce zaręczyny, podczas których ustalono zasady zarządzania mająt-
kiem małżeńskim35. Niecały miesiąc później, w drugiej połowie grudnia 

32 Wiele szczegółów zaprezentowanych w niniejszej części zostało zaczerpnię-
tych z wpisu Zdzisława Pizuna z dnia 29 października 2015, w: https://www.facebook.
com/216532571884064/posts/442995295904456/ [9.07.2019].
33 Gertruda znana była ze swej niecodziennie spotykanej urody, co dodatkowo może 
tłumaczyć zauroczenie nią Szczęsnego Potockiego.
34 Potoccy przynależeli do najbogatszej warstwy społeczeństwa, podczas gdy Komo-
rowscy – do szlachty średniozamożnej.
35 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn) 65.
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1770 roku w cerkwi w Niestanicach miał miejsce ciągle skrywany przed 
Franciszkiem Salezym ślub.

Dla lepszego zrozumienia kontekstu tego małżeństwa oraz późniejszej 
reakcji Franciszka Salezego Potockiego istotne wydają się dwa szczegóły. 
Według zeznań części osób krewni Gertrudy grozili Szczęsnemu Potoc-
kiemu użyciem broni w przypadku niezawarcia małżeństwa po złożonych 
oświadczynach36. Zmuszony do udzielenia ślubu miał zostać również pro-
boszcz z Dobrotwora, Dłużniewski. On sam nie był skory do udzielenia 
sakramentu z powodu niedopełnienia wszystkich spraw formalnych przez 
narzeczonych37. Co więcej, zdawał on sobie sprawę z tego, że taki związek 
może doprowadzić do zatargu pomiędzy rodami, co w konsekwencji obarczy 
go odpowiedzialnością za powstały konflikt.

Gdy tylko rodzina dowiedziała się o potajemnym ślubie syna, posta-
nowiła działać. Już w lutym 1771 roku złożył u odpowiednich organów 
kościelnych wniosek o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Katarzyna 
Kossakowska, stryjeczna siostra wojewody, miała nawet w tej sprawie wy-
syłać listy do samego Rzymu38. O ile początkowo Szczęsny Potocki liczył 
na zaakceptowanie jego związku, o tyle z czasem stało się dla niego jasne, 
że rodzina pociągnie sprawę do końca. Żeby nie podpadać swojemu ojcu, 
przyznał on się do tego, że do małżeństwa został zmuszony i wyraził zgodę 
na przeprowadzenie procesu stwierdzającego nieważność. Faktycznie takie 
oświadczenia złożone zostały tylko na potrzebę chwili, żeby zaspokoić 
oczekiwania ojca.

Żeby lepiej kontrolować bieżącą sytuację, jak i przebieg procesu 
stwierdzenia nieważności, porwano Gertrudę, umieszczając ją w klasztorze. 
Porwaną miała się opiekować przeorysza spokrewniona z rodem Potockich. 
Komorowskim udało się jednak uwolnić córkę i odesłać ją do Lwowa wraz 
z matką, gdzie miała być bezpieczna. Tam jednak nie udało jej się dotrzeć. 
W Środę Popielcową, 13 lutego w Nowym Siole została zaatakowana przez 

36 Warto pamiętać, że dawniej oświadczyny miały charakter bardziej formalny i wywy-
ływały już pewne skutki prawne. Ich zerwanie było możliwe, ale było to dużo trudniejsze 
niż obecnie.
37 Narzeczeni nie uzyskali od biskupa dyspensy na ślub bez zapowiedzi. Komorowskim 
zależało na braku rozgłosu ze względu na nieprzychylność Potockich.
38 Por. W. Kubacki, «Powieść poetycka Malczewskiego», [w:] A. Malczewski, Maria. 
Powieść ukraińska (Warszawa 1956) 33.
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liczącą ok. 150 osób bandę przebranych za Rosjan Kozaków, którym prze-
wodził Aleksander Dąbrowski39. Ludzie ci zostali wysłani przez Franciszka 
Salezego Potockiego w celu odbicia zakładniczki. Podczas drogi napastni-
cy napotkali ludzi transportujących zboże. Z powodu zasp i wąskiej drogi 
zdecydowali się na przepuszczenie tych ludzi, a żeby Gertruda nie wołała 
o pomoc, przykryto ją dużą ilością futer, co ostatecznie doprowadziło do 
jej uduszenia się40. W celu pozbycia się ciała, wrzucono jej zwłoki do rzeki 
Bug41. Już od początku oskarżenia o pośrednie przyczynienie się do śmierci 
Gertrudy padły na rodziców Szczęsnego Potockiego. Żeby odciągnąć syna 
od sprawy i zerwać wszelkie kontakty z Komorowskimi, Franciszek Salezy 
wysłał go za granicę, sam zaś w jego imieniu podjął kroki o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa z Gertrudą42.

Sprawa stopniowo zaczęła tracić swój impet. W 1772 roku zmarli ro-
dzice Szczęsnego Potockiego. Najpierw w styczniu odeszła matka, Anna, 
w październiku zaś – ojciec. Ostatecznie sprawa została zamknięta pozasą-
dową ugodą z 1774 roku. Zgodnie z jej warunkami Komorowscy otrzymali 
kilkaset tysięcy złotych43. O głębokim uczuciu, jakie Szczęsny Potocki żywił 
do Gertrudy, może świadczyć to, że według niektórych przekazów na łożu 
śmierci kazał sobie położyć podarowany po ślubie portret pierwszej żony44.

5. Charakterystyka Marii

Maria została napisana w 1824 roku, wydana zaś w roku następnym45. 
Jak już zostało zauważone, z tą powieścią Malczewski wiązał bardzo duże 
nadzieje, ponieważ liczył na to, że to właśnie dzięki jej sprzedaży uzyska 
potrzebne mu do życia pieniądze. Tak się jednak nie stało. Powieść rzeczy-

39 Zob. H. Galle, «Wstęp», 9.
40 Zob. H. Galle, «Wstęp», 9.
41 Zob. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Londyn) 66.
42 Jako że wiedział o śmierci córki Komorwskiego, takie postępowanie było jedynie 
przykrywką mającą na celu ukryć jego winę.
43 Zob. H. Galle, «Wstęp», 9.
44 Po śmierci Gertrudy Szczęsny Potocki ożenił się jeszcze dwukrotnie: z Józefiną 
Amalią z Mniszchów oraz z Zofią Wittową.
45 Zob. H. Gacowa, [w:] A. Malczewski, Marja. Powieść ukraińska (Warszawa 1825) 
VII
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wiście stała się jednym z najbardziej cenionych utworów polskiej literatury, 
ale stało się to już po śmierci poety46. Uważa się, że Maria jest pierwszym 
na gruncie literatury polskiej przykładem zastosowania gatunku literac-
kiego, jakim jest powieść poetycka. Dzieło zostało dedykowane Julianowi 
Ursynowi Niemcewiczowi, polskiemu historykowi, poecie oraz członkowi 
Komisji Edukacji Narodowej47. 

Na gruncie polskim Maria uważana jest za modelowy przykład po-
wieści poetyckiej łączący wzorzec wytworzony przez Byrona z tym, 
który stworzył Scott48. Byronowskimi elementami są głównie motywy 
skłóconego ze światem bohatera oraz podział utworu na dwie pieśni. 
Do komponentów skotyckich natomiast należą sceny batalistyczne oraz 
miłosny wątek Wacława. Maria charakteryzuje się również wątkami 
nadprzyrodzonymi (trudny do jednoznacznej identyfikacji bohater Pa-
cholę) oraz motywem rozpaczy, co jest charakterystyczne dla wzorcu 
byronowskiego.

Maria została podzielona na dwie główne części, z których pierwsza 
wprowadza w najistotniejszą część fabuły, a druga zawiera opis kluczo-
wych dla powieści wydarzeń. Charakterystyczny dla powieści jest achro-
nologizm, a więc taki układ wydarzeń, w którym opowiadane zdarzenia 
nie dzieją się w porządku chronologicznym. Poza tym warte zauważenia 
jest również to, że narrator chętnie wprowadza własne (pesymistyczne) 
obserwacje, dzieląc się nimi z czytelnikiem. Taki zabieg jest zgodny z ogól-
nie pesymistycznym wydźwiękiem całej powieści, gdzie praktycznie od 
początku do końca czytelnik ma świadomość, że ta powieść dobrze się 
nie skończy.

46 Dzięki temu utwór doczekał się wielu wznowień. Oprócz wspominanych w ni-
niejszej pracy można jeszcze wymienić następujące: A. Malczewski, Marja. Powieść 
ukraińska (Warszawa 1907); A. Malczewski, Maria (Kraków 2002); A. Malczewski, 
Marya. Powieść ukraińska (Warszawa 1910); A. Malczewski, Maria (Wrocław 1997). 
Na temat krytyki tekstu Marii, zob. W. Kubacki, «O nowej edycji „Marii”», [w:] A. 
Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Warszawa 1956) 7-30.
47 Zob. H. Gacowa, IV; D. Zawadzka, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczew-
skim i odludkach (Warszawa 2000) 169.
48 Por. S. Pigoń, «Nota wydawcy», w: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (Kra-
ków 1947) 60.



123

dzieJe gerTrudy koMoroWskieJ a dzieJe Marii

6. Fabuła utworu

Maria rozpoczyna się opisem podróży kozaka, co stanowi dla autora pre-
tekst do opisania krajobrazu Ukrainy49. Następnie Malczewski skupia się na 
przybliżeniu opisu zamku bogatego Wojewody. W tym miejscu trwa wielka 
uczta spowodowana pojednaniem się Wojewody z jego synem, Wacławem. 
Powodem konfliktu był potajemny ślub Wacława z córką Miecznika, Marią. 
Związek ten nie był tolerowany przez Wojewodę, ale teraz narrator przed-
stawia ojca Wacława jako pogodzonego z zaistniałą sytuacją. Ta postawa 
bohatera jest jedynie pozorna, ponieważ po zakończeniu uczty obserwacja 
mającego wyruszyć rano oddziału wojsk w połączeniu z dźwiękami wy-
dawanymi przez puszczyka jest zapowiedzią jakiegoś nieszczęścia. Rano 
rozweseleni żołnierze na czele z uśmiechniętym Wacławem opuszczają 
Wojewodę.

W kolejnej odsłonie utworu Malczewski przedstawia rozmawiającą 
ze sobą dwójkę bohaterów: Miecznika oraz córkę Marię. Maria skarży się 
na swój los, na to, że została rozdzielona z ukochanym, a jej teść próbuje 
unieważnić zawarty przez nią związek małżeński. W tym momencie na 
scenie pojawia się posłaniec, który wręcza Miecznikowi list od Wojewody. 
Wojewoda zachęca w nim do porzucenia dawnych uraz, zaprasza do siebie 
Marię, zapewniając ją jednocześnie, że niedługo Wacław do niej przyjedzie. 
Ponieważ jednak w opinii Wojewody jego syn nie jest godny do małżeń-
stwa z tak wspaniałą kobietą, musi udowodnić swoją wartość przez wzięcie 
udziału w wyprawie zbrojnej przeciwko Tatarom. Maria jest uradowana 
treścią listu, jedynie Miecznik zaleca ostrożność i podejrzewa jakiś podstęp.

Niedługo potem na to miejsce przybywa Wacław w otoczeniu rycerzy. 
Zakochani rzucają się sobie w ramiona i okazują, że są szczęśliwy. Szczę-
śliwy jest również Miecznik, który postanawia wyprawić skromną ucztę. 
Co więcej, decyduje się na wzięcie udziału w wyprawie i wspomożenie 
Wacława w walce z Tatarami. Maria ma jednak złe przeczucia i boi się, że 
jej ukochany nie wróci z wyprawy. Spotkanie zakochanych przerywa dźwięk 
trąb informujących o konieczności wyruszenia w drogę. Wacław i Miecznik 

49 Por. E. Feliksiak, „Maria” Malczewskiego. Duch dawnej Polski w stepowym teatrze 
świata (Białystok 1997) 17.
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odjeżdżają na koniach, a Maria zostaje w domu, gdzie oddaje się modlitwie. 
W tym momencie autor kończy pierwszą część dzieła.

Druga część Marii rozpoczyna się wprowadzeniem na scenę wydarzeń 
postaci pacholęcia uskarżającego się na biedę oraz kreślącego ponurą wi-
zję krajobrazu50. Jego pojawienie się w utworze poprzedza bardzo ważne 
wydarzenie, jakim jest przyjazd tzw. masek pod dom Miecznika. Pomimo 
radosnego śpiewania piosenek ich pieśń zwiastuje nadchodzące nieszczęście, 
zawiera bowiem złowrogi refren51. Mimo to zostają wpuszczeni do domu 
Miecznika i skupiają się na naradzie.

W międzyczasie Wacław i Miecznik szykują się do walki. O ile Miecznik 
jest radosny i ochoczo zachęca towarzyszy do walki, o tyle Wacław nie jest 
szczęśliwy. Ma przeczucie nadchodzącej tragedii, czego dowodem jest dla 
niego to, że mając przed oczami twarz Marii, nie jest ona uśmiechnięta, ale 
zalana łzami. Kiedy jednak bohaterowie dostrzegli w oddali grupę Tatarów 
plądrujących pobliską wioskę, rzucili się do ataku. Wojsko podzieliło się na 
dwie grupy, by łatwiej odnaleźć przeciwnika, wskutek czego armia Wacława 
została uszczuplona, co w kontekście wciąż napływających wojsk tatar-
skich groziło porażką. Szala zwycięstwa została jednak odwrócona dzięki 
interwencji wojsk Miecznika, który osobiście odciął głowę chana i przypie-
czętował zwycięstwo wojsk Wacława. Po skończonej bitwie bohaterowie 
odpoczywają pod lasem. Miecznik jest zadowolony i dumny z korzystnego 
przebiegu wydarzeń. Nie waha się już nawet nazywać Wacława swoim 
synem. Syn Wojewody tymczasem nie okazuje zadowolenia. Ciągle ma 
złe przeczucia. Po krótkim odpoczynku za namową Miecznika wsiada na 
koń i wyrusza do ukochanej. Miecznik informuje go, że dołączy do niego 
później, kiedy już dopilnuje wszystkiego na polu walki.

Po przybyciu do domu Miecznika Wacława zastała cisza. Wokół pano-
wała pustka i milczenie, bohater nie dostrzegł też żadnego domownika. Po 
dostrzeżeniu otwartego okna wszedł przez nie do pokoju Marii i zastał swoją 
ukochaną leżącą na łóżku. Dopiero po chwili doszło do niego, że Maria nie 
żyje. Wacław spanikował i wybiegł w kierunku studni w przekonaniu, że 
woda pomoże mu ją ocucić. Właśnie w pobliżu studni dostrzegł Pacholę, 

50 Zob. H. Chojnacki, Polska „poezja północy”. Maria, Irydion, Lilla Weneda (Gdańsk 
1998) 33.
51 „Bo na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie, Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie”.
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które informuje go o przebiegu wydarzeń: śmierci Marii winne są maski, 
które doprowadziły do jej utopienia. Domownicy tymczasem udali się za 
nimi w pogoń. Zasmucony Wacław przebywa jeszcze przez chwilę przy 
zwłokach ukochanej, poprawiając jej ubranie i włosy. Wreszcie dobywa 
miecz i wskakuje na konia, wyruszając w towarzystwie Pacholęcia z domu 
Miecznika w celu dokonania zemsty.

W ostatniej partii utworu Malczewski przedstawia pokrótce pogrzeb 
Marii oraz ostatnie chwile życia Miecznika. Ten z rozpaczy wychodził co-
dziennie z domu o tej samej porze. Pewnego dnia znaleziono go klęczącego 
przy grobie żony i córki.

7. Zestawienie wydarzeń historycznych z fabułą Marii

Już pobieżne przyjrzenie się historycznym wydarzeniom, które stały 
u podstaw warstwy fabularnej Marii, oraz fabułą powieści poetyckiej Mal-
czewskiego pozawala na zauważenie bardzo dużych podobieństw. Odbiorca 
bez większych problemów jest w stanie zauważyć, że tytułowa bohaterka 
utworu Malczewskiego jest wzorowana na Gertrudzie Komorowskiej, postać 
Wacława oparta została na Szczęsnym Potockim, Franciszek Salezy Potocki 
stał się ispiracją dla stworzenia Wojewody, Jakub Komorwski natomiast 
został w powieści poetyckiej przedstawiony jako Miecznik. Główni bo-
haterowie utworu Malczewskiego zatem bez większych problemów mogą 
zostać zidentyfikowani jako konkretne postaci historyczne i czytelnik, zna-
jąc autentyczne wydarzenia z drugiej połowy XVIII wieku, nie powinien 
mieć większych problemów z tym utożsamieniem. Żadnych problemów 
nie sprawia również utożsamienie postaci tzw. masek – są one po prostu 
wzorowane na poplecznikach Wojewody, których ten wysłał w celu odbicia 
Gertrudy. W przedstawionym dotąd zakresie poszczególne utożsamienia są 
raczej oczywiste.

Problem natomiast powstaje w odniesieniu do chyba najbardziej ta-
jemniczego protagonisty powieści poetyckiej, a więc postaci Pacholęcia. 
Ten bohater wydaje się nie mieć bezpośredniego odniesienia w wydarze-
niach historycznych, co jednak da się racjonalnie wytłumaczyć. W po-
wieści Malczewskiego Pacholę występuje jako postać wykraczająca poza 
doczesny bieg historii. Nie wydaje się zatem, żeby autor Marii w ogóle 
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chciał wzorować tego bohatera na jakiejkolwiek postaci historycznej. 
Warto zwrócić uwagę na inne jeszcze trudności. W utworze nie jest 
eksponowana postać matki Marii (żona Miecznika). Wynika to z tego, że 
według fabuły utworu ta kobieta nie żyje. Tymczasem faktycznie matka 
Gertrudy Komorowskiej umarła dopiero pod koniec XVIII wieku, a zatem 
długo po śmierci córki. Co więcej, jak wiadomo z wydarzeń historycz-
nych, swój aktywny wkład w neutralizację rangi zbrodni dokonanej na 
Komorowskiej odegrały Katarzyna Kossakowska oraz żona Franciszka 
Salezego Potockiego. O tych postaciach powieść Malczewskiego spe-
cjalnie nie wspomina.

W odniesieniu do miejsca i czasu akcji również należy zwrócić uwagę 
na zmiany dokonane przez autora. Autentyczne wydarzenia historyczne 
będące podstawą dla warstwy fabularnej Marii rozgrywały się na początku 
drugiej połowy XVIII wieku na Wołyniu. Malczewski tymczasem cofnął czas 
rozgrywanych wydarzeń o około sto lat na XVII wiek52. Zmienił również 
miejsce akcji. W utworze jest nim Ukraina53.

W przypadku szczegółów pojawiających się w utworze zakres zmian 
wprowadzony przez Malczewskiego wydaje się już dużo większy, co nie 
musi od razu wykluczać pewnego stopnia podobieństwa lub jakiejś aluzji czy 
analogii. Jeżeli chodzi o najważniejsze komponenty fabularne utworu, to są 
one zgodne z wydarzeniami historycznymi. Wacław jest zakochany w Marii, 
podobnie jak Szczęsny Potocki był zakochany w Gertrudzie. Przeciwny 
temu związkowi jest ojciec Wacława, Wojewoda, podobnie jak przeciwny 
związkowi swojego syna był Franciszek Salezy Potocki. Miecznik trzyma 
stronę swej córki, podobnie jak stronę swej córki trzymał Jakub Komorwski. 
Maria ostatecznie zostaje uśmiercona, podobnie jak zabita została Gertru-
da. Sprawcą zamachu była grupa tzw. masek wysłanych przez Wojewodę, 
podobnie jak sprawcą śmierci Gertrudy była grupa zbirów wysłanych przez 
Franciszka Salezego Potockiego. Podczas śmierci Marii nie byli obecni 
ani Wacław, ani Miecznik (którzy w tym czasie uczestniczyli w potycz-
ce zbrojnej przeciwko Tatarom), podobnie jak przy śmierci Gertrudy nie 
byli obecni ani Jakub Komorowski ani Szczęsny Potocki. Maski uciekają 

52 Zob. H. Chojnacki, Polska „poezja północy”, 35.
53 Zob. W. Dropiowski, «Wstęp», [w:] A. Malczewski, Marya. Powieść ukraińska 
(Brody 1908) 15.
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z miejsca zdarzenia, podobnie jak z miejsca zdarzenia uciekli wysłali przez 
Potockiego najemnicy.

W przestrzeni wydarzeń podobieństw jest zatem bardzo dużo. W tym 
kontekście należy jednak zwrócić uwagę na inną rzecz, mianowicie na za-
wężenie czasu akcji. Pełna historia nieszczęśliwej miłości Gertrudy i Szczę-
snego Potockiego rozpoczyna się odwiedzinami w domu Komorowskich, 
a kończy zawarciem ugody przez oba rody szlacheckie. W powieści Mal-
czewskiego natomiast zostaje ona zawężona już do wydarzeń po zawarciu 
związku małżeńskiego, a kończy wyprawą Wacława po odnalezieniu zwłok 
ukochanej oraz śmiercią Miecznika. Jeżeli ostatnie sceny utworu odseparuje 
się od zasadniczego wątku powieści, to za ostatnie wydarzenie Marii można 
uznać właśnie wyprawę Wacława.

Obok tych licznych podobieństw obowiązkowo należy również zwrócić 
uwagę na różnice dzielące wydarzenia historyczne od zdarzeń przedstawio-
nych w powieści Malczewskiego. Franciszek Salezy Potocki absolutnie 
nie akceptował związku małżeńskiego zawartego przez syna. Uważał on 
go za gorszący dla jego rodu, ponieważ, jak już zauważono, Komorowscy 
należeli do tzw. klasy średniej, podczas gdy Potoccy wywodzili się z dobrze 
usytuowanego rodu magnackiego. Tymczasem w powieści Malczewskiego 
autor w taki sposób przedstawił Wojewodę, że czytelnik (jak i bohaterowie 
dzieła) odnosi wrażenie, że rzeczywiście ostatecznie przystał na ślub syna. 
Szczęsny Potocki nie musiał dowodzić swej wartości w potyczce zbroj-
nej przeciwko Tatarom, a tymczasem Wacław jest zobligowany przez ojca 
właśnie do takiego zachowania, co ma swoje umocowanie właśnie w tym, 
że ojcec zgodził się na związek małżeński syna. Tymczasem faktycznie 
takiej sytuacji nie było, ponieważ Franciszek Salezy Potocki nigdy zgody 
na ślubu syna nie wyraził, stąd nie mógł sformułować tego rodzaju próby. 
Konsekwentnie kolejne różnice dotyczyć będą rozmów i tego wszystkiego, 
co działo się przed, w trakcie i po wojnie bohaterów z Tatarami. Faktycznie 
najemnicy Potockiego nie zostali wpuszczeni do dworu, gdzie znajdowała 
się Maria, ale dostali się tam znienacka. Tymczasem w powieści zostają 
oni wpuszczeni do grodu przez dworzan Miecznika. W tym miejscu warto 
zauważyć zgodność co do tego, że zabójcy Gertrudy (Marii) przeprowadzili 
swój atak skrycie, z wykorzystaniem podstępu.

Kolejna niebagatelna różnica dotyczy sposobu uśmiercenia Marii. W po-
wieści zostaje ona utopiona w studni, w rzeczywistości tymczasem została 
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ona uduszona pierzynami podczas transportu wozem. Niemniej nawet w tej 
różnicy trzeba zwrócić uwagę na dwie zbieżności. Po pierwsze, w obu przy-
padkach Gertruda (Maria) ma kontakt z wodą (wrzucenie do wody po śmierci 
dla zakrycia śladów, utopienie w studni). Po drugie, w obu przypadkach 
Gertruda (Maria) umiera wskutek braku powietrza. Inną istotną różnicą 
jest stosunek męża do śmierci żony. W powieści jest on przedstawiony jako 
czuły człowiek troszczący się nawet po śmierci swojej ukochanej o jej ciało, 
faktycznie natomiast Szczęsny Potocki, wskutek kontrolii rodzicielskiej, po 
śmierci Gertrudy spędzał czas za granicą. Wreszcie bardzo istotna różnica 
dotyczy ostatniej sceny powieści. W utworze Malczewskiego Wacław do-
siada konia i w towarzystwie Pacholęcia wyrusza w celu dokonania zemsty. 
W rzeczywistości Szczęsny Potocki nie ośmieliłby się dokonać zemsty na 
własnym ojcu, czego dowodem jest choćby okazanie mu posłuszeństwa 
w sprawie wyjazdu za granicę.

8. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba wskazania zakresu podo-
bieństw oraz różnic pomiędzy autentycznymi wydarzeniami z drugiej poło-
wy XVIII wieku, na których oparta została powieść Antoniego Malczewskie-
go, oraz wydarzeniami wyłaniającymi się z fabuły utworu. Realizacja celu 
badawczego pracy była możliwa m.in. dzięki analizie utworu. Opracowanie 
zostało ustrukturyzowane w sześciu częściach. Najpierw przedstawiono 
biografię Malczewskiego. Następnie przybliżono autentyczne zdarzenia 
związane ze śmiercią Gertrudy Komorowskiej. Potem scharakteryzowano 
powieść poetycką jako gatunek literacki. Później przybliżono ogólne cechy 
analizowanej powieści Malczewskiego oraz streszczono jej fabułę. Wreszcie 
opracowanie zwieńczyło zestawienie wydarzeń historycznych z wydarze-
niami fabularnymi utworu.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić stosunkowo spory 
stopień zbieżności pomiędzy powieścią Malczewskiego a autentycznymi 
wydarzeniami z drugiej połowy XVIII wieku. Owe zbieżności nie dotyczą 
jedynie makropoziomu, ale pokrywają się również na mikropoziomie. Rzecz 
jasna występują równocześnie pewne istotne różnice, które mają swoje 
umotywowanie w nieco zmienionej warstwie fabularnej utworu. Kwestią, na 
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którą na pewno należy zwrócić uwagę, jest sprytny zabieg Malczewskiego 
przejawiający się w czynieniu pewnych aluzji do autentyczych wydarzeń 
w tych akcjach, które celowo zmienił. Przykładem jest postępowanie ma-
sek. Chociaż w utworze zostają one zaproszone na dwór, to jednak autor 
podkreśla ich podstęp, czyli dokładnie tę samą cechę, którą wykazywali się 
najemnicy wysłani przez Franciszka Salezego Potockiego.
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The history of Gertruda Komorowska and Maria. The comparison 
of history and plot on the basis of Antoni Malczewski’s tale

The main purpose of the paper is an attempt of finding out the similar and difference range 
between a plot of Antoni Malczewski’s Maria and historical events from XVIII century 
which were a basic for Malczewski’s work. The paper purpose realization is possible 
thanks to analysis of Malczewski’s Maria. The paper was divided into six parts. In the first 
one the Malczewski’s biography was presented. In the second one the historical events 
connected to Gertruda Komorowska were presented. In the third one the tale as a literary 
genre was presented. In the fourth one the main feathers of Malczewski’s Maria were 
presented. In the fifth one the plot of Maria was summarized. In the last one the historical 
events to plot of tale were compared and correlated. On the basis of the analysis it should 
be claimed that there is a big similarity range between historical events and plot of tale. 
Malczewski did not feel a bonded by historical events and he changed action in his tale.

Keywords:  Antoni Malczewski; Maria; Gertruda Komorowska; Szczęsny Potocki; Fran-
ciszek Salezy Potocki; Romanticism; tale
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Dawid Mielnik

Parawizualność w drugim zbiorze wierszy Nabożnych 
westchnień Mikołaja Mieleszki1

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania relacji pomiędzy słowem pisanym a obrazem 
zawartym w emblemacie ikonograficznym na przykładzie wybranych utworów Naboż-
nych westchnień autorstwa Mikołaja Mieleszki. Materiałem źródłowym niniejszego opra-
cowania jest drugi zbiór wierszy wspomnianego dzieła. Realizacja celu pracy jest możliwa 
dzięki analizie piętnastu utworów wchodzących w skład drugiej części Nabożnych wes-
tchnień, która została dedykowana osobom częściowo już zaprawionym w cnocie i pra-
gnącym doskonalić się w moralności chrześcijańskiej. Praca została podzielona na dwie 
części. Najpierw przeanalizowano wiersze stanowiące materiał źródłowy niniejszego 
opracowania. Następnie ukazano związek między słowem pisanym a obrazem. W świetle 
przeprowadzonych analiz można zaobserwować ścisłą korelację istniejącą pomiędzy sło-
wem pisanym a obrazem. Mieleszko dąży do przedstawienia dużej liczby szczegółów oraz 
ukazuje jeden z dwóch stanów (wyjściowy lub docelowy).

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

1. Wprowadzenie

W zbiorze artykułów zatytułowanym Pytania niecierpliwe 2018 pojawił 
się artykuł naukowy Dawida Mielnika pt. Parawizualność w Nabożnych 
westchnieniach Mikołaja Mieleszki2. W tekście tym autor podjął się próby 
pokazania relacji funkcjonującej pomiędzy słowem a obrazem we wspo-
mnianym utworze autorstwa polskiego pisarza epoki baroku. Analizy te 
ze względów formalnych autor ograniczył jedynie do pierwszego zbioru 
wierszy Nabożnych westchnień Mikołaja Mieleszki dedykowanego osobom, 
1 Powstanie niniejszego opracowania zainspirowane zostało tematem przygotowywa-
nym przez autora w ramach pracy zaliczeniowej ćwiczeń historia literatury staropolskiej.
2 Zob. D. Mielnik, «Parawizualność w Nabożnych westchnieniach Mikołaja Mielesz-
ki», w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2018 (Lublin 2018) 92-115.
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które podejmują dopiero pierwsze kroki na drodze do nawrócenia. Jako że 
wspomniany utwór barokowego pisarza posiada jeszcze dwa kolejne zbiory 
wierszy, wydaje się rzeczą cenną i potrzebną dokończyć rozpoczęte badania.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia relacji pomię-
dzy słowem pisanym a obrazem w Nabożnych westchnieniach Mikoła-
ja Mieleszki. Materiałem źródłowym niniejszej pracy będzie drugi zbiór 
wierszy wspomnianego dzieła barokowego pisarza dedykowany osobom, 
które już częściowo zaprawili się w cnocie i pragną dalszego samorozwoju 
duchowego3. Realizacja celu pracy będzie możliwa dzięki analizie wierszy 
wchodzących w skład drugiej części Nabożnych westchnień. Pracowanie zo-
stanie podzielone na dwie główne części. Pierwsza, znacznie obszerniejsza, 
w całości poświęcona zostanie analizom piętnastu wierszy wchodzących 
w skład drugiego zbioru Nabożnych westchnień. Druga część pracy ukaże 
relacje pomiędzy słowem a obrazem na przykładzie przeanalizowanego 
materiału badawczego. Zagadnienia związane z tematyką emblematyki 
i parawizualności, jako że zostały podjęte we wspomnianym opracowaniu, 
nie będą podejmowane w niniejszej pracy4.

2. Drugi zbiór wierszy

Pierwszy utwór5 drugiej księgi Nabożnych westchnień Mikołaja Mie-
leszki przenosi czytelnika w realia duchowej wojny toczącej się w duszy 

3 Również i w tym przypadku ze względów formalnych i ograniczeń ilościowych ni-
niejszej pracy nie uda się przeanalizować wszystkich pozostałych wierszy. Trzeci zbiór 
wierszy trzeba będzie przeanalizować w jeszcze odrębnym studium.
4 Autor odsyła również do następujących studiów: P. Buchwald-Pelcowa, «Na pograni-
czu emblematów i stemmatów», w: A. Morawińska, Słowo i obraz. Materiały Sympozjum 
Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (Warszawa 1982) 73-95; H. Dziechciń-
ska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski (Warszawa 1987); H. Dziechcińska, 
«Parawizualność literatury staropolskiej jako element ówczesnej kultury», w: A. Mora-
wińska, Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii 
Nauk (Warszawa 1982) 97-112; J. Pelc, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk 
plastycznych (Kraków 2002); J. Pelc, «Emblemat», w: T. Michałowska, Słownik literatury 
staropolskiej (Wrocław 2002) 194-197; T. Kostkiewiczowa, «Emblemat», w: J. Sławiński, 
Słownik terminów literackich (Wrocław 2002) 127-128.
5 Zob. Mikołaj Mieleszko, «Nabożne westchnienia», [w:] M. Mieleszko, Emblematy 
(Warszawa 2010) 108-109.
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ludzkiej. Przedmiotem batalii jest akt posłuszeństwa jednemu z dwóch po-
rządków: światowemu lub duchowemu. Podmiot liryczny opisuje swoje 
własne rozdarcie spowodowane niepewnością co do wyboru, którego ma 
dokonać. Rzecz jasna opowiedzenie się za jedną możliwością w sposób 
automatyczny wyklucza drugą opcję. Ostatecznie, pomimo silnego od-
działywania na bohatera uciech światowych, ten decyduje się na wybranie 
Bożego prawa i postępowanie według przykazań Dekalogu. Przypisany do 
tego wiersza emblemat ikonograficzny zarysowuje przed czytelnikiem na 
pierwszym planie trzy postaci: człowieka oraz dwóch aniołów znajdują-
cych się po obu jego stronach od frontu oraz za plecami. Anioł znajdujący 
się za plecami dzierży w dłoni łuk oraz przepasany jest strzałami. Anioł 
znajdujący się na przodzie człowieka natomiast trzyma przed sobą dwie 
kamienne tablice symbolizujące dekalog. Człowiek zdecydowanie kładzie 
swoją prawą dłoń na górnej części kamiennej tablicy, a drugą ręką odpycha 
anioła z łukiem usiłującego przeciągnąć go na swoją stronę. Warto również 
podkreślić obecność woła i szkapy na drugim planie obrazu.

Kolejny wiersz Mieleszki6 przedstawia czytelnikowi obraz refleksji 
podmiotu lirycznego, który podjął decyzję o pielgrzymce do nieba. Bohater 
jest świadomy tego, że podróż ta nie należy do bezpiecznych, ponieważ 
wiele osób zdążyło zabłądzić w jej trakcie oraz popaść w różne pułapki, 
które uniemożliwiają im dalszą wędrówkę. Podmiot liryczny wprost nazywa 
wędrówkę do nieba podróżą przez rozległy labirynt. Bohater, stawiając sobie 
pytania o to, kto może być jego przewodnikiem w tej niebezpiecznej podróży, 
udziela za chwilę odpowiedzi. Według niego pomoc może mu okazać sam 
Bóg, od którego oczekuje zrzucenia mu linii. To właśnie dzięki niej podmiot 
liryczny spodziewa się bezpiecznie i bez najmniejszej przeszkody przejść 
pomyślnie przez kręty labirynt. Towarzyszący temu utworowi obraz przed-
stawia skomplikowany architektonicznie labirynt z widocznym wyjściem 
na dalszym planie. Pierwszy plan wypełnia postać ludzka wyposażona w kij 
oraz trzymająca prawą ręką długą linę, której koniec umieszczony został 
w odległym planie poza labiryntem. Przedstawiona została tam wysoka 
wieża na wzniesieniu, na szczycie której znajduje się anioł trzymający dru-
gi koniec liny. Warto podkreślić, że w samym labiryncie znajduje się kilka 
ludzkich postaci usiłujących, z wyraźnym trudem, wydostać się z pułapki.

6 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 110-111.
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Trzeci utwór7 drugiej części Nabożnych westchnień kreśli przed czy-
telnikami obraz małego dziecka, które bez cudzej pomocy nie jest w stanie 
prawidłowo chodzić. Autor wiersza zauważa, że żeby zostało ono przyuczone 
do tej umiejętności, matka posługuje się specjalnym wózkiem, który ma 
na celu pomóc mu w utrzymaniu równowagi niezbędnej do prawidłowe-
go chodzenia. Ten motyw zostaje następnie przeniesiony przez autora na 
płaszczyznę duchową. Podmiot liryczny pragnie, żeby Stwórca wspomógł 
go w obranej przez niego wędrówce do tego, co cnotliwe, i również nauczył 
go chodzić po to, żeby podmiot liryczny był w stanie łatwo wybierać to, co 
prawe. Ilustrujący ten wiersz obraz przedstawia dwie postaci na pierwszym 
planie: anioła oraz postać ludzką. Postać ludzka znajduje się w rodzaju ja-
kiegoś wózka zakończonego u spodu czterema kółkami umożliwiającymi 
jego łatwe przemieszczanie się. Anioł z kolej zobrazowany został naprze-
ciwko tej postaci w pozie wyraźnie sugerującej, iż zachęca on człowieka 
do zmierzania w jego stronę.

Kolejny wiersz Mieleszki8 przedstawia czytelnikowi sytuację opisaną 
przez autora w kategoriach prawdopodobieństwa. Podmiot liryczny zwraca 
się do Boga z prośbą o interwencję w przypadku, gdyby został zwiedziony 
przez pokusy świata i zapragnął zejścia z obranej uprzednio drogi do nieba, 
powracając do dawnego sposobu życia, z którego zrezygnował. W takim 
przypadku podmiot liryczny udziela Stwórcy pozwolenia na to, żeby karcił 
go w różny sposób. Wiersz dość szczegółowo opisuje poszczególne sposo-
by sprowadzenia podmiotu lirycznego na właściwą drogę, ale zasadnicze 
przesłanie jest takie, że Bóg ma prawo uciekać się nawet do rozwiązań siło-
wych. Towarzyszący temu utworowi emblemat ikonograficzny przedstawia 
na pierwszym planie dwie postaci: bohatera ludzkiego oraz anioła. Postać 
ludzka klęczy na ziemi z rękami podniesionymi ku górze. Postawa ta wy-
raźnie sugeruje próbę obrony przed napastnikiem. Przed nią przedstawiony 
został anioł dzierżący w lewej dłoni rózgę, a w prawej – piorun, którego 
jeden koniec wychodzi z chmury znajdującej się nad aniołem, a drugi skie-
rowany jest w stronę postaci ludzkiej. Warto zwrócić uwagę na dwa kolejne 
szczegóły: maskę, która została nałożona na twarz anioła, oraz na kometę 
wzbijającą się w niebo na dalszym planie obrazu.

7 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 112-113.
8 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 114-115.
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W kolejnym utworze9 Nabożnych westchnień autor przedstawia świat 
doczesny jako miejsce usiłujące za wszelką cenę odwieść podmiot lirycz-
ny od obranej przez niego drogi prawości. W wierszu wyraźnie zostało 
zaznaczone, że przylgnięcie do pokus świata jest w stanie sprowadzić na 
człowieka wieczne potępienie i pozbawienie go możliwości oglądania Boga. 
W obliczu tego niebezpieczeństwa podmiot liryczny widzi tylko jedną moż-
liwość uchronienia się przed zagrożeniem – nie spoglądać na rzeczy mogące 
go odwieść od Boga. Właśnie w tym kontekście w ostatniej części utworu 
pojawia się wyraźna prośba do Stwórcy, żeby zakrył on wzrok podmiotu 
lirycznego przed tymi wszystkimi niebezpieczeństwami. Poprzedzający 
ten utwór emblemat ikonograficzny przedstawia na pierwszym planie dwie 
postaci: człowieka oraz anioła. Dodatkowo na dalszym tle zarysowana jest 
nieco słabiej widoczna postać kobieca. Postać ludzka przedstawiona została 
podczas poruszania się z rękami wyciągniętymi przed siebie. Ten gest boha-
tera jest zrozumiały w obliczu faktu, że za nią znajduje się wspomniany anioł 
zasłaniający obiema dłońmi oczy człowieka. Głowa istoty nadprzyrodzonej 
zwrócona jest w kierunku słabiej zarysowanej postaci drugiego planu. Postać 
kobieca została przedstawiona w bogato zdobionym stroju jako krocząca 
w kierunku dwóch głównych bohaterów emblematu ikonograficznego.

Szósty wiersz10 drugiej części dzieła Mieleszki kreśli przed czytelnikiem 
obraz różnych kosztowności związanych ze światem doczesnym, które, 
choć wielu osobom mogą się wydawać wartościowe i cenne, to jednak dla 
podmiotu lirycznego nie mają żadnej większej wartości. Autor zauważa, 
że przed Bogiem wszystkie doczesne kosztowności nie mają tak naprawdę 
żadnego większego znaczenia, a prawdziwym skarbem dla Stwórcy jest 
praktykowanie czynów cnotliwych. W kontekście tego spostrzeżenia pod-
miot liryczny prosi Boga o przekazanie mu prawdziwego skarbu, jakim są 
Boże przykazania. Towarzyszący temu wierszowi emblemat ikonograficzny 
ponownie przedstawia na pierwszym planie dwie postaci: człowieka oraz 
anioła. Człowiek zaprezentowany został w postawie klęczącej, lewą swo-
ją dłoń kieruje ku znajdujących się po jego lewej stronie kosztowności11, 
w prawej zaś trzyma serce zwrócone w kierunku istoty nadprzyrodzonej. 
9 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 116-117.
10 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 118-119.
11 Sposób rozłożenia palców tej dłoni wyraźnie sugeruje, że człowiek dystansuje się od 
tych kosztowności i nie chce ich posiąść.
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Anioł z kolej trzyma w swoich dłoniach dwie kamienne tablice zwrócone 
w kierunku klęczącego człowieka.

Kolejny wiersz12 Nabożnych westchnień osadzony został w realiach 
wędrówki w celach rekreacyjnych. Posługując się wyraźnymi kategoriami 
antropomorficznymi, autor zauważa, że Jezus, wskutek przebywania w hała-
śliwym i zatłoczonym mieście, został ogarnięty przez zmęczenie i potrzebuje 
jakiegoś odpoczynku13. Podmiot liryczny uważa, że właściwym miejscem 
rekreacji będzie przestrzeń poza miastem gdzieś na polu lub roli. Ponie-
waż, jak można zakładać z logiki utworu, miejsca te są nieznane Synowi 
Bożemu, podmiot liryczny wyraża swoją gotowość zaprowadzenia Jezusa 
w docelowe miejsce. Poprzedzający ten utwór emblemat ikonograficzny 
przedstawia dwie postaci: człowieka oraz anioła. Sceneria obrazu posiada 
również bramę miejską, co sugeruje, że obydwaj bohaterowie opuszczają 
miasto i kierują się w stronę przestrzeni podmiejskich. Obydwaj bohaterowie 
dzierżą w swych dłoniach kije podróżne, człowiek zaś dodatkowo odziany 
jest w strój wędrowca. Warto zauważyć, że postać ludzka trzyma dłoń anioła, 
co wyraźnie sugeruje, że jest jego przewodnikiem.

Ósmy utwór analizowanego zbioru wierszy Mieleszki14 rozpoczyna 
wyznanie podmiotu lirycznego dotyczące szczerej chęci naśladowania Boga. 
Bohater wyznaje, że to jego szczere pragnienie jest jednak weryfikowane 
przez ludzką ułomność, która nie pozwala mu na realizację woli. Antagonizm 
zostaje przez podmiot liryczny wzmocniony przywołaniem duszy oraz ciała. 
O ile duch ludzki jest skory do podążania za Bożymi wskazaniami i chętnie 
chce szukać Stwórcy, o tyle ciało skutecznie uniemożliwia, a w najlepszym 
razie znacząco utrudnia, duszy kontakt z Chrystusem. W końcówce wiersza 
bohater raz jeszcze wyraża swoją gotowość do przezwyciężania słabości 
ciała, posługując się przy tej okazji obrazem woni, za którą jest gotowy 
podążać. Towarzyszący temu utworowi emblemat ikonograficzny przedsta-
wia dwie postaci: anioła oraz człowieka. Anioł znajduje się na pierwszym 
planie, podczas gdy bohater ludzki przedstawiony został na drugim planie 
w postawie leżącej. Charaterystycznie wyciągnięta przez niego prawa ręka 
sugeruje z jednej strony jego niemoc, z drugiej zaś – prośbę o pomoc. Anioł 
12 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 120-121.
13 Bardzo znamienne jest to, że autor wprost pisze o Jezusie: „wszak człowiek jesteś, 
potrzebujesz wczasu”.
14 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 122-123.
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w swojej lewej dłoni trzyma przedmiot przypominający pochodnię, z której 
wydobywa się gęsty dym skierowany w stronę bohatera ludzkiego.

Kolejny wiersz Nabożnych westchnień15 otwierają retoryczne pytania 
podmiotu lirycznego, w których bohater wyraża pragnienie troskliwego 
opiekowania się Chrystusem. Należy podkreślić, że Jezus został w tym 
utworze zaprezentowany jako małe dziecko wymagające opieki ze strony 
osób dorosłych. W ten sposób autor utworu nawiązuje do najwcześniej-
szych lat życia Chrystusa na ziemi. Podmiot liryczny bardzo ochoczo wy-
raża swoją całkowitą gotowość opiekowania się swoim Panem i doradzania 
Jego przeróżnym potrzebom. Bohater nawiązuje do różnych elementów 
będących typowymi przedmiotami przeznaczonymi dla dzieci, jak wózek 
czy kolebka, oraz do czynności wykonywanych przy dziecku, jak ścielenie 
łóżka czy śpiewanie dobranocek. Bardzo ważna jest końcówka utworu, gdzie 
podmiot liryczny wyraża myśl, że usługiwanie Chrystusowi ma w ostatecz-
nym rozrachunku przełożyć się na jego prawe życie, a zatem ma odmienić 
go moralnie. Emblemat ikonograficzny poprzedzający dziewiąty wiersz 
drugiej księgi przedstawia na pierwszym planie dwóch bohaterów: małego 
anioła oraz człowieka. Bohater ludzki trzyma anioła na rękach, a jego lewa 
dłoń znajdująca się na twarzy trzymanego niemowlęcia wyraźnie sugeruje 
troskliwość i opiekę. Po lewej stronie postaci znajduje się kołyska, przed-
stawiona przestrzeń zaś sugeruje jakieś bliżej nieokreślone pomieszczenie 
zamknięte, zapewne jakiś pokój.

Dziesiąty wiersz analizowanego zbioru autorstwa Mikołaja Mieleszki16 
osadzony został w kontekście nocy. Podmiot liryczny wyznaje, że często 
budził się w nocy i zapalał światło po to, żeby odnaleźć leżącego na łożu 
Boga. Tak się jednak nie działo. Za każdym razem bohater nie odnajdywał 
tam Chrystusa. Ten fakt stał się podstawą refleksji podmiotu lirycznego 
dotyczącą wyjaśnienia takiego stanu rzeczy. Doszedł on do wniosku, że 
Jezus przez sam swój przykład dał do zrozumienia, że nie przyszedł On na 
ziemię dla wygód światowych, stąd szukanie go wśród zbytków tego świata 
jest bezsensowne. Dowodem potwierdzającym taki tok rozumowania jest 
fakt, że Chrystus poniósł haniebną śmierć na krzyżu, który z wielu wzglę-
dów był dla Niego bardzo niekomfortowy. W ostatniej części utworu pod-

15 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 124-125.
16 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 126-127.
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miot liryczny w oparciu o poczynione obserwacje decyduje się na aplikację 
Chrystusowego wzoru postępowania do własnego życia. Skoro Syn Boży 
nie chciał wygód, ale przyjął trudy życia, tak samo bohater decyduje się na 
rezygnację z dóbr doczesnych po to, żeby one nie utrudniły mu przystępu 
do Jezusa, a utwierdziły go w zachowywaniu cnoty oraz dobrym, moralnym 
życiu. Towarzyszący temu utworowi emblemat ikonograficzny przedsta-
wia sypialnię w porze nocnej. W centrum obrazu znajduje się wielkie łoże 
z kurtyną. Za łóżkiem zaprezentowany został bohater ludzki trzymający 
lampę rozświetlającą tę część pomieszczenia, w której jest umiejscowione 
łoże. Za łóżkiem z drugiej strony znajduje się anioł. Przyciśnięte do piersi 
ręce sugerują chęć ogrzania ciała, co każe wnioskować, że jest mu zimno.

Kolejny utwór Nabożnych westchnień17 w pewnym sensie można uznać 
za kontynuację myśli wyrażonych w poprzednim wierszu. Przedstawiona 
treść utworu rónież sugeruje kontekst nocny oraz ponownie pojawia się 
łoże będące bardzo ważnym elementem bezpośrednio poprzedzającego 
wiersza. Podmiot liryczny wyznaje, że nie jest w stanie przespać nocy, 
ponieważ nie ma najmniejszej ochoty spać. Ten stan zachęca bohatera do 
podjęcia refleksji nad własnym życiem. Ze względu na wygody, których 
doświadcza w życiu doczesnym, nie jest skory do szukania Jezusa i do 
podążania Bożymi przykazaniami, ponieważ dostatek uczynił podmiot 
liryczny osobą leniwą. Wspominając, że Jezus był gotowy opuścić niebo 
i zgodzić się na trudności egzystencji ludzkiej, podmiot liryczny decyduje 
się na przezwyciężenie wygodnego życia i podjęcie próby odnalezienia 
Chrystusa. Początkowo bohater decyduje się na szukanie Pana na rynku 
miasta, niemniej po chwili rezygnuje z tego pomysłu. Dochodzi on do 
wniosku, że Jezus nie może przebywać wśród wrzawy, ale należy Go szu-
kać w jakimś zaciszu. Emblemat ikonograficzny poprzedzający ten utwór 
przedstawia bohatera ludzkiego, postać anioła, jednego bohatera zwierzę-
cego oraz jedną postać niemożliwą do zidentyfikowania. W centralnym 
planie przedstawiona została postać ludzka opuszczająca łoże z charakte-
rystyczną kurtyną. Bezpośrednio przed bohaterem zaprezentowany został 
pies, a nieco dalej widać fragment postaci trzymającej zapaloną pochodnię. 
Za kurtyną otaczającą łoże znajduje się anioł potajemnie przyglądający 
się poczynaniom głównego bohatera.

17 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 128-129.
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Dwunasty wiersz autorstwa Mikołaja Mieleszki18 wyraźnie odchodzi od 
tematyki nocy, zachowując jednak motyw poszukiwania Chrystusa. Podmiot 
liryczny wypytuje strażników bramy miasta, w którym najprawdopodobniej 
mieszka (choć tekst tego bezpośrednio nie stwierdza), czy widzieli najważ-
niejszą dla niego osobę, czyli Jezusa. Warto zauważyć, że na podstawie treści 
utworu można wywnioskować, że strażnicy nie udzielili odpowiedzi na to 
pytanie. W każdym razie w pewnym momencie podmiot liryczny osiągnął 
swój cel, tzn. zobaczył Chrystusa, do którego zaraz pobiegł po to, żeby Go 
wyściskać. Fakt spotkania Chrystusa stanowi dla bohatera powód wielkiej 
radości, którą wyraża w słowach bezpośrednio do Niego skierowanych. 
Jednocześnie podmiot liryczny składa obietnicę, że już nigdy nie opuści 
swojego Boga. Towarzyszący temu utworowi emblemat ikonograficzny 
przedstawia na drugim planie okolice bramy miejskiej, od której ciągną się 
umocnione mury. Na pierwszym planie widać dwie postaci: bohatera ludz-
kiego oraz anioła, którzy mocno się przytulają. Za nimi na bramie miejskiej 
znajduje się inny bohater ludzki, najprawdopodobniej strażnik, co można 
wywnioskować po jego rynsztunku, przy bramie zaś jakiś inny bohater, 
prawdopodobnie mieszkaniec miasta.

Następny wiersz Nabożnych westchnień19 otwiera refleksja podmiotu 
lirycznego na temat różnych trosk ludzi oraz różnych przedmiotów pokłada-
nych przez nich nadziei. Niektórzy, jak zauważa bohater, szukają gwarancji 
swojej egzystencji w bogactwach, inni ufają osiągnięciom nauki, jeszcze 
inni natomiast ubóstwiają sztukę. Są wreszcie i tacy, którzy stawiają na 
ludzką przyjaźń jako gwarant własnego sukcesu. W dalszej części utwo-
ru podmiot liryczny po kolei odrzuca stałość wszystkich wymienionych 
gwarancji spokojnego życia. Bohater zauważa, że bogactwa mogą zostać 
łatwo zniszczone przez szalejące burze, wobec którego są bezradni zarówno 
rzemieślnicy i ludzie sztuki, jak również naukowcy. W tej trudnej sytuacji 
nawet przyjaciele mogą okazać się zawodni. W świetle tak zarysowanych 
perspektyw podmiot liryczny wyraża tylko jeden pewny punkt oparcia – 
jest nim Bóg. W ostatniej części wiersza bohater wyraża swoją gotowość 
na całkowite zdanie się na Stwórcę i ufanie tylko Jemu. Poprzedzający ten 
utwór emblemat ikonograficzny przedstawia dwie postaci: bohatera ludz-

18 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 130-131.
19 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 132-133.
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kiego oraz anioła. Zaprezentowani oni zostali na pierwszym planie. Anioł 
niesie na swych barkach bohatera ludzkiego, który trzyma w prawej ręce 
kotwicę. Na dalszym planie widać morze oraz szalejącą burzę. Po lewej 
stronie można zaobserwować tonący statek oraz kilku rozbitków, po lewej 
stronie zaś – latarnię morską.

Przedostatni wiersz Mikołaja Mieleszki z drugiego zbioru Nabożnych 
westchnień20 wprowadza kolejny ważny przedmiot będący źródłem roz-
myślań bohatera nad własnym życiem. Tym przedmiotem jest krzyż, na 
którym, jak stwierdza podmiot liryczny, został ukrzyżowany Jezus. Bohater 
zauważa, że krzyż nie zawsze miał tak duże znaczenie. Przed męczeńską 
śmiercią Chrystusa osoba wisząca na drzewie uchodziła za przeklętą, co ma 
swoje potwierdzenie w pismach Starego Testamentu, zwłaszcza w Księdze 
Powtórzonego Prawa. Jednak z chwilą rozpostarcia na nim ramion Syna 
Bożego stał się przedmiotem świętym. W drugiej części utworu podmiot 
liryczny zwraca się bezpośrednio do Jezusa, wyznając swoją szczerą chęć 
przebywania pod cieniem zbawczego krzyża. Bohater wierzy, że w ten spo-
sób odnajdzie ukojenie dla własnej duszy oraz uniknie losu ludzi potępionych 
w piekle. Towarzyszący temu wierszowi emblemat ikonograficzny osadzony 
został w przestrzeni jakiegoś lasu. Na pierwszym planie zaprezentowane 
zostały dwie postaci: bohater ludzki oraz anioł. Anioł przedstawiony został 
jako osba przybita do drzewa znajdującego się tuż za nim – w dłoniach 
i nogach bohatera nadrzyrodzonego widać wbite gwoździe. Drzewo zostało 
zaprezentowane w taki sposób, że jego konary rozciągają się w dwie strony, 
umożliwiając tym samym aniołowi rozpostarcie ramion. Przed aniołem 
znajduje się bohater ludzki. Siedzi on w pobliżu krzyża, unosząc nieco gło-
wę i patrząc na przybitego do drzewa anioła. Warto jeszcze zwrócić uwagę 
na dwa szczegóły. Emblemat sugeruje cień w miejscu, w którym znajduje 
się człowiek (świadczy o tym rozjaśnienie obrazu na dalszej części planu), 
drzewo natomiast zostało przedstawione z owocami, co zapewne ma nawią-
zywać do biblijnego drzewa edeńskiego.

Ostatni wiersz Mikołaja Mieleszki zawarty w drugim zbiorze Naboż-
nych westchnień21 wprowadza motyw muzyczny. Bohater przedstawia 
Jezusa jako tego, kto wykonuje piękny śpiew zachęcający do naślado-

20 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 134-135.
21 Zob. Mikołaj Mieleszko, „Nabożne westchnienia”, 136-137.



141

ParaWizualność W drugiM zBiorze Wierszy naBożnych WesTchnień MikoŁaJa Mieleszki

wania go. Niemniej podmiot liryczny nie chce podjąć tego zaproszenia. 
Tłumaczy się on specyficzną sytuacją, w której się znalazł. Uważa on, że 
świat, na którym przebywa, oferuje niewłaściwy dla niego rodzaj muzyki, 
takiej muzyki, która nie przynosi mu ukojenia. Bohater zauważa, że nawet 
bardzo piękne koncerty nie są w stanie go zaspokoić i dać mu ukojenie. 
Podmiot liryczny składa jednak obietnicę Chrystusowi, że po ziemskim 
pielgrzymowaniu i dostaniu się do nieba będzie śpiewać Jezusowi radosne 
piosenki. Piosenek światowych natomiast szerze się wyrzeka. Poprzedza-
jący ten wiersz emblemat ikonograficzny przedstawia dwie postaci: boha-
tera ludzkiego oraz anioła. Anioł trzyma w prawej ręce książkę, z której 
najprawdopodobniej czyta coś (lub śpiewa) człowiekowi. Ten tymczasem 
charakterystycznymi gestami rąk daje do zrozumienia, że nie jest zain-
teresowany słuchaniem swego towarzysza. Scena została przedstawiona 
w realiach pozamiejskich, na obrazie znajdują się również jakieś przed-
mioty, prawdopodobnie instrumenty muzyczne.

3. Relacja słowa i obrazu w utworze Mieleszki

Jak zostało już zauważone w artykule poświęconym analizom pierw-
szego zbioru Nabożnych westchnień, Mieleszko korzystał z szerokiego ro-
zumienia zjawiska parawizualności (dosłowne uzupełnianie tekstu przez 
towarzyszący mu obraz)22. Również i w tym przypadku dobrane przez autora 
emblematy ikonograficzne nie są przypadkowe, ale często bardzo dobrze 
odzwierciedlają istotę tego, co Mieleszko chciał przekazać w swych wier-
szach. Charakterystyczną cechą emblematyki wykorzystanej przez autora 
jest uchycenie jednego momentu procesu nieustannego zwracania się ku 
Bogu, a więc przechodzenia od stanu grzechu do stanu łaski: Mieleszko 
prezentuje albo stan początkowy, albo końcowy23. Warto zauważyć, że au-
tor troszczy się również o przedstawianie różnych, wydawałoby się, mniej 
istotnych detali obecnych w wierszu, które jeszcze mocniej zespalają tekst 
pisany z ikonograficznym emblematem.
22 Zob. D. Mielnik, «Parawizualność w Nabożnych westchnieniach Mikołaja Mielesz-
ki», 103.
23 Zob. D. Mielnik, «Parawizualność w Nabożnych westchnieniach Mikołaja Mielesz-
ki», 103.
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W odniesieniu do momentów uwiecznionych w emblemacie ikono-
graficznym należy zauważyć, że przedstawiają one jeden z dwóch stanów: 
wyjściowy albo docelowy. Przykładowo w wierszu dziewiątym emblemat 
przedstawia to, co w wierszu jest prośbą autora, a zatem stan docelowy24. 
Z kolei w utworze ósmym emblemat przedstawia stan wyjściowy: w wier-
szu bohater prosi o możliwość wstania i podążania za Chrystusem, obraz 
tymczasem przedstawia człowieka leżącego na ziemi, a zatem jeszcze przed 
podniesieniem się.

Przykładów ukazujących wspomnianą dbałość o szczegółowość na 
emblematach ikonograficznych można podać wiele, w tym miejscu warto 
jedynie wspomnieć o kilku wybranych. W utworze czwartym tekst pisany 
wspomina o piorunach i komecie, którymi Bóg ma się posługiwać w celu 
nawrócenia autora. O ile pierwszy ze wspomnianych elementów został 
przedstawiony bardzo wyraźnie jako rodzaj bicza, którym posługuje się 
Chrystus, o tyle również komenta jest możliwa do zaobserwowania na em-
blemacie w górnej jego części. W dwunastym wierszu drugiej części cyklu 
autor zatroszczył się nawet o umieszczenie na emblemacie tak mało istotnego 
szczegółu, jak pilnujący bramę starżnik, o którym wspomina tekst pisany. 
W trzynastym utworze w szalejącym sztormie odbiorca jest w stanie zaob-
serwować rozbitków oraz tonącą łódź, a więc elementy, które pojawiły się 
w słowie pisanym, można powiedzieć zupełnie „przy okazji”.

4. Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba ukazania relacji pomiędzy słowem 
pisanym oraz obrazem w wybranych utworach Nabożnych westchnień au-
torstwa Mikołaja Mieleszki. Materiałem źródłowym opracowania był drugi 
zbiór wierszy tego dzieła pisarza epoki baroku. Ów zbiór został zadedyko-
wany osobom, które po częściowym zaprawieniu w cnocie pragną dalszego 
doskonalenia w moralności chrześcijańskiej. Realizacja celu pracy była 
możliwa dzięki analizie piętnastu wierszy wchodzących w skład drugiej 
części Nabożnych westchnień. Praca została podzielona na dwie części. 

24 Istotne jest, że w samym wierszu nie mówi się o piastowaniu Jezusa przez podmiot 
liryczny jako o czymś dokonanym.
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W pierwszej, obszerniejszej, przeanalizowano utwory stanowiące materiał 
źródłowy niniejszego opracowania. W części drugiej ukazano związek po-
między słowem pisanym a obrazem.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić ścisłą relację po-
między słowem pisanym a obrazem w drugiej części Nabożnych westchnień 
Mikołaja Mieleszki. Autor w taki sposób dobrał emblematy, aby przy ich 
pomocy ukazać jak najwięcej szczegółów obecnych w tekście pisanym. 
Mieleszko na emblemacie oddaje jeden z dwóch stanów (wyjściowy albo 
docelowy), a także zdarza mu się wizualizować to, co w wierszu ukazane 
zostało jako prośba, czyli stan, który się jeszcze nie zaktualizował.
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The main purpose of the paper is an attempt of finding out the relation between written 
word and an immage on the basis of choosen works of Mikołaj Mieleszko’s Nabożne 
westchnienia. The source material of the paper is the second collection of the mentioned 
work. The paper purpose realization is possible thanks to analysis of fifteen poems of the 
second part of Nabożne westchnienia. This part of work is dedicated to people who have 
started building the virtue and they want to develop the Christian life. The paper was divi-
ded into two parts. In the first one the poems of the second part of Nabożne westchnienia 
were analyzed. In the second one the relation between written word and an immage were 
presented. On the basis of the analysis it should be claimed that there is a strong relation 
between written word and image. Mieleszko shows many details oraz presents one of two 
state: output or destined.

Keywords:  Mieleszko; Nabożne westchnienia; visual elements; emblem; Polish poetry

Aneks: utwory Mieleszki analizowane w pracy

Księgi wtórej obraz I
Boska się Miłość z Świecką o mnie wadzą,
Obie za sobą udać mi się radzą,
Obie powaby różne ukazują,
Któremi serce skłonić usiłują:
Świecka, jeślibym jej miała hołdować,
Rozkoszą, skarby, czcią chce kontentować;
Boska zaś mandat z Nieba ma wydany,
Że każdy człowiek jej ma być poddany.
Nie wiem w tym razie, co mam czynić zgoła,
Gdy mię ku sobie ta i owa woła.
To wiem, iż jednej z tych ktokolwiek skusi,
Już drugiej służbę wypowiedzieć musi.
A jako szkapa i wół, skoro złożą
Jarzmo, wierzgają, na panów się srożą
I jak ich ciężko przygnać do roboty,
Tak człeka zwabić od świata do cnoty.
Trzeba tu myślić, z którą mam zawierać
Kontrakt i którą za pana obierać.
Ale nie bawiąc, te są moje słowa:
„Precz stąd ustępuj, Miłości Światowa!
Boską-m już sobie obrała za pana,
Przy niej zostanie tryumf i wygrana!ˮ



145

ParaWizualność W drugiM zBiorze Wierszy naBożnych WesTchnień MikoŁaJa Mieleszki

Księgi wtórej obraz II
Zaczęłam drogę do miłej ojczyzny,
Gdzie w dobra wszelkie kraj obficie żyzny,
Lecz mię to barzo frasuje w tej drodze,
Że ścieżki widzę powikłane srodze.
Pewniem, gościńca chybiwszy bitego,
Do labiryntu trafiła krętego,
W którym podobno przyjdzie wszytko stracić,
A błędu bodaj nie gardłem przypłacić.
Jedni tu na łeb z skał lecą wysokich,
Drugich już ledwie z jam widać głębokich.
Snadniejsza droga tym, co morskie orzą
Wody, bo patrząc na Zaranną Zorzą
I na kagańce, które im stawiają
Z wysokich wieży, bezpiecznie pływają.
Twierdzą, iż taki kraj jest, w którym psięta
Ślepych prowadzą by u nas chłopięta
I w ten dom piesek ślepego prowadzi,
W którym i panu, i jemu są radzi.
A gdyż i ślepi tę wygodę mają,
Że się, po drogach błądząc, nie tułają,
Nade mną kto się użali, nędznicą,
Kto powie, którą puścić się dzielnicą?
Kto mi pochodnią z wysoka postawi?
Kto drogę moję w tych trudnościach sprawi?
Ty użycz światła z wysokości, Boże,
To mi, bym kresu doszła, niech pomoże.
Spuść sznur, którego mocno się trzymając,
I między wielą dróg pójdę, igrając.

Księgi wtórej obraz III
Nieraz upada, nieraz się potyka
Mała dziecina, gdy chodz<i>ć nawyka;
W jednej godzinie co się tego zerwie,
Że padszy na łeb, guz częsty oberwie.
Widząc to, matka wózek mu sprawuje,
Wózkiem w bezpieczny chód dziecię wprawuje
I nie bojąc się, by się więcej chwiało
Na którą stronę, wabi k sobie śmiało.
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O, jako i ja częstokroć ustawam,
Kiedy na służbę Boską się udawam,
I mię by trzeba niebieskiej pomocy,
Bo iść ku cnocie trudno o swej mocy.
Niechże mię wspiera łaska Twoja, Panie,
Ta mi za wózek jak najlepszy stanie;
Z tą Dusza moja biegać będzie snadnie
Po ścieżkach Twoich i razu nie padnie.

Księgi wtórej obraz IV
Jeśliby kiedy tęsknica mię wzięła,
Jeślibym w drodze Twej słabieć poczęła,
Jeśliby słodkie niegdy przykazanie
I letkie przedtym jarzmo Twoje, Panie,
Przykrym i ciężkim teraz mi się zdało,
A zatym gnuśność we mnie sprawowało,
Jeślibym zgoła na świat poglądała
I do mego się wrócić zamyślała –
Nic mi nie borguj, lecz na moję karę
Na twarz Twą Boską wdziej straszną maszkarę.
Już nie w łagodnej, jako przedtym, barwie
Staw mi się, ale w strasznej jakiej larwie.
Dobądź pioronów, strasz mię kometami,
Przerażaj serce srogiemi Sądami,
Bym jak zwierz płochy, zląkszy się tych strachów,
Bieżała prędko do niebieskich gmachów.

Księgi wtórej obraz V
Jakoć obłudny Świat się ubryżował,
Aby mię w Boskiej drodze zahamował!
Nieprzyjaciel to zgoła niebezpieczny,
Prędko przyprawi o upadek wieczny.
I nie tak straszny ów, co walczy zbrojno,
Jako ten, kiedy potyka się strojno:
Jedyno czasem nań dworne wejrzenie
Sprawi, że człowiek utraci zbawienie.
Często i świętych przez te swe pstrociny
W upadek ciężki wprawia, w ciężkie winy.
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Wręcz się z nim potkać rzadko komu nada,
Niejeden, co z nim wręcz walczy, upada.
Prędsze zwycięstwo częstokroć odnosi
Ten, który oczu swych nań nie podnosi.
Zasłońże i mój wzrok, Boska Miłości,
Niechaj nie widzę światowej marności.

Księgi wtórej obraz VI
Niechaj się kto chce najpiękn<i>ej ubiera,
Niech z klejnotami drogiemi otwiera
Bogate dosyć skrzynie i szkatuły,
Niech upatrzone w zwierciedle makuły
Z twarzy swej znosi, kosztowne noszenie
Niech na się kładzie, niech drogie kamienie –
J<a> namniej nie dbam o żadne bielidła,
Fraszka są u mnie świeckie rumienidła.
Namniej Bóg w takich strojach nie korzysta:
To strój u Niego, kiedy Dusza czysta;
Te są u Niego kochane klejnoty,
Gdy serce w święte przyozdobię cnoty.
Więc mi dziś zaraz Twoje przykazanie
Zwierciadłem będzie polerownym, Panie.
W tym jak najczęściej będę się przezierać,
Bym, jako Duszę, wiedziała, ubierać;
Wedle którego kiedy serce moje
Stawię, natenczas pięknie się ustroję.

Księgi wtórej obraz VII
Jużeś się dosyć w mieście, mój kochany,
Namieszkał, Jezu, już z różnemi stany
Dosyć ucieszył, acz miejskie pałace
Przy swoich wczasach dość mają i prace.
Sam zgiełk, którym się napełniają uszy,
Czasem aż kości w człowieku wysuszy.
Nie darmo-ć ludzie z miast więc wyjeżdżają,
Nie darmo wioski często nawiedzają,
Tylko by się tam trochę ucieszyli,
Na nowe prace nowych sił nabyli.
Więc i Ty, Panie, choć na małą chwilę
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Do wioski jakiej idź na krotofilę;
Od miejsckiego się uwolni hałasu,
Wszak człowiek jesteś, potrzebujesz wczasu,
A dla zdrowego w przestronne gdzie pole
Powietrza wynidź, obacz bujne role.
Co jeśli sam iść nie chcesz tam, gdzie-ć radzę,
Owóż ja Ciebie chętnie poprowadzę.

Księgi wtórej obraz VIII
Chciałabym, Panie, w Twe tropy wstępować,
Chciała, gdzie pójdziesz, Ciebie naśladować.
Sam przyznasz, wszak-eś serc ludzkich jest sędzią,
Że bym nierada i najmniejszą piędzią
Od Ciebie, Pana swego, odstąpiła,
Tak mi przytomność Twoja Boska miła.
Lecz nie wiem, czemu trapisz mnie, niebogę:
Ty bieżysz prędko, ja chodzić nie mogę.
Duch-ci jest, prawda, skory, ale ciało,
Sam widzisz, jako srodze osłabiało.
Widzisz, że sobą nic nie mogę władać,
A co się dźwignę, to muszę upadać,
Rada bym jednak co najprędzej wstała
I z Tobą wszędzie zarówno bieżała.
O co iż trudno, tedy się z radością
I wlec dam za Twą niebieską wonnością.

Księgi wtórej obraz IX
Kto mi da Ciebie, braciszka mojego,
Jeszcze przy piersiach matki będącego?
Kto mi pozwoli, by ciężar ten mały
Boga wielkiego ręce me dźwigały?
O, jako bym Cię, Jezu, piastowała,
Jako, ściskając, mile całowała!
Wszytka by moja myśl w tym jednym była,
Bym jak najlepiej Tobie usłużyła.
Już bym dla Ciebie wózek sporządziła,
W którym by Twoja nóżka nie błądziła,
Już kolebeczkę miękko uściłała,
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Już wdzięcznie, abyś mógł zasnąć, śpiewała.
Siła-ż bym na tej wskórała usłudze,
Bo Ty każdemu hojnie płacisz słudze:
A mianowicie to bym wysłużyła,
Bym więcej ludzkim pomiotłem nie była.
Już by mną odtąd pewnie nie gardzono,
Lecz jak piastunkę Twoję wszędzie czczono.

Księgi wtórej obraz X
Nieraz-em słodki sobie sen przerwała,
Nieraz kagańce w nocy zapalała,
W miękko usłane co raz patrząc łoże,
Chcąc Cię w nim znaliźć, kochany mój Boże.
Alem się zawsze daremno trudziła
I zawsze w moim mniemaniu błądziła.
Błądzili i ci, którzy rozumieli,
By Jezus w miękkiej miał sypiać pościeli.
Słuszna-ć rzecz była, aby wczasu tego
Zażył Syn Boży, który dla mojego
Zbawienia długo a wiernie pracował,
Tak że i zdrowiem swym zapieczętował.
Otoli widzisz, kędy są złożone
Jego najświętsze członki utrudzone:
Nie łoża zażył miękko usłanego
Dla odpoczynku, lecz Krzyża twardego.
Pomyślże, Duszo, jakie dotąd miało
Wygody twoje, chociaż grzeszne, ciało,
A świętym wstydem twarz twoję pokrywszy
I jakić dał Pan przykład, obaczywszy,
Rozkaż, niech życia ostrego pomoże
Panu, który Krzyż wziął sobie za łoże.
Niech się grontownej odtąd chwyci cnoty,
Niech Krzyż przekłada Pański nad pieszczoty.

Księgi wtórej obraz XI
Sen prawie gwałtem ode mnie ucieka,
Zamknąć mych oczu leni się powieka,
Ja jednak w miękkim darmo łożu leżę,
Szukać mojego Jezusa nie bieżę.
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Takem się gnuśną, tak leniwą stała,
Że chociaż nie śpię, przeciem jest ospała.
Nie lenił-ci się On z Nieba samego
Jak olbrzym bieżeć dla zbawienia mego,
Lecz już tyż wstanę i drugich pobudzę
Ku tak zbawiennej i Boskiej usłudze.
Czeladko wierna, już czas, już wstawajcie,
Jasne pochodnie w rękach zapalajcie.
Będę po rynku Jezusa szukała,
Będę po wszytkich ulicach biegała,
Ale, ach!, głupia z każdej miary Duszo,
Źle-ć, że na rynku znajdziesz Pana, tuszą.
Nierad się Jezus po ulicach snuje,
Za namiotkiem On gdzieś zakryty czuje,
Przetoż jeślić z Nim zabawa jest miła,
Radzę-ć, byś zgiełku zawsze się chroniła.

Księgi wtórej obraz XII
Tych, którzy w bramie na straży siedzieli,
Pytałam, ale ni<g>dzież nie widzieli
Tego, którego nad wszytko miłuje
Dusza, którym się samym kontentuje.
Aż ledwiem onych coś trochę minęła,
Znalazłam Tego, któregom pragnęła.
Skoczę ku Niemu, do siebie przycisnę,
Krzyknę z radości: „O szczęście zawisne,
Nagrodziłoś mi, w czym-eś mię zwłoczyło,
Gdyś mi tak cnego Gościa nastręczyło!
Już mam Jezusa, któregom szukała,
O którym-em się tak pilno badała.
Już Cię tyż, Jezu, nigdy nie pozbędę,
Już tak Cię dzierżyć, pókim żywa, będę,
Jak latorosłki winne swojej tyczy
Dzierżą, o Jezu, o święta zdobyczy.
I com więc pierwej o Ciebie mniej dbała,
Teraz Cię mocno już będę trzymała.

Księgi wtórej obraz XIII
Różne są ludzkie na tym świecie sprawy,
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Różne zamysły, starania, zabawy:
Jedni nadzieje w dobrym mieniu mają,
Bogactw, po morzu pływając, szukają,
Drudzy zaś ufność swą kładą w nauce
Abo w swych rzemiosł wyśmienitej sztuce.
Owi na rodzaj wysoki zbyt każą,
Ci przyjaźń ludzką nade wszytko ważą.
Lecz skoro wioną wiatry nieżyczliwe,
Pożera z ludźmi, z towarem burzliwe
Morze okręty. I kotew nie radzi,
Choć w grunt spuszczona dobrze się zawadzi.
I choć z wysokiej świecą ognie wieże,
Trudno się człowiek rozbicia ustrzeże.
Tak-ci i inne płonne są nadzieje,
Gdy wiatr przeciwnej fortuny powieje.
I rodzaj wtenczas precz pójdzie z pamięci,
Pójdą precz w kunsztach rzemięśnicy wzięci.
Mało co wskóra i sama nauka,
Lecz przyjaźń ludzka najbardziej oszuka.
W Bogu nadzieja samym położona
Żadnym nie będzie nieszczęściem wzruszona.
Przetoż ja na Cię nadzieje mej, Boże,
Kotew i siebie oraz z nią położę,
A tak się żadnej już nie zlęknę fale,
W Tobie, Piastunie mój, ufając cale.

Księgi wtórej obraz XIV
Siadszy pod drzewem w żałosnej osobie:
„Toć jest, nie insze – tak rozmyślam sobie –
Na którym dla mnie jest ukrzyżowany
Oblubieniec mój, Jezus ukochany.
Przedtym, kto na nim wisiał, był przeklęty,
A teraz owoc ma na sobie święty;
Owoc, którym świat będzie posilony,
Przez tak wiele lat dosyć wygłodzony.
O Drzewo święte, o moja Miłości,
Jezu, o źrzódło wszelkiej łaskawości,
A czemu-żem Cię dawniej nie zoczyła,
Bym się po świecie, znojąc, nie włóczyła?
Jakoż i włóczyć już więcej nie będę,
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Lecz tu pod cieniem Twym sobie usiędę,
Bo wiem, iż którzy radzi się nim chłodzą,
Tym i piekielne pożary nie szkodzą”.

Księgi wtórej obraz XV
Sam śpiewasz, Jezu, sam inceptę dajesz,
Mnie, że nie śpiewam, ledwie nie <na>łajesz.
Lecz nie miej za złe, zmylono mi szyki,
Żadnej mi zgoła nie chce się muzyki,
Bo świat ten plac jest i miejsce wygnania,
Na którym żadne niemiłe śpiewania.
Niech wdzięczna lutnia, niech cytra wesoła
Zabrzmi, niech wszyscy, stanąwszy dokoła,
Muzycy w skrzypki, w kornety zagrają,
Niechaj mutety śliczne zaczynają.
Tak wiele ze mnie wesela te pienia
Wszytkie wycisną, jak wody z kamienia.
Żadnej muzyki, mówię, nie smakuje
Dusza, gdy się być na wygnaniu czuje,
Lecz skoro z Tobą w Niebie, Jezu, siędę,
Tam Ci wesoło wiecznie śpiewać będę.
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Formacja liturgiczna wiernych – 
szanse i wyzwania współczesności

Jednym z fundamentalnych zadań, jakie w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II 
stawia się Kościołowi, jest troska o rozwój jakości uczestnictwa wiernych w obrzędach li-
turgicznych, tak aby było ono możliwie świadome i owocne. W artykule zostają omówio-
ne elementy służące formacji liturgicznej wiernych świeckich w kontekście aktualnych 
wyzwań, jakie niosą czasy współczesne. Szczególne miejsce poświęcone jest wpływowi 
duchownych na rozwój pobożności liturgicznej wśród wiernych oraz formacji własnej.

Słowa kluczowe:  liturgia; formacja; Kościół; nabożeństwo; pobożność

1. Wprowadzenie

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium już w pierwszych 
słowach przypomina, że przedmiotem troski duszpasterskiej powinno być 
czuwanie nad tym, aby wierni uczestniczyli w obrzędach liturgicznych 
w sposób świadomy, czyny, pełny i owocny1. Ten „zestaw” przymiotów 
uczestnika liturgii określa kierunek, w którym powinny zmierzać działania 
szeroko pojętego duszpasterstwa: od katechezy, przez homilię aż do pracy 
w poszczególnych grupach i wspólnotach.

Nie jest to jednak żadne novum, w ciągu dziejów Kościoła bowiem wie-
lokrotnie przypominano o konieczności wyjaśniania wiernym nie tylko prawd 
wiary, lecz także zasad i sensu obrzędów liturgicznych. Klasycznym przykła-
dem tego rodzaju nauczania są katechezy mistagogiczne Ojców Kościoła.

Jak podaje definicja,
słowa mistagogia w przedchrześcijańskich źródłach używano na oznaczenie 
wprowadzenia w misterium, np. w kultach eleuzyjskich. Samo słowo nie 

1 Sobór Watykański II, «Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium [11]», 
w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje (Poznań 2002) 52.
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występuje w Starym i Nowym Testamencie. Na przełomie IV/V wieku 
zastosowano je w chrześcijaństwie do sakramentów inicjacji. Oznaczało 
wówczas wprowadzenie katechumena w misterium i określało przede wszystkim 
pogłębione, katechetyczne wtajemniczenie nowo ochrzczonego dorosłego; 
szerzej: wprowadzenie do doświadczenia niepojętej tajemnicy Boga2.
W tym miejscu należy podkreślić fakt, że wspomniane katechezy mi-

stagogiczne nie dotyczyły samego rytuału i jego przebiegu (przyjmowanych 
postaw, gestów itp.), lecz ukazywały ich duchowy, teologiczny sens. Udział 
w celebracji, konkretne słowa i znaki wskazywały na misterium Chrystusa 
i jego aktualizację dokonującą się w sakramencie i w życiu konkretnego 
wiernego. Za przykład może służyć katecheza mistagogiczna św. Cyryla 
Jerozolimskiego, gdzie tłumaczy on nowoochrzczonym znaczenie poszcze-
gólnych obrzędów, w których niedawno uczestniczyli. Św. Cyryl opisuje 
poszczególne znaki liturgiczne, wskazując na ich wymiar duchowy i teolo-
gię zaczerpniętą z typologii biblijnej, na przykład kwestię braku odzienia 
podczas chrztu wyjaśnia następująco:

Rozebrani z szat byliście nadzy – na wzór Chrystusa nagiego na krzyżu, który 
przez swą nagość rozbroiwszy księstwo i moce odniósł nad nimi jawnie triumf 
na drzewie. […] Niech nie wdziewa znów dusza tego, co raz zdjęła […]. Byliście 
nadzy na oczach wszystkich i nie wstydziliście się. Prawdziwie bowiem nosiliście 
obraz pierwszego ojca, Adama, który w raju był nagi i nie wstydził się3.

Poruszane w niniejszym artykule zagadnienie formacji liturgicznej wier-
nych wydaje się mieć szczególne znaczenie, zwłaszcza w czasach obecnych, 
gdy obserwujemy wzrost świadomości religijnej wśród laikatu, rosnące 
zainteresowanie oraz przede wszystkim coraz większe pragnienie rozu-
mienia i egzystencjalnego doświadczenia wyznawanych w Kościele prawd 
i sprawowanego kultu.

2. Formacja formatorów – seminaria duchowne

Jeśli jednym z celów działalności Kościoła jest właściwe formowanie 
jego członków do odpowiedniego (czyli pełnego, świadomego i czynnego) 
2 W. Zyzak,«Mistagogia», w: M. Chmielewski, Leksykon duchowości katolickiej (Kra-
ków 2002) 527-528.
3 Cyryl Jerozolimski, Katechezy [20,2], w: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 9 
(Warszawa 1973) 298.
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udziału w liturgii, należy zatroszczyć się o tych, którzy tego zadania będą 
się podejmować. Z hierarchicznej natury Kościoła wynika, że w pierw-
szym rzędzie obowiązek właściwego kształtowania świadomości liturgicznej 
wiernych będzie spoczywał na kapłanach. Stąd też wypływa konieczność 
zwrócenia uwagi na formowanie postaw liturgicznych wśród kleryków, 
na ich wiedzę i rozumienie liturgii. Dokonuje się to na dwóch poziomach: 
w trakcie wykładów naukowych, podczas których alumni zdobywają wia-
domości na temat obrzędów liturgicznych, ich historii, znaczenia, teologii4, 
oraz w ramach celebracji liturgicznych towarzyszących życiu seminaryjne-
mu. Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach podkreśla konieczność 
właściwego zharmonizowania tych dwóch elementów w taki sposób, aby 
formacja intelektualna i formacja duchowa uzupełniały się wzajemnie5. We-
dług wspomnianego dokumentu życie liturgiczne wspólnoty seminaryjnej 
ma priorytetowe znaczenie dla rozwoju świadomości i pobożności liturgicz-
nej kleryka, dlatego też liturgia w seminarium powinna być sprawowana 
w sposób wzorowy, zgodnie z księgami liturgicznymi. Jednak celem tego 
nie jest zdobycie jakiejś biegłości w pełnieniu posług i funkcji liturgicznych, 
poprawne wykonywanie obrzędów ani znajomość liturgicznych technika-
liów, lecz przemiana wewnętrzna, nieustanne pogłębianie życia duchowego 
w kluczu duchowości liturgicznej. Należy dążyć do tego, by absolwent se-
minarium już po otrzymaniu święceń był nie tylko sprawnym „wykonawcą” 
obrzędów liturgicznych, lecz także, by był czytelnym znakiem świadczącym 
o ich wielkiej wadze.

Kapłan wezwany „do naśladowania tego, co sprawuje”6, jest forma-
torem liturgicznym szczególnego rodzaju. Jego osobista miłość do liturgii 
Kościoła, czytelność i poprawność sposobu celebracji pociąga wiernych do 
głębszego zainteresowania liturgią. I odwrotnie: kapłan traktujący liturgię 
jako przykry obowiązek lub jako pole do realizacji własnej kreatywności 
zaciemnia w wiernych rozumienie istoty liturgii – dlaczego wierni świeccy 
mieliby odnosić się do spraw liturgicznych z należytą czcią i powagą, skoro 
nie czynią tego sami kapłani? Kościół przypomina, że nikomu (poza kom-

4 Por. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 16.
5 Kongregacja Wychowania Katolickiego, «Instrukcja o liturgicznej formacji w semi-
nariach [10]», Ruch Biblijny i Liturgiczny 5 (40; 1987) 342.
6 Kongregacja Wychowania Katolickiego, «Instrukcja o liturgicznej formacji w semi-
nariach [62]», 388.
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petentną władzą) „choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę 
niczego dodawać, ujmować ani zmieniać w liturgii”7. Wynika to z faktu, że 
liturgia nie jest prywatną praktyką kultyczną jednostki, dowolnie kształto-
walną, lecz publicznym kultem Kościoła włączającego się w chwałę, którą 
Jezus Chrystus oddaje swemu Ojcu8 , dlatego tak ważne jest sprawowanie 
jej w sposób zgodny z wolą Kościoła.

3. Zespoły służby liturgicznej miejscem i narzędziem 
formacji wiernych

W zgromadzeniu liturgicznym wiernych ważne miejsce zajmują ci, któ-
rzy pełnią w nim szczególne funkcje: ministranci, lektorzy, schole, organiści, 
wszyscy zaangażowani w przygotowanie i sprawowanie liturgii. Ideałem 
jest sytuacja, kiedy w liturgicznej celebracji zaangażowanych jest możliwie 
wiele osób, wypełniających swoje zadania zgodnie z przynależnym sobie 
stanem (inne są zadania duchownych, inne osób świeckich), przyjętymi 
posługami (akolitat, lektorat) oraz kompetencjami. W ten sposób objawia 
się tajemnica Kościoła jako wspólnoty zjednoczonej w swej różnorodności 
w celu oddawania Bogu należnej Mu czci9.

Podczas celebracji liturgii wyróżnia się grupa osób asystująca kapłanowi 
bezpośrednio przy ołtarzu. W przeszłości grupa ta była nazywana właściwą 
Służbą Liturgiczną. Było to określenie dość mylące, sugerowało bowiem, 
że pozostałe osoby zaangażowane w liturgię nie pełnią służby na rzecz 
kultu lub że nie ma ona charakteru liturgicznego. Na mocy powszechnego 
kapłaństwa wiernych służbę liturgiczną pełnią wszyscy członkowie zgroma-
dzenia10, niezależnie od stopnia zaangażowania czy aktywności w ramach 
celebracji, jednak wciąż jest konieczne tworzenie w ramach duszpasterstwa 
parafialnego „wyspecjalizowanych” grup wiernych, pełniących konkretną 
funkcję liturgiczną. Z całego zgromadzenia wyróżniają się miejscem, które 

7 Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 22.
8 Pius XII, «Mediator Dei», Acta Apostolicae Sedis 39 (1947) 545.
9 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 
oraz wskazania Episkopatu Polski [91] (Poznań 2002) 41.
10 Sobór Watykański II, «Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium [11]», 
w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań 2002) 113.
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zajmują w przestrzeni kościoła (prezbiterium, chór) oraz strojem (alby dla 
ministrantów pełniących służbę przy ołtarzu oraz różnego rodzaju szaty dla 
posługujących poza prezbiterium)11.

Istnienie takich grup jest szansą na zwiększenie świadomości litur-
gicznej wiernych. Członkowie służy liturgicznej to osoby wyróżniające się 
zaangażowaniem w życie parafii i Kościoła, trzeba więc dołożyć wszelkich 
starań, by to zaangażowanie nie wygasło z biegiem czasu, lecz zostało 
właściwie ukierunkowane. Tych, którzy podejmują się służby liturgicznej, 
należy „starannie wychować w duchu liturgii oraz przygotować [ich] do 
odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im 
czynności”12. Jednak, tak jak przy opisanej wyżej formacji seminaryjnej, tak 
też w wypadku zespołów liturgicznych w parafiach nie należy zatrzymywać 
się tylko na poziomie zewnętrznego wykonywania posług liturgicznych 
w sposób poprawny. Trzeba dążyć do wytworzenia w wychowankach głę-
bokiego zrozumienia istoty liturgii oraz jej więzi z codziennym życiem 
chrześcijańskim. Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej wskazuje 
na konieczność nieustannego czuwania duszpasterzy nad jakością tej for-
macji i proponuje jej konkretny schemat, dostosowany do wieku członków 
zespołów liturgicznych13. Warto w tym miejscu podkreślić, że wspomniane 
Dyrektorium przypomina, że służba liturgiczna nie jest – jak mogłoby to 
wynikać ze stanu wielu parafii w Polsce – zastrzeżona tylko dla dzieci 
i młodzieży. Przeciwnie, należy dołożyć starań, by w zespoły liturgiczne 
angażować także dorosłych i ich również odpowiednio formować14. Ma 
to wielkie znaczenie dla Kościoła: zróżnicowana służba liturgiczna una-
ocznia eklezjalną jedność w różnorodności, wśród dorosłych objawiają 
się powołania do kapłaństwa, stałego diakonatu, lektoratu lub akolitatu15, 

11 O ile szaty osób pełniących służbę przy ołtarzu zostały określone przez prawodaw-
cę (por. OWMR 339), o tyle stroje pozostałych osób tworzących służbę liturgiczną nie 
są w żaden sposób narzucane, są zależne od zwyczajów lokalnych i nieobowiązkowe. 
Przyjęło się jednak uniformizowanie członków zespołów liturgicznych, scholii, służby 
porządkowej itp. poprzez wszelkiego rodzaju peleryny, szarfy itd.
12 Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium [29], 56.
13 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium służby liturgicznej [60-107] (Kraków 
2009) 23-36.
14 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium służby liturgicznej [104], 35.
15 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium służby liturgicznej [35-44; 108-130], 
11-17, 36-45.
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dorośli także, jako ojcowie i matki, mają niebagatelny wpływ na rozwój 
życia religijnego w swoich rodzinach – w rezultacie ci, którzy otrzymają 
dobrą formację liturgiczną, sami stają się formatorami, przekazując własnym 
dzieciom to, czego się nauczyli. 

4. Ruchy i wspólnoty w Kościele

Wśród wielu form i narzędzi duszpasterskiej troski o rozwój wiary 
w ludzie Bożym na szczególną uwagę zasługują ruchy i wspólnoty religij-
ne. Angażują w swoje działania zarówno dzieci, jak i młodzież oraz osoby 
dorosłe. Ich propozycja skierowana jest do ludzi z różnym doświadczeniem 
religijnym, tych zaangażowanych od dzieciństwa w życie Kościoła, którzy 
wyszli z wierzących rodzin, oraz tych, którzy dopiero poznają rzeczywistość 
wiary. To właśnie wspólnoty są często pierwszym środowiskiem odkrywania 
powołania do kapłaństwa, zakonu i małżeństwa. Ruchy i stowarzyszenia 
religijne są więc potężnym narzędziem wpływającym na wiarę i wiedzę 
religijną katolików.

Cele ogólne istnienia ruchów są tożsame z celem Kościoła jako takiego 
– doprowadzenie ludzi do zbawienia, jednak wzajemnie różnią się od siebie 
wybranymi środkami oraz celami szczegółowymi16. Wśród nich można wy-
mieć rozwijanie pobożności maryjnej (Koła Żywego Różańca), wspieranie 
rodzin (Ruch Rodzin Nazaretańskich, Domowy Kościół) lub osób będących 
w nałogu (Wspólnota Cenacolo) i wiele innych. Takie zróżnicowane grup 
docelowych pozwala dotrzeć z Ewangelią do wielu ludzi w sposób indywidu-
alny, adekwatny do ich sytuacji życiowej, kondycji duchowej i intelektualnej.

Skoro ruchy i wspólnoty są tak dobrym narzędziem służącym formacji 
wiernych, należałoby się zastanowić, czy owo narzędzie jest właściwie wy-
korzystywane w zakresie postchrzcielnej mistagogii liturgicznej. Oczywiście 
w praktycznie każdym programie formacyjnym ruchu i wspólnoty zatwier-
dzonym przez Konferencję Episkopatu Polski znajduje się podkreślenie 
szczególnej roli liturgii. W ramach swoich spotkań członkowie wspólnot 

16 Por. Józef Michalik, «Zadania ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele pol-
skim», w: http://www.orrk.pl/iii-kongres-ruchow/sesja-inaugurujca/182-zadania-ruchow
-i-stowarzysze-katolickich-w-kociele-polskim [1.08.2019].
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uczestniczą we Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, czasem 
w Liturgii Godzin, angażują się w przygotowanie i służbę liturgiczną, co 
wydaje się oczywiste dla wspólnoty katolickiej. Powstaje jednak pytanie, 
czy w trakcie swojej formacji uczestnicy zostają zapoznani i wtajemniczeni 
w głębokość misterium liturgii czy jedynie pouczeni o konieczności udziału 
w niej. Za przykład może posłużyć Ruch Światło–Życie zwany potocznie 
„Oazą”, którego program jest wręcz zbudowany na liturgii. W ciągu całej 
formacji uczestnicy odkrywają bogactwo znaków oraz teologię liturgiczną 
nie tylko z książek, lecz także niemal na „własnej skórze”, podczas rekolekcji 
prowadzonych metodą przeżyciową. Jako exemplum niech posłużą tematy 
tzw. Szkoły Liturgii odbywającej się na rekolekcjach II stopnia Oazy No-
wego Życia: Dialog zbawczy w Chrystusie; Tajemnica Paschalna Chrystusa 
a sakramenty; Liturgia jako szczyt i źródło17.

5. Katecheza szkolna

Jak twierdzi Dyrektorium ogólne o katechizacji, „katecheza z natury swej 
jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów”18, co wskazuje 
na konieczność praktycznego powiązania tych dwóch rzeczywistości w celu 
ułatwienia katechizowanemu uczestnictwa w życiu parafii i Kościoła oraz 
wskazania konkretnych narzędzi potrzebnych do ustawicznego wzrostu wiary. 
Wspomniany dokument podkreśla, że katecheza liturgiczna, opisująca znaki 
i gesty liturgiczne oraz sens modlitw, „powinna być uważana za wyjątkową 
formę katechezy”19. Wynika z tego konieczność odpowiedniego przygoto-
wania programów katechetycznych i podręczników. Należy jednak mieć na 
uwadze, że liturgia nie może być traktowana w katechezie jedynie jako po-

17 Podręcznik Oazy Nowego Życia II stopnia (b.m.w. 1986) 17.
18 Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji [30] 
(Poznań 1998) 26-27.
19 Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji [70], 
58. Określenie „wyjątkowa” pojawiające się w polskiej wersji dokumentu może powodo-
wać pewne problemy interpretacyjne. Otóż w języku polskim słowo „wyjątkowy” może 
mieć dwa znaczenia: okazjonalny, pojawiający się incydentalnie, sporadycznie oraz wiel-
ki, szczególny, nadzwyczajny. W wydaniu typicznym (włoskim) natomiast pojawia się 
w tym miejscu słowo „eminentne”, tzn. wybitny. Tak więc bardziej uprawniona jest druga 
interpretacja, podkreślająca szczególną wagę katechezy liturgicznej.
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moc dydaktyczna czy metoda aktywizacji, służebna wobec samego wykładu 
wiary – celem katechezy bowiem jest doprowadzenie wychowanka do pełni 
wiary i komunii z Chrystusem20. Rzeczywistość ta jest każdorazowo aktuali-
zowana i wzmacniana przez udział w sakramentach, gdyż to w nich w sposób 
szczególny obecny jest Chrystus21. Tak uporządkowana celowość katechizacji 
uzasadnia konieczność nieustannego czuwania nad właściwym rozłożeniem 
akcentów w katechezie, aby formacja liturgiczna nie była zaniedbywana na 
rzecz formacji moralnej czy dogmatycznej i była obecna nie tylko w kontek-
ście przygotowania do sakramentów, lecz także przez cały okres katechizacji. 
Na szczęście wartość formacji liturgicznej w katechezie jest coraz bardziej 
doceniana przez autorów programów nauczania i w tym momencie można 
przyjąć, że treści liturgiczne pojawiają się na wszystkich etapach nauczania22. 
Przedstawiane w podręcznikach treści dotyczą roku liturgicznego, znaczenia 
gestów i znaków liturgicznych, przebiegu i teologii celebracji poszczególnych 
sakramentów i właściwego przygotowania się do nich23. Należy jednak w tym 
miejscu podkreślić, że teoretyczny wykład nawet najwspanialszych treści 
może nie przynieść oczekiwanego efektu – do właściwego udziału w liturgii 
formuje sama liturgia, nie da się bowiem nauczyć modlitwy liturgicznej, nie 
uczestnicząc w niej, tak jak nie można się nauczyć pływania bez kontaktu 
z wodą. Trzeba więc dochować starań by katechizowani mieli możliwość 
uczestniczenia w dobrze przygotowanej liturgii.

6. Formacja własna wiernych

Opisane wyżej działania Kościoła na rzecz formacji liturgicznej wier-
nych mają charakter odgórny, systemowy. Nie można jednak zapomnieć, że 

20 Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji [80], 
66.
21 Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium [7], 50-51.
22 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce (Częstochowa 2018).
23 Szczegółową analizę treści liturgicznych w katechezie na przykładzie podręczników 
dla gimnazjum przeprowadził ks. Jerzy Kostorz: J. Kostorz, «Wychowanie liturgiczne 
młodzieży gimnazjalnej na przykładzie wybranych podręczników do nauczania religii», 
Liturgia Sacra 21 (2; 2015) 357–367.
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każdy wierny jest zobowiązany do osobistej troski o rozwój swojej wiary 
i duchowości, w tym także duchowości liturgicznej. Dokonuje się to na 
dwóch poziomach. Pierwszy z nich to sam udział w liturgii (jak już wspo-
mniano wyżej, najlepiej świadomość liturgiczną kształtuje uczestnictwo 
w niej) z odpowiednim nastawieniem woli i rozumu oświeconego wiarą. 
Drugi poziom to korzystanie z wszelkiego rodzaju pomocy liturgicznych, 
które oferuje współczesność. Obecnie na rynku wydawniczym istnieje wiele 
publikacji podejmujących temat formacji liturgicznej, opisujących historię, 
przebieg i teologię, skierowanych do młodszych i starszych czytelników. 
Także w czasopismach religijnych coraz bardziej powszechne są rubryki 
poświęcone liturgii, wyjaśniające niedzielne czytania mszalne oraz przebieg 
celebracji. Ponownie jednak trzeba zwrócić uwagę, czy wspomniane pomoce 
w prawidłowy sposób akcentują teologiczne treści znaków liturgicznych czy 
tylko skupiają się na historii ich rozwoju. Nieocenionym źródłem wiedzy 
w dzisiejszych czasach staje się internet. Ciekawą propozycją są serwisy 
poświęcone liturgii, blogi i vlogi, np. Liturgia krok po kroku publikowane na 
stronie Wydawnictwa „W Drodze”24 lub konferencje czy wykłady umiesz-
czane w serwisie YouTube, głównie przez dominikanów25 i benedyktynów26. 
Media społecznościowe, takie jak Facebook umożliwiają docieranie do 
szerokiego grona odbiorców oraz wchodzenie z nimi w interakcje. Warto 
docenić profile, takie jak Liturgia. Lubię to27, Vademecum Liturgiczne28 
oraz grupy dyskusyjne, np. Pasjonaci liturgii Kościoła Świętego29. Są to 
inicjatywy oddolne, prowadzone nierzadko przez ludzi świeckich zafascy-
nowanych liturgią w celu umożliwienia formacji i merytorycznej dyskusji 
nad rozmaitymi zagadnieniami liturgicznymi, zwłaszcza dla osób, które 
w swoich środowiskach nie mają dostępu do rzetelnej wiedzy i wymiany 
myśli. Ewenementem na skalę kraju są odbywające się od 2008 roku reko-
lekcje Mysterium Fascinans poświęcone tylko i wyłącznie liturgii. Co roku 
gromadzą około 200 uczestników, świeckich i duchownych w różnym wieku 

24 Zob. strona wydawnictwa W Drodze na platformie YouTube: https://www.youtube.
com/user/wydawnictwowdrodzepl/.
25 https://www.youtube.com/channel/UCLlzlc4XSItHVTcMnrIlv1w.
26 https://www.youtube.com/user/OpactwoBenedyktynow.
27 https://www.facebook.com/Liturga/.
28 https://www.facebook.com/VademecumLiturgiczne/.
29 https://www.facebook.com/groups/pasjonaci.liturgii/.
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i mających różne doświadczenia w Kościele chcących pogłębić rozumienie 
i przeżywanie liturgii30.

Z powyższych przykładów wynika, że osoby świeckie mają obecnie 
szeroki wachlarz możliwości służących zdobywaniu wiedzy i rozwojowi 
świadomości liturgicznej, niezależnie od inicjatyw duszpasterskich poru-
szanych lub nie we własnych parafiach.

7. Zakończenie

Zagadnienie formacji liturgicznej wiernych świeckich wymaga głębokie-
go zastanowienia i troski o właściwe rozłożenie akcentów między treściami 
dotyczącymi teologii obrzędów, ich duchowym znaczeniem i historią a nauką 
„musztry” liturgicznej, przyjmowanych postaw i gestów. Nie da się tego 
rozwiązać raz na zawsze, ponieważ kolejne pokolenia stają ponownie przed 
tym wyzwaniem – Kościół zawsze będzie musiał troszczyć się o nieustan-
ne kształtowanie świadomości liturgicznej wśród wiernych. Obecne czasy 
umożliwiają korzystanie w tym celu z nowych narzędzi, dzięki którym wierni 
mogą odkrywać głębię kultu liturgicznego w Kościele i we własnym życiu.
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Liturgical formation of the faithful – contemporary opportunities and 
challenges

According to documents of the Second Vatican Council, the most important task of the 
Church is care for liturgical formation for lay faithful and development of its quality. In 
the article there are discussed elements of the formation of the lay faithful in the liturgical 
context of the current challenges of modern times. A special place is dedicated to the in-
fluence of clergy on the development of liturgical piety among the faithful and their own 
formation.
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